
  
 

ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA DMSBZT PTUJ- ORMOŽ IZ DNE 30.1.2020 

 

 

 

DNEVNI RED : 

1.) Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja 

2.) Pregled zapisnika 4. redne seje 

3.) Novosti na Z-Z 

4.)  Poročilo iz Strokovnih izobraževanj( TPO z uporabo AED, Kakovost in varnost v zdravstvu, 

       Paliativna zdravstvena oskrba ) 

5.) Poročilo iz novoletne zabave 6.12.2019 

6.) Poročilo komisije za pripravo zbornika 

7.) Razno 

 

 

AD 1) Prisotni člani : Boštjan Viher, Tanja Ribič Vidovič, Suzana Komperšak, Bernarda Stajnko, 

Irena Galun, Anja Bela, Nevenka Rosič, Jožica Lozinšek, Sergeja Zebec, Irena Klasinc, Brigita 

Mlinarič, Valerija Kokot, Andreja Bračič, Mira Gašparič 

 

Opravičeno odsotni: Marija Kokol, Dragica Golob, Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl, Majda Feguš, 

Ida Emeršič 

 

Člani predsedstva so sklepčni. 

Za zapisnikarja izbrana Bernarda Stajnko. 

 

AD 2) Zapisnik 4. redne seje je potrjen. 

 

AD 3) Novosti Z-Z 

 Prevedbe SMS po 38.členu ob argumentiranih razlogih objektivne narave (npr. pridobivanje verodo-
stojnih dokazil o izpolnjevanju pogojev) lahko poslovodstvo ponudi ustrezne pogodbe v podpis tudi 
kasneje, vendar najkasneje do 17. 5. 2020. 

 Za prevedene SMS še vedno ni obrazca za vpis v licenco – obvestimo takoj, ko ga Ministrstvo potrdi. 

 Leto 2020 je Mednarodno leto medicinskih sester in babic. 

 Po Sloveniji bomo gostili razstavo 100 let poklica medicinske sestre pri nas 

 Izvedli bomo delavnice: razkuževanja rok in TPO na našem območju za širšo javnost. 

 Izdana je jubilejna znamka s katero bomo obeležili Mednarodno leto medicinskih sester in babic. 

 Simpozij bo 11. – 12.5.2020. 

 Na vsa vabila in spletno strn bomo dajali promocijske slogane ob Mednarodnem letu medicinskih 
sester in babic. 

 Častni pokrovitelj je predsednik g. Borut Pahor. 

 Širšo javnost bomo obveščali o problemih, ki pestijo vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi. 



 Z – Z bo sponzorirala določeno število mladih (do 35 let) menedžerk/menedžerjev s področja vode-
nja v ZN. 

 27.3.2020 je volilna skupščina  - imena poslancev so že oddana na Z – Z. 

 Trenutno ima naše društvo 749 članov. 

 Predsednica je oddala Poročilo dela za leto 2019 na Z – Z. 

 Oddano je poročilo na AJPES. 

 Oddan prispevek za Letopis 2019 na Z – Z.   

 ALMA MATER EUROPEA odpira dodiplomski program v ZN in Magistrski program za ZN. 
 

 

 

Ad 4) Strokovnega izobraževanja iz TPO z uporabo AED se je udeležilo 46 članov. 

           Strokovnega izobraževanja iz Kakovost in varnost v zdravstvu se je udeležilo 71 članov. 

           Strokovnega izobraževanja iz Paliativne zdravstvene oskrbe se je udeležilo 68 udeležencev 

           Strokovnega izobraževanja iz Ginekologije se je udeležilo 39 članov. 

           Strokovnega izobraževanja iz Funkcionalne prehranske težave se je udeležilo 83 članov. 

 

AD 5) Zaključka ob prihodu Novega leta 2020 v hotelu Roškar se je udeležilo 82 članov. 

 

AD 6) Poročilo o delu komisije podata Suzana Komperšak in Boštjan Viher. Pozivata vse člane, ki       

           še želijo objavo kakega prispevka ali objavo slik, da to storijo do 28.2.2020. 

           Člani predsedstva izberejo naslov za zbornik, ki se glasi  Jubilejnih 50 – preteklost, 

           sedanjost, prihodnost. 

           

AD 7) Izobraževanja iz obveznih vsebin bodo potekala izmenjaje v petek ali sobota, da se ga bodo 

           lahko udeležili tudi člani, kateri zaradi narave dela ne morejo dobiti izobraževanja med 

           tednom. 

           Program dela društva se bo potrjeval na Občnem zboru Društva 14.3 2020. 

           Strokovna izobraževanja, ki jih bo organizirala SB Ptuj in bodo namenjena izobraževanju 

           zdravstvene nege, bodo organizirana tudi v so organizaciji društva in se bodo dobile licenčne 

           točke. 

           Gledališko predstavo nam bodo predstavili člani KUD Grajena  v mesecu marcu.  

 

         Redni Občni zbor Društva bo potekal 14.3.2020 v hotelu Roškar. Po Občnem zboru sledi 

         predavanje iz obveznih vsebin Etika in zakonodaja. 

         Za redni občni zbor predsedstvo določi Delovna telesa Občnega zbora. 

         Predsednik - Suzana Komperšak 

         Člana – Irena Klasinc in  Boštjan Viher 

         Verifikacijska komisija – predsednica Nevenka Rosič 

         Člana – Mira Gašparič in Andreja Bračič 

         Zapisnikar – Bernarda Stajnko 

         Overovatelja zapisnika – Irena Galun in Brigita Mlinarič 

 

         V letu 2020 bomo v Društvu podeljevali Srebrne znake, priznanja in srebrni znak za 

         življenjsko delo. 

         Komisija za priznanja ima veljaven mandat 2018 – 2022.  

         Člani iz posameznih zavodov so: Irena Klasinc – zasebniki, Sergeja Zebec – DU Ptuj, 

         Mira Gašparič - CS Ormož, Vesna Juršič – PB Ormož, Jožica Lozinšek – ZUDV Dornava, 

         Boštjan Viher – ZD Ormož, Brigita Mlinarič – ZD Ptuj, Suzana Komperšak – SB Ptuj in                

         predsednica društva Tanja Ribič Vidovič. 

 

         Razpis bo objavljen v utripu meseca maja. 



 

        Člani lahko za denarno pomoč iz Društva in Z - Z zaprosijo po 5 letnem članstvu in nadalje 

        vsaka tri leta. 

 

        Na pobudo članstva, da bi se interna kratka usposabljanja iz TPO organizirala pogosteje, kot  

        na 7 let po zavodih, se predsedstvo odloči, da se le ta lahko organizirajo po zavodih in jih bodo  

        izvedli v sodelovanju in strokovni usposobljenosti člani iz SB Ptuj in ZD Ormož, ki imajo zato  

        licenco, čeprav je to dolžnost Zavodov. 

 

        Člani predsedstva se strinjajo s pobudo predsednice za razdelitev dela ob registracijah 

        Strokovnih izobraževanj. 

 

SKLEP : Predsednica Društva ob Strokovnem izobraževanju določi 2 člana predsedstva, ki bosta 

prisotna ob registracij posameznega izobraževanja po zaporedju, da bomo to delo opravili vsi 

člani predsedstva. 

 

SKLEP: Člani predsedstva potrdimo izplačilo sejnin za leto 2019 in nagrado predsednici društva. 

 

 

 

 

Zapisala : Bernarda Stajnko 

     

 

 

 

 


