
ZAPISNIK 4. SEJE PREDSEDSTVA  DMSBZT PTUJ – ORMOŽ, 10.10.2019 - ZD PTUJ 
 
 
PRISOTNI ČLANI : Majda Feguš, Andreja Bračič, Suzana Komperšak, Brigita Mlinarić, 
Anja Bela, Tanja Ribič Vidovič, Valerija Kokot, Irena Klasinc, Boštjan Viher, Marija Kokol, 
Sergeja Zebec, Dragica Golob, Bernarda Stajnko 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI : Irena Galun, Ida Emeršič, Mira Gašparič, Sabina Bricelj Čelan, 
Nevenka Rosić, Metka Rašl. 
 
AD 1 ) UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ZAPISNIKARJA 
Smo sklepčni,prisotnih 13 članov Predsedstva. 
 
Zapisnikar: Bernarda Stajnko. 
 
AD 2 ) Potrdi se zapisnik 3. seje predsedstva s popravkom v  7 točki, kot je bilo potrjeno 
na Korespondenčni seji. 
 
AD 3 ) NOVOSTI NA Z-Z 
 

- Pojasnila o podelitvi posebne licence na podlagi 38.člena zakona o spremembah in  
dopolnitvah o zdravstveni dejavnosti (UTRIP oktober str. 18 – PREBERITE). 

 
- Na Z – Z so povedali, da je še vedno možna prevedba zaposlenih, vendar morajo le 

ti izpolnjevati pogoje. 
 

- Z - Z je prejela pisma podpore ob reševanju problematike 38.člena. 
 

- Z - Z prenavlja spletne strani. 
 

- Aktivno poteka projekt Nursing Slovenia in Neihtigalle challenge pod okvirjem 
WHO. 

 
- Na ministrstvu bodo potekali strokovni izpiti za zaposlovanje v zdravstveni negi 

bodočih zaposlenih iz tretjih držav, da se prepreči zloraba poneverb izobraževanja. 
 

- Aktivno potekajo tudi pogajanja za zaposlene v zdraviliški dejavnosti, ki sedaj 
spadajo pod gostinstvo in nimajo enakih pravic kot zaposleni v javnem sektorju ali 
socialnih zavodih. 

 
- Z - Z ima negativno finančno stanje in prosijo Društva za pomoč. Predlagajo 

povečan prispevek  od članarine ob delitvi, sedaj se deli 55% Z-Z , 45% Društvo. 
           Tega Društva po Sloveniji ne podpirajo. So pa na ORSD dali podporo pomoči Z – Z  
           v višini 1 eur/člana.  
 
SKLEP 1:  Člani Predsedstva potrdimo višino prispevka 1eur/članu za prenovo spletnih 
strani in izdelavo novih članskih izkaznic na Z – Z.. 
 

- Dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene 
nege (16.5.2019 soglasje podal minister) in je bil potrjen na Zdravstvenem svetu. 
Sedaj koordinacija zdravniških organizacij nasprotuje potrditvi in so napisali pismo 



ministru. Pismo z razlago ga. Jelke Černivec je objavljeno v Utripu (oktober str. 23 – 
PREBERITE). 

 
- Na Odboru za zdravstvo so se Z – Z in Sindikati izkazali in družno stopili v bran 

kompetencam in dobro zagovarjali stališča zdravstvene nege. 
 

- Z – Z poziva SMS, ZT, DMS in bolničarje, naj ne nasedajo predstavnikom 
zdravniških združenj, ki kažejo navidezno empatijo do SMS, ZT, saj je v ozadju cilj, 
da se devalvira stroka zdravstvene nege in nas skrega med seboj in s tem olajša 
delo zdravnikom – SKREGAJ IN VLADAJ. 
 

- Slaba luč pa pada na premajhno število neprevedenih SMS, ZT v ustanovah – kar 
povzroča veliko nezadovoljstvo med zaposlenimi (Šempeter). 

 
AD 4 ) IZPELJANA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA 
 
Sodobni pristopi obravnave bolnika s kronično rano – 79 udeležencev, 12 zdravnikov. 
 
Kakovost in varnost v ZN – 77 udeležencev.  
 
AD 5 ) Izobraževanje TPO z uporabo AED je zasedeno (ponovno v januarju), Paliativna 
zdravstvena oskrba pa še ima nekaj prostih  mest. 
 
AD 6 ) Novoletna zabava bo 6.12.2019 v hotelu Roškar Hajdoše. Prispevek ob prijavi je 5 
eur in se ga plača predstavnikom po zavodih. 
 
 
AD 7 ) Predlog Programa dela za leto 2020 

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA 
 
Januar 

• TPO z vključenim AED (60 udeležencev) - modul obvezne vsebine. 
• Kinestezija z učnimi delavnicami. 

Februar 
• Akutne rane.  
• Paliativna oskrba. 

Marec 

• Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika - modul obvezne vsebine. 

• Bolezni sklepov. 
April 

• Preprečevanje okužb. 

• TPO z vključenim AED (60 udeležencev) - modul obvezne vsebine. 
Maj 

• Družbeni pogled na medicinske sestre. 
September 

• Kronične rane. 
• Kinestezija z učnimi delavnicami. 

Oktober 

• Kakovost in varnost v zdravstvu - modul obvezne vsebine. 

• Kolike in zaprtje. 
November 



• Pogled srednjega managementa na zaposlene 50+. 

• Sodobni pristopi z novimi programi v regiji. 
SREČANJA 

• Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester  in ba-
bic.  

• 11.5. - 15.5. 2020 Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege. 
 18.9.2020 Slovesnost ob 50 obletnici DMSBZT Ptuj – Ormož. 
 18.9.2020 Svečana podelitev Srebrnih znakov in priznanj DMSBZT Ptuj – Ormož. 

 
KULTURNE DEJAVNOSTI 
Marec - Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu. 

 
IZLETNIŠTVO 
Maj - Lepote Dolenjske. 
Junij - Planinski izlet na Debelo peč. 

 
ZAKLJUČEK LETA 
December - Zaključek leta v Hotelu Roškar. 

  
OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

• 14.03.2020 Redni občni zbor DMSBZT Ptuj – Ormož v Hotelu Roškar. 
• Načrtujemo 3 - 4 redne seje predsedstva društva.  

 Izdaja Zbornika ob 50 obletnici DMSBZT PTUJ – ORMOŽ. 
• Sodelovanje z Zbornico - Zvezo. 
• Sodelovanje v odboru regijskih strokovnih društev.  
• Sodelovanje v lokalnem okolju. 
• Povezave z nevladnimi organizacijami. 
• Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške 

nege. 
 
 

- Iz strani Predsedstva podan predlog plačila prijavnine za planinski izlet 2 eur – 
zaradi resnosti prijav. 

 
SKLEP 2: Člani Predsedstva potrdijo predlog prijavnine za planinski izlet in sicer 2 eur po 
osebi, ki se pobere pri poverjenikih po zavodih ob prijavi. 
 
AD 8 ) 
Zaposleni , ki gredo v pokoj po zavodih : PB Ormož – O, ZD Ormož – O, ZD Ptuj – O,                                                                      
Dom upokojencev Ptuj – 2. 
Predstavniki po zavodih do 18.10. 2019 javite predsednici število članov v ZN , ki gredo v 
pokoj. 
 
AD 9 ) Razno 

- Psihiatrična sekcija prosi Društvo za finančno pomoč pri organizaciji 50. obletnice 
Psihiatrične sekcije18.10.2019 po Pravilniku o donatorstvu. 

 
SKLEP 3 :Člani Predsedstva potrdijo, da se jim pomaga v višini 300 eur. 
 

- Zaradi negativnega stanja na Z – Z so predsednice po dogodku prosili, da se jim iz 
Društvenega sklada povrne prenočišče ob Dnevu funkcionarjev. 

 



SKLEP 4: Predsednici se pokrijejo stroški nočitve. 
 

- Priprave na Zbornik ob 50 letnici potekajo. Člani organizacijskega odbora se redno 
sestajajo in  dopolnjujejo Zbornik in program. 

 
- V Društvu se veliko pogovarjamo o težavah izobraževanj, ki potekajo ob sobotah, 

saj zavodi ne delujejo enotno in različno obravnavajo te odsotnosti iz dela. V 
Društvu smo mnenja, da s težavo organiziramo predavanja med tednom, ker večina 
članov dela in ko izpolnijo dnevni fond ur (če zaposleni dela dopoldan, je v nočni in 
je SI organizirano popoldan) mu SI ne pripada.  

 
Po število smo majhno društvo in bi bil obisk med tednom premajhen, organizacija 
pa predraga, saj moramo delovati racionalno z našim denarjem. Kljub vsemu bomo 
poskusili vsaj nekaj izobraževanj izvesti med tednom. Če bo udeležba majhna, bo 
SI prestavljen na soboto.  

 
- Predsednica predlaga nagrade članom Predsedstva za dodatno delo (zapisnikarju, 

organizacija planinskega izleta, priprava Zbornika ob 50. obletnici Društva). 
 
SKLEP 5 : Predsedstvo potrdi dodelitev nagrad za dodatno delo v društvu za leto 2019. 
 
 
 

ZARADI DEZINFORMACIJ DMSBZT PTUJ – ORMOŽ OBVEŠČA 
 
Članstvo v Z – Z, Društvu je prostovoljno.  
Kdor ni član si izobraževanja krije sam in ne rabi biti vključen v Društvo, Z - Z. 
 
 
 
Sestanek zaključen 17,30 
Zapisnikar: Bernarda Stajnko 
 
 
 
 
 


