
ZAPISNIK 3. SEJE PREDSEDSTVA DMSBZT PTUJ – ORMOŽ Z DNE 28.9.2018 

 

PRISOTNI : Sergeja Zebec, Sabina Čelan Bricelj, Metka Rašl, Tanja Ribič Vidovič, Jožica 
Lozinšek, Irena Klasinc, Irena Galun, Suzana Komperščak, Brigita Mlinarič, Andreja 
Bračič, Mira Gašparič, Boštjan Viher, Valerija Kokot, Bernarda Stajnko 

OPRAVIČENO ODSOTNI : Marija Kokol, Dragica Golob, Anja Bela, Nevenka Rosić, Majda 
Feguš, Ida Emeršič 

 

DNEVNI RED: 

1.    Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja 

2.    Pregled zapisnika 2. redne seje 

3.    Poročila iz strokovnih izobraževanj 

4.    Poročilo iz ORSD/ja 

5.    Priprave na Strokovno izobraževanje TPO z vključenim AED, Kakovost in 
varnost v zdravstvu 

6.    Priprave na novoletno zabavo 7.12.18 – hotel Roškar 

7.    Priprave Program dela za leto 2019 – planinski izlet, izpopolnjevanja 
(predlogi iz delovnih sredin) 

8.    Začetek priprav na 50 obletnico DMSBZT Ptuj - Ormož 

9.    Priprava seznamov MS, ki gredo v letošnjem letu v pokoj 

10. Razno 

 

AD 1 ) Smo sklepčni (od 19 članov je prisotnih 14). Zapisnikar Bernarda Stajnko. 

 

AD 2 ) Potrdi se zapisnik 2. redne seje. 

 

AD 3 )  6.4.2018 – Obravnava podhranjenega bolnika z motnjami pošžiranja in učnimi 

             delavnicami - ZUDV (53 udeležencev). Pasivna udeležba 5LT, aktivna 9LT. 

             5.6.2018- Učinkovita pomoč razjed z učnimi delavnicami - SB Ptuj (32 

             udeležencev). Pasivna udeležba 3LT, aktivna 9LT. 

             Planinski izlet - Košuta (28 udeležencev). 

            21.9.2018-Celostna obravnava bolnika z golenjo vensko razjedo (81 udeležencev 



            in 12 zdravnikov). Pasivna udeležba 9LT, aktivna 13LT. 

Še vedno prihaja, da zaposleni v zdravstveni negi v licenčnem obdobju ne opravijo vseh 
obveznih vsebin, čeprav jih Društvo organizira vsako leto se sprejme sklep : 

SKLEP 1 : Člani, ki ne opravijo obveznih vsebin, čeprav jih Društvo organizira vsako leto, 
NISO OPRAVIČENI do pokritja kotizacij v drugem društvu. 

 

AD 4 ) Poročilo ORDS 

● Z - Z je dobila javna pooblastila za obdobje 12.8.2018-11.8.2025 (vpis v register, 
podaljšanje licenc, strokovni nadzori, specializacije, specialistični izpiti, pripravljanje 
pravilnikov, normativov…). 

● LICENCE - vsi tisti, ki ne opravijo strokovnih izobraževanj v 7 letih, jim Z-Z podaljša 
licenčno obdobje še za 1 leto. Če v tem letu še vedno ne opravijo majnkajočih 
izobraževanj sledi LICENČNI IZPIT, ki ga lahko opravljajo večkrat. LICNČNI IZPIT 
se opravlja v 3 delih in je plačljiv : 

           - PISNO( strokovno področje in obvezne vsebine v trajanju 120 min) 

           - PRAKTIČNO - TPO z uporabo AED - 30min 

           - USTNO - 30min 

           Če se takega izpita ne opravi sledi IZBRIS IZ REGISTRA in posledično IZGUBA 

            ZAPOSLITVE. 

● Če DMS opravlja delo SMS s pogodbo, ne rabi LICENCE, temveč samo 3 obvezne 
vsebine. Če pa nastopi delo DMS poda ponovno vlogo za LICENCO. 

● Na Z - Z je potrebno v 30 dneh od spremembe posredovati nove podatke 
(priimek, naslov, zaposlitev…). Na spletni strani je obrazec, ki ga vsak izpolni 
sam in odpošlje. 

● Ob upokojitvi, zaposlitvi v tujini lastoročno napišeš izstop in skupaj s člansko kartico 
odpošlješ na Z – Z (če ne želiš vzdrževati licence v Sloveniji). 

●  Z – Z za delo v tujini izdala že 530 potrdil o dobrem imenu. 

● Predviden je sestanek pri novem ministru. Seznanili ga bodo s težavami v 
zdravstveni in babiški negi, s strani delovnih sredin, društev in sekcij. 

● Ministrstvo pred odstopom ni sprejelo Novele k 38.členu  o zdravstveni dejavnosti, 
ki je bilo potrjeno na Zdravstvenem svetu. 

● Ministrstvo v odhodu ni sprejelo Pravilnika o organizaciji službe zdravstvene in 
babiške nege, zaradi pritiskov sindikatov stavka ni v celoti izključena. 

● Težava v zdravstveni in babiški negi je zaposlenih nad 50 let več kot 9000 MS. 

● Bolničarji, ki opravljajo pripravniški izpit bodo v bodoče za izpit morali opraviti 
izobraževanje iz modula obveznih vsebin. Ker pa pripravniki velikokrat še niso 
vpisani v register in društva bo to za njih pomenilo velik strošek sprejmemo sklep. 

          SKLEP 2 : Bolničarji pripravniki, ki opravljajo strokovni izpit in bodo v bodoče člani 

          našega Društva, jim omogočimo, da obvezne vsebine krijemo iz sklada za 

          izobraževanje v primeru, da jih ne bo krila ustanova v kateri opravljajo pripravništvo. 

● Na Z - Z je veliko klicev o izgubi članskih izkaznic, odločb o licenci, registru - vsak 
posameznik plača izdelavo novih v vrednosti 12,70 eur. 



● E -novice, prejema vsak, ki poda svoj e-naslov. Trenuno je teh 10.000. 

● Utrip krajša prispevke zaradi prostorske stiske in velikega števila člankov. 

● Spreminja se tudi dokument podoba medicinske sestre (urejenost in izgled). 

● Pripravlja se e- mapa za dijake in študente. 

● Strokovna izobraževanja iz komplementarne medicine so ovrednotena z 1LT, ne 
glede na čas trajanja. 

●  Na Z - Z je za področju kakovosti zaposlena ga. Zdenko Kramar. 

 

AD 5 ) TPO – 20.10.2018, hotel Roškar. Registracija Mira Gašparič in Suzana Komperšak. 

            Kakovost in varnost v zdravstvu 10.11.2018, hotel Roškar. Registracija Irena 

            Klasinc, Mira Gašparič, Sergeja Zebec in Bernarda Stajnko. 

 

AD 6 ) Novoletna zabava 7.12.2018 v hotelu Roškar. Člani prispevajo 5 eur kotizacije, ki 

           se pobira ob prijavah. Prijave do 3.12.2018 javi predsednici društva. 

  

AD 7 ) Predlog programa za leto 2019 - PRILOGA 

           Celodnevna izobraževanja se izvajajo ob sobotah zaradi predavateljev. Klinični 

           večeri potekajo v popoldanskem času med tednom po dogovoru s predavatelji. 

 

SKLEP 3: Predsedstvo Društva potrdi program dela, strokovnih izobraževanj za leto 2019. 

 

AD 8 )  V septembru 2020 DMSBZT Ptuj - Ormož praznuje 50 let, zato se predlaga, da  
podelitev Srebrnih znakov prestavimo na leto 2020 (zaradi zmanjšana stroškov). 

SKLEP 3 : Slovestnost ob podelitvi Srebrnih znakov in 50. obletnici DMSBZT PTUJ -
ORMOŽ bosta izvedeni septembra 2020. 

Določi se organizacijski odbor za pripravo prispevkov in drugega materiala za Bilten 
društva. 

Člani organizacijskega odbora : 

● ZD Ormož - Boštjan Viher 

● CSO Ormož - Mira Gašparič 

● PB Ormož - Marija Kokol 

● ZUDV Dornava - Jožica Lozinšek 

● SB Ptuj - Metka Rašl 

● ZD Ptuj - Majda Feguš 

● DU Ptuj - Sergeja Zebec 

● Zasebniki - Irena Klasinc 

Koordinatorja odbora sta Suzana Komperšak in Boštjan Viher. 

 



 

Prvi sestanek bo 8.11.2018 v ZD Ptuj ob 15.30. 

Člani odbora naj s sabo prinesejo že obstoječe zbornike ali biltene iz zavodov za v pomoč. 

Slavnostna prireditev bo potekala v Ptuju, predvidoma 18.9.2020. Predvidena sta grad Ptuj 
in Dominikanska cerkev. Podatke o ceni in kapaciteti obiskovalcev bo pridobila do 
sestanka organizacijskega odbora Irena Klasinc. 

 

AD 9 ) Podatki upokojenih MS v DMSBZT Ptuj – Ormož v letu 2018 so/bodo posredovane 
predsednici Društva. 

 

AD 10 ) 

● Zahvala DU Ptuj direktorici ga. Jožici Šemnički in glavni sestri ga. Mateji Šešerko za 
sodelovanje (brezplačni prostor za naša strokovna izobraževanja). 

● Prav tako so nam pripravljeni zagotoviti prostor SB Ptuj, CSO Ormož, Zavod 
Dornava, ZD Ptuj in PB Ormož. 

● S strani zasebnikov zobozdravstvene dejavnosti je prišla pobuda za večje 
sodelovanje. V stik z njimi bo stopila ga. Irena Klasinc. 

● Podane so bile zahvale organizatorjem planinskega izleta in delovni skupini pri 
izvedbi izobraževanja Celostna obravnava bolnika z vensko golenjo razjedo. 
Posebaj gre zahvala ga. Jasmini Kropfl, Valeriji Arnuš,Nataši Vrabič Potočnik, Nini 
Vanček in Adrijani Sauer. 

● V mesecu oktobru bo izšel članek o planinskem izletu v Utripu. 

● Zaradi dodatnega dela v društvu bomo podelili nagrade: podpredsednici, tajniku, 
blagajniku, organizatorjem planinskega izleta in prizadevnim posameznikom. 

SKLEP 4: Soglasno se podpre izplačilo nagrad za leto 2018. Nagrada se izplača Suzani 
Komperšak, Sergeji Zebec, Valeriji Kokot, Miri Gašparič, Brigiti Mlinarič in Bernardi 
Stajnko. Nagrade bodo izplačane v oktobru. 

● Člani predsedstva smo predlagali povišanje nagrade predsednici društva zaradi 
povečanega obsega dela društva. 

SKLEP 5: Predsednici društva se poveča mesečna nagrada za 100 eur od meseca 
oktobra dalje. 

  

Naslednja seja predsedstva bo 18. 1. 2019 

 

 

Zapisala: Bernarda Stajnko                                        Predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož:         

                                                                                     Tanja Ribič Vidovič 

 

 

 

                                                                                          


