
 

 

Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj - Ormož, 29.9.2017 

 

DNEVNI RED : 

1.) Ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev zapisnikarja 

2.) Pregled zapisnika 2. seje 

3.) Poročilo slovesnost srebrni znaki, humanitarna akcija, planinski izlet, strokovna izobraževanja 

4.) Poročilo iz z-z, ORDS-A, slovesnosti pri predsedniku Pahorju 

5.) Priprave na strokovno izpopolnjevanje: 

Komunikacija in obravnava bolnika z luskavico, 

Posebnosti v zdravstveni negi bolnikov z motnjami v duševnem razvoju 

6.) Razno 

 

Prisotni člani : Nevenka Rosič, Tanja Ribič Vidovič, Sergeja Zebec, Mira Gašparič, Valerija Kokot, 

Metka Rašl, Irena Klasinc, Suzana Komperšak, Irena Galun, Dragica Golob, Ida Emeršič, Bernarda 

Stajnko 

Opravičeni : Marija Kokol, Brigita Mlinarič, Sabina Bricelj Čelan, Majda Feguš, Jožica Lozinšek 

Neopravičeno odsotni : Jelka Voda, Masel Žnidarič 

 

Prisotne nas pozdravi ga. Jožica Šemnički, direktorica DU Ptuj in glavna sestra ga. Mateja 

Šešerko.  

AD 1 ) Prisotnih je 11 članov in predsednica nadzorne komisije. Smo sklepčni. Zapisnikar je 

Bernarda Stajnko. 

AD 2 ) Zapisnik 2. redne seje Predsedstva je soglasno potrjen brez popravkov. 

 

 

 



AD 3 )  

 Slovesnost ob podelitvi Srebrnih znakih je bila uspešno izvedena. Dobili samo pohvale 

s strani udeležencev in dobitnikov nagrad. Predsednica Društva se zahvali članom 

Predsedstva, ki smo aktivno sodelovali pri sami izvedbi slovesnosti. Zahvala gre tudi 

ga. Suzani Komperšak, ki je pripravila članek za Utrip, predsednica Tanja Ribič Vidovič 

je pripravila članek za Tednik, utrinke iz slovesnosti so predvajali tudi na lokalnem 

radiu (Ormož, Ptuj) in  Pet TV intervju z prejemnico srebrnega znaka za življenjsko 

delo ga. Ireno Klasinc. 

 Humanitarna akcija ob Dnevu medicinskih sester in babic in zdravstvenih tehnikov , 

ko smo zbirali higienske pripomočke je bila uspešno izvedena. Ugotavljamo pa, da je 

bilo teh pripomočkov manj kot pred 2 letoma, vendar so bili predstavniki RK Ptuj in 

Ormož , kamor smo darovali pripomočke tega zelo veseli. Dobili smo tudi pisne 

zahvale RK. 

 Planinski izlet - Menina planina (54 članov z otroki). Bili so zadovoljni z organizacijo in 

vodenjem. Zaradi težav ob sami organizaciji, prijavi, udeležbi sprejmemo SKLEP: 

SKLEP 1 : Prijave za planinski izlet bodo v bodoče potekale preko E- prijave, spletna 

stran Društva in s simbolno ceno 2 Eur-a, zaradi resnosti udeležbe. 

 Strokovnega izobraževanja Kronična rana iz dne 22.9.2017 se je udeležilo 97 članov. 

Predavanja  in organizacija so bila pohvaljena. Podane so bile pripombe glede 

vključevanja domačih predavateljev. Zaradi pripomb na izobraževanje sprejmemo 

SKLEP: 

SKLEP 2 :  Da ob organizaciji strokovnih izobraževanj na nivoju Društva vključujemo 

predavatelje iz naših delovnih sredin in člani Predsedstva odločijo, če bodo programe 

izobraževanja podprli in izvedli pod okriljem DMSBZT Ptuj – Ormož. 

AD 4 ) 

 Kar 1200 članom za podaljšanje licence manjkajo LT (obvezne vsebine, splošne 

vsebine). Če v času, ki jim ga je določila Z-Z ne opravijo manjkajočih vsebin, jim sledi  

licenčni izpit, ki stane 659 Eur. V primeru, da ga ne opravijo se jim odvzame licenca in 

se o tem obvesti delodajalca.                                                                                                                                    

Brez licence ne smeš več opravljati dela! 

 Za vsa Društva so enotne cene obveznih vsebin: TPO z vključenim AED  160 Eur, 
Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika 120 Eur, Kakovost in varnost v 
zdravstvu 120 Eur. Znižane cene za člane Z – Z so 50% nižje.                                                                                
Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož se kotizacije krijejo iz Sklada za izobraževanje. 

 Srednje medicinske sestre, zdravstveni tehniki in bolničarji morajo v obdobju 

sedmih let  (4.8.2017- 4.8.2024) opraviti tri obvezne vsebine in proste vsebine 

(Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev). 
Če teh izobraževanj ne opravijo sledi izpis iz registra, se obvesti delodajalca. 

Brez vpisa v register ne smeš opravljati dela!  

VSI BOLNIČARJI IN ZDRAVSTVENI DELAVCI MORAJO BITI VPISANI V REGISTER Z-Z. 



 

 Še vedno se pozablja na javljanje porodniškega dopusta – v tem času se ne plačuje 

članarine - tega na Z – Z ne vedo in vas izčlanijo. Ponovna včlanitev znaša letno 

članarino. To pa ni potrebno, saj na Z – Z javite porodniško in plačate letno članarino 

20 Eur in si prihranite  vse težave. V času porodniškega dopusta pa lahko koristite vse 

bonitete (strokovna izobraževanja, izlete,..) kot redni člani. Z-Z  telefon: 01 544 5480 

 Za upokojene člane - letna premija znaša 20 Eur in lahko koristijo vse bonitete 

Društva. 

 Na Z – Z opozarjajo na velike razlike v registru, vpisanih je 25 000 in se ne ujema z 

dejanskim stanjem zaposlenih v zdravstveni negi 15 000 (vpisani so umrli, ki niso 

zaposleni v zdravstvu, delajo v tujini,…). . Z-Z  telefon: 01 544 5480 

 Upokojenci, ki so še zaposleni v zdravstvu MORAJO OSTATI vpisani v register, da 

lahko dalje opravljajo delo. Če v pokoju ne nameravajo več opravljati dela se morajo 

izpisati iz registra zdravstvenih delavcev. 

 Negovalne diagnoze zdravstvene nege so dane v tisk. 

 Nacionalni protokoli pričakuje se, da bodo v mesecu decembru dani v javno 

obravnavo. 

 Dokument Poklicne kompetence je v zaključni fazi. 

 Na Socialni zbornici so podali pobudo da bi delavci , ki delajo kot socialni oskrbovalci 

imeli enako izhodišče plač in kompetence kot zdravstveni delavci. Z-Z so bili odločno 

proti takemu predlogu. 

 Na Kongresu ICN v Barceloni ponovno v upravnem odboru Slovenija - Brigita Skela 

Savič. 

 V Upravni odbor Z-Z je bila izvoljena SMS ga.  Irena Potočar iz Društva Novo Mesto. 

 Preimenovanje dveh sekciji : Splošna medicina v Sekcijo medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v družinski medicini in Endoskopija v Sekcijo medicinskih sester 

in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroskopiji. 

 Člani, ki imajo opravljene izpite ATLS in ITLS se jim le to avtomatsko ne prizna kot 

obvezna vsebina TPO z vključenim AED, potrebno kontaktirati Z – Z. 

 Med specialna znanja sodi MANCHERSKA TRIAŽA za katero je izhodiščni plačni razred 

34. 

 Predsednica je na  Z-Z je oddala gradivo, članek o delovanju našega Društva od 

začetkov 1970 pa do danes za Letopis ob 90 letnici Z-Z.  

 Predsednica poziva, da začnemo z zbiranjem dodatnih gradiv za izdajo Letopisa ob 50 

letnici našega Društva. 

 Na Z-Z je oddano polletno poročilo o delovanju Društva. 

 Predsednica Društva ga. Tanja Ribič Vidovič se je udeležila Simpozija funkcionarjev Z-Z 

v Lipici 15. in 16. 9. 2017. Glavne vsebine: seznanitev z dokumenti Z – Z, pravilniki, 

organi, Statuti in usklajevanjem po Društvih. Predlog, da se izboljša sodelovanje z 

managementom zavodov po Društvih. 

 Z-Z ureja, vstop v Portal izvajalcev tudi za tiste, ki niso člani Z - Z, za njih bo vstop 

plačljiv. 

 



 

 Priprave na Kongres ob 90 letnici Z-Z 27 - 29. 11. 2017 Brdo pri Kranju. Slavnostna 

akademija bo pod okriljem predsednika Boruta Pahor. 

 

 31.8.2017 smo na Z-Z prejeli plaketo SREBRNI RED ZASLUG predsednika države. 

Priznanje zdravstveni in babiški negi za dobro opravljeno delo. 

 23.11.2017 bodo volitve v Državni svet za predstavnika iz vrst ZN v Ljubljani. Iz 

predsedstva Društva Ptuj- Ormož se ga bodo udeležili Tanja Ribič Vidovič, Valerija 

Kokot, Sergeja Zebec, Marija Kokol, Irena Galun. 

AD 5 ) Na strokovno izpopolnjevanje Komunikacija in obravnava bolnika z luskavico v DU Ptuj 

je  prijavljenih 67 članov. POSEBNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI OSEB Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU Z UČNIMI DELAVNICAMI in Kakovost v zdravstvu je že odprt portal in 

se člani že prijavljajo 

AD 6 ) 

 Predsednica ugotavlja, da se člani narobe prijavljajo na strokovna izobraževanja in ne 

vpisujejo vseh potrebnih podatkov kot to zahteva elektronska prijava preko rubrike » 

ČLAN », označi trajanje 1 DAN, ne pišeš kje si zaposlen, če si član Društva označiš 

BREZPLAČNO, saj se kotizacija krije iz sklada za izobraževanje. 

PREDEN SE PRIJAVIŠ POGLEJ NAVODILA ZA PRIJAVO – SO NA SPLETNI STRANI 

DRUŠTVA www.dmsbzt-ptuj-ormoz.si 

 

 Potrebna je doslednost pri prijavi, saj drugače izobraževanje ni ovrednoteno !!! 

 

 Pri  izgubi članske kartice, PIN kode, registracijske številke,.. je potrebno poklicati na 

Z-Z  telefon: 01 544 5480 

 

 Vsa izobraževanja, ki so potekala v Društvu so licenčno ovrednotena in jih lahko vsak 

član preveri pod svojo kodo.  

 

 2018 je volilno leto. Predsednici in vsem članov predsedstva in komisijam poteče 

mandat. Volitve bodo na Občnem zboru Društva v mesecu februarju.  

 Razpis bo izšel v mesecu decembru v Utripu. 

 

 VSAK ČLAN IMA ENKRAT LETNO PRAVICO IZRABITI SREDSTVA Z-Z iz Sklada za 

izobraževanje.  Vloge najdete na spletni strani (Zbornica – Zveza, Vloga za dodelitev 

sredstev iz sklada za izobraževanje) ali pri poverjenikih po zavodih.  

 

 Zaključek leta za člane Društva bo 1.12.2017 v hotelu Roškar. Pobirala se bo kotizacija 

5 Eur. 

 

 

http://www.dmsbzt-ptuj-ormoz.si/


 

 Potrdili smo predviden Plan dela za leto 2018: 

o 27.01.2018 TPO z vključenim AED. 
o 17.02.2018 Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika. 
o 10.03.2018 TPO z vključenim AED. 
o 19.05.2018 Kakovost in varnost v zdravstvu. 
o 13.10.2018 TPO z vključenim AED. 
o 16.11.2018 Komunikacija, obvladovanje in preprečevanje okužb v povezavi z    

zdravstveno oskrbo. 
o Klinični večeri z izbranimi temami objavljeni naknadno. 
o Sodelovanje z Z - Z ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic.  
o 07.05. - 12.05. 2017 Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege. 
o 23.3.2018 gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu. 
o 03.06.2018 Planinski izlet - Košuta 
o 02.06.2018 Poli maraton. 
o 07.12.2018 Zaključek leta v Hotelu Roškar.  

OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

o 16.02.2018 Redni občni zbor DMSBZT Ptuj – Ormož v Hotelu Roškar. 
o Načrtujemo 3-4 redne seje predsedstva društva.  
o Sodelovanje z Zbornico - Zvezo. 
o Sodelovanje v odboru regijskih strokovnih društev.  
o Sodelovanje v lokalnem okolju. 
o Povezave z nevladnimi organizacijami. 
o Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške nege. 

 

Sestanek je vodila: Tanja Ribič Vidovič 

Zapisnikar: Bernarda Stajnko 

 


