
 

DMSBZT PTUJ – ORMOŽ     

                                                                                                                                                     

Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož 

 Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja 

2. Pregled zapisnika 1. redne seje 

3. Poročilo  iz Volilnega občnega zbora, strokovnega izpopolnjevanja Etika in 

zakonodaja  

4. Predstavitev novih članov Predsedstva  

5. Imenovanje tajnika, blagajnika DMSBZT Ptuj - Ormož 

6. Imenovanje predsednikov Nadzornega odbora, Častnega razsodišča 

7. Priprava na slovesnost ob 5. in 12. maju v Ljubljani 

8. Poročilo iz strokovnih izobraževanj in gledališke predstave 

9. Poročilo iz Skupščine Z – Z  in ORDS/ ja 

10. Razno 

 

Prisotni: Tanja Ribič Vidovič, Kokol Marija, Ida Emeršič, Anja Bela, Dragica Golob, Boštjan 

Viher, Sergeja  Zebec, Mira Gašparič, Irena Klasinc, Majda Feguš, Suzana Komperšak, Valerija 

Kokot, Andreja Bračič, Nevenka Rosič, Brigita Mlinarič 

Opravičeno odsotni: Bernarda Stajnko, Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl 

 

Ad. 1 

Prisotnih je 15 članov predsedstva. Sklepčnost potrjena. Za zapisnikarja je potrjena ga. Marija 

Kokol. 

Ad. 2 

Zapisnik 1. redne seje iz dne 12. 1. 2018 je soglasno sprejet. 

 



 

Ad. 3 

Poročilo iz strokovnega  izpopolnjevanja Etika in zakonodaja v zdravstvu. Izpopolnjevanja se je 

udeležilo 126 udeležencev. Izobraževanje je bilo deležno pozitivnih kritik iz različnih delovnih 

sredin.  

Volilni Občni zbor 

Vsi organi Občnega zbora so bili soglasno potrjeni. Občni zbor je potekal brez zapletov. 

Udeležili so se ga tudi predstavniki  Z – Z, ga. Monika Ažman – predsednica je predstavila 

aktualna dogajanja na Z – Z. Ponovno je poudarila, da je pogoj za zaposlitev v zdravstveni negi 

na področju Republike Slovenije vpis v register oz. veljavna LICENCA. Govorila je o 

problematiki podelitve pooblasti za podelitev licenc , področje se rešuje z zakonskimi 

ureditvami…  

Na Volilnem občnem zboru so bili potrjeni predstavniki posameznih organizacij v predsedstvu 

DMSBZT Ptuj – Ormož: 

SB Ptuj : Suzana Komperšak, Metka Rašl, Irena Galun, Valerija Kokot, Sabina Bricelj Čelan 

PB Ormož : Marija Kokol, Bernarda Stajnko 

ZD Ptuj : Ida Emeršič, Brigita Mlinarič, Majda Feguš  

ZD Ormož : Boštjan Viher 

CSO Ormož : Mira Gašparič 

DU Ptuj : Dragica Golob, Sergeja Zebec 

Zavod Dornava : Jožica Lozinšek 

Zasebniki : Irena Klasinc, Andreja Bračič 

Častno razsodišče : Romana Nedog (PB Ormož), Lirija Zemljarič (ZD Ptuj), Simona Petrovič 

(ZUDV), Nina Miklošič (ZD Ormož), Dušanka Zadravec (CSO Ormož). 

Nadzorni odbor : Albina Šimenko (ZD Ptuj), Anja Bela (ZUDV), Marta Hanžekovič (zasebniki 

Ormož) 

Komisija za priznanja : Tanja Ribič Vidovič (predsednica DMSBZT), Irena Klasinc (zasebniki), 

Sergeja Zebec (DU Ptuj), Mira Gašparič (CSO Ormož), Suzana Komperšak (SB Ptuj), Vesna 

Juršič (PB Ormož), Jožica Lozinšek (ZUDV), Boštjan Viher (ZD Ormož), Brigita Mlinarič (ZD Ptuj). 

Komisija sklada za izobraževanje : Tanja Ribič Vidovič (SB Ptuj), Boštjan Viher (ZD Ormož), 

Marija Kokol (PB Ormož). 

Ad. 4 

Predstavitev novih članov Predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož: 

Ga. Anja Bela: zavod Dornava, ga. Andreja Bračič: zasebniki. 



Ad. 5  

Imenovanje tajnika, blagajnika DMSBZT Ptuj – Ormož: 

 za tajnika je bila soglasno potrjena: ga.  Bernarda Stajnko. 

 za blagajnika je bila soglasno potrjena: ga. Brigita Mlinarič.  

Ad. 6 

Imenovanje predsednikov Nadzornega odbora, Častnega razsodišča DMSBZT Ptuj – Ormož: 

Za predsednico  častnega razsodišča je bila soglasno potrjena: ga.  Romana Nedog. 

Za predsednico nadzornega  odbora je bila soglasno potrjena: ga.  Anja Bela. 

Ad. 7 

S strani Z – Z  je bilo našemu Društvu podeljenih 15 vstopnic na Svečano slovesnost ob5 in 12. 

maju. Ga. Tanja Ribič Vidovič je  člane predsedstva pozvala, da  v delovnih sredinah motivirajo  

člane Društva, da se udeležijo  svečane proslave ob  12 maju.  

Ad. 8 

Poročilo iz strokovnega  izobraževanja TPO: udeležencev je bilo 56.  

Gledališka predstava NA KMETIH, ki je bila izvedena 03.02. 2018 in se je udeležilo 70 

posameznikov.  

Izobraževanje z naslovom: Obravnava podhranjenega bolnika z motnjami požiranja z učnimi 

delavnicami v izvedi Zavoda Dornava. Udeležilo se je 53 članov društva. Predavanje je bilo 

deležno pohval. 

Ad. 9 

Poročilo iz Skupščine Z – Z  in ORDS/ ja: 

 Z – Z se nahaja v finančnih težavah. Vzrok  je iskati v ne podelitvi pooblastil s strani 

ministerstva v preteklih letih, kar je imelo za posledico izpad dohodkov. Oblikovana je 

skupina, ki bo nadzorovala sanacijo finančnih težav, torej bdela nad delom Z –Z . 

Obdobje reševanja je 6 mesec. V prihodnje bi Z – Z pridobila trajna pooblastila za 

podeljevanje licenc. 

 Na zasedanju ORDS –a so poudarili pomembnost varovanja osebnih podatkov 

posameznih članov Društev. Posameznik, ki se prijavlja kot samoplačnik mora 

posredovati dodatne podatke, pri tem ga vodi sam postopek prijave. 

 V bolnišnicah prihaja do sprememb Statutov. V Z - Z vztrajajo, da ostajajo glavne med. 

sestre neposredno odgovorne direktorjem bolnišnic. Pobuda je bila posredovana na 

ministerstvo. 

 UTRIP se izdaja že 25 let. 

 E- novice so s stani Z – Z posredovane vsem, ki so ob včlanitvi posredovali svoj E- 

naslov. 



Vsak posameznik – član mora ob morebitnih spremembah podatkov (naslov, priimek, 

menjava delodajalca…) posredovati podatke na Z – Z  na posebnem obrazcu, ki se 

nahaja na spletni strani Društva Ptuj – Ormož in Z - Z. 

Ad. 10   Razno: 

 SB  dr. Jožeta Potrča Ptuj – delovna skupina za oskrbo rane je na sedež Društva 

posredovala predlog za izobraževanje o oskrbi Kronične rane v katero se bi vključili 

tudi predavatelji Društva Ptuj – Ormož. Predlagane teme predavanj: 

Bolnik z golenjo razjedo v patronažnem varstvu; zdravstvena nega bolnika z golenjo razjedo v 

domovih upokojencev; Zdravstveno  varstvo bolnika z golenjo razjedo (primeri dobre prakse); 

Možnost prijave teme drugi teden v maju. 

 OBVEZNE VSEBINE: TPO z vključenim AED, Etika in zakonodaja v zdravstvu, Kakovost in 

varnost v zdravstvu.  

Zaradi poenotenja med Društvi je bilo predlagano, da lahko člani/članice DMSBZT Ptuj 

– Ormož koristijo plačilo kotizacij iz Sklada za izobraževanje po 3 letih članstva v 

Društvu.  

Sklep: Obvezne vsebine bodo s strani  Sklada za  izobraževanje  DMSBZT Ptuj – Ormož  v celoti 

krite po preteku 3 letnega članstva v  DMSBZT Društvu Ptuj - Ormož. 

 Zaradi porasta članov/članic, ki se strokovnega izobraževanja na katerega so se prijavili 

ne udeležijo, je podano navodilo. Ob neudeležbi nastanejo stroški, ki jih mora Društvo 

pokriti in ni pošteno do tistih, ki bi se lahko udeležili predavanj. 

Sklep: Vsak posameznik – član Društva se mora odjaviti (sam ali pri poverjeniku v Zavodu), če 

se strokovnega izobraževanja ne more udeležiti.  Ob morebitni neizpolnitvi tega sklepa se 

udeležba, ki je plačljiva iz Sklada za izobraževanje omeji za obdobje 3 let. 

 Za nekatere člane/članice plačilo članarine predstavlja težavo. V Društvu smo 

pripravljeni pomagati in se lahko obrnete na nas pisno (na sedež Društva).  

Sklep: Vsak posamezen član Društva Ptuj – Ormož, ki ne zmore plačila članarine ima možnost, 

da zaprosi za plačilo članarine preko društva. Vsak  primer bo obravnavan individualno. 

 

 02.06. 2018 se bo odvijal Poli kolesarski maraton. Kolesarskega maratona se je možno 

udeležiti pod okriljem Društva Ptuj – Ormož. Društvo bi zagotovilo majice z logotipom 

Društva Ptuj – Ormož. 

 

 PLANINSKI IZLET: 23.06. 2018, kraj: KOŠUTA. 

 

 Obravnava pritožbe nad delom Patronažne službe Ormož. 

   

ZAPISALA : Marija Kokol                                                        

Predsednica DMSBZT Ptuj - Ormož:  Tanja Ribič Vidovič                        


