
 

POROČILO O DELU DMSBZT GORENJSKE ZA LETO 

2010 
 

V letu 2010 smo v večji meri uspeli realizirati načrtovane aktivnosti. 

Problem, s katerim smo se pri uresničevanju začrtanega plana srečevali, je 

predstavljala »višja sila«, to je slabo vreme, zaradi česar smo morali 

prestaviti oba načrtovana planinska pohoda in strokovno ekskurzijo, ki smo 

jo nadomestili s soudeležbo pri organizaciji strokovnega izobraževanja. Vse 

tri aktivnosti bomo realizirali v letošnjem letu. 
Udeležba na organiziranih aktivnostih Društva je bila velika, kar nam je v dokaz, da 

so aktivnosti pravilno izbrane. Motiviranost s strani članov IO je velika, s strani članic 

in članov Društva pa smo bili deležni pohval in spodbudnih besed, kar nam je v 

dokaz, da smo na pravi poti. 

  

Delo članov izvršnega odbora 

Člani izvršnega odbora smo se v letu 2010 sestali na 4 rednih sestankih (18.2.2010, 

19.5.2010, 12.10.2010, 30.11.2010). Udeležba na sestankih IO je bila zelo dobra, 

aktivnosti, ki smo jih obravnavali, je možno razbrati iz zapisnikov sestankov, ki smo 

jih posredovali vsem zavodom po e pošti ali po stacionarni pošti. Vsebine, ki smo jih 

obravnavali so bile sledeče: 

  aktualne aktivnosti Zbornice Zveze (skupščinsko gradivo, javna pooblastila, Zakon 

o zdravstvenem varstvu, kompetence v zdravstveni negi, aktivnosti v okviru odbora 

regijskih strokovnih društev, nacionalne poklicne kvalifikacije, članska izkaznica), 

  načrtovanje aktivnosti društva in poročanje o realizaciji načrtovanih aktivnosti 

(strokovna srečanja, ustvarjalne delavnice, mesečna rekreativna dejavnost, tečaj 

nordijske hoje, vadba pilatesa, izlet, pohodi, tečaj angleškega jezika, abonma v 

gledališču, aktiv upokojenih medicinskih sester,  predlog za zlati znak  Zbornice 

Zveze in predlogi za srebrni znak, gledališka predstava in svečana podelitev priznanj 

Društva Srebrni znak, igralska skupina pri DMSBZT Gorenjske). 

Realizirali in udeležili smo se rednega letnega občnega zbora v mesecu marcu. Na 

njem so bile predstavljene realizirane aktivnosti in poslovanje v letu 2009, načrti za 

tekoče leto in tudi 

Izdano je bilo interno glasilo Društva Utrinki v nakladi 300 izvodov. 

  

  

V letu 2010 smo imeli  tudi 10 korespondenčnih sej, na katerih smo se odločali o 

pomembnih aktivnostih Društva: 

  

1. korespondenčna seja – 19.2.2010 – Sponzorstvo Društva za nakup majic za 

Srednjo zdravstveno šolo Jesenice za tekmovanje srednjih zdravstvenih šol 

2. korespondenčna seja 7.4.2010 – Predlog za strokovnjaka za področje zdravstvene 

nege  

3. korespondenčna seja 7.5.2010 – Odobritev  kotizacij za ga. Kokalj in ga. Povšnar 

v višjem znesku  



4. korespondenčna seja – 26.7.2010 – Prošnja za sofinanciranje zbornika 3. 

znanstvene konference VŠZNJ  

5. korespondenčna seja – 9.8.2010 -  So organizacija DMSBZT Gorenjske pri 

organiziranju strokovnega srečanja ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe  

6. korespondenčna seja - 17.9.2010 – Sprememba Pravilnika za podelitev priznanj 

7. korespondenčna seja – 25.10.2010 – Sofinanciranje mednarodne ankete o nasilju 

med medicinskimi sestrami, izvajalec Zbornica Zveza 

8. korespondenčna seja – 15.11.2010 – Izdaja koledarja za leto 2011 – predstavitev 

Društva  

9. korespondenčna seja – 22.11.10 – Predlogi za Srebrni znak izbrani s strani 

komisije za priznanja  v potrditev IO 

10. korespondenčna seja – 7.12.10 – Določitev zneska za nagrado Srebrni znak 

  

Strokovna izobraževanja 

Za strokovno in profesionalno rast članov Društva smo organizirali štiri strokovna 

srečanja, od tega dve strokovni srečanji iz obveznih vsebin za podaljšanje licence za 

samostojno delo na področju zdravstvene in babiške nega. Vsa strokovna 

izobraževanja so bila ovrednotena s strani Komisije za licenčno vrednotenje pri 

Zbornici Zvezi. Dodelili smo sredstva za plačilo kotizacij za strokovna izobraževanja 

vsem prosilcem, ki so izpolnjevali pogoje za dodelitev sredstev za izobraževanje. 

  

Predstavitev izvedenih strokovnih srečanj in strokovnih ekskurzij: 

  

Strokovno izobraževanje Skrb zase danes – naložba za jutri z rednim letnim 

občnim zborom; Bled, 4. marec 2010 

Namen izobraževanja je bil spodbuditi članice in člane k večji skrbi za lastno zdravje 

in jih seznaniti z izbranimi strokovnimi temami s področja krepitve zdravja, 

preprečevanja bolezni in zgodnjega odkrivanja znakov bolezni. Strokovno 

izobraževanje z več kot 150 udeleženci smo zaključili z rednim letnim občnim 

zborom.  

Na rednem občnem zboru smo predstavili delo v letu 2009 in predstavili plan dela za 

leto 2010, ki je bil soglasno sprejet. Soglasno smo tudi potrdili nove člane v IO 

DMSBZT Gorenjske. 

  

Strokovna ekskurzija v Bolgarijo; 15. do 18. maj 2010 

Udeleženci strokovne ekskurzije so se informirali o sistemu zdravstvenega varstva v 

Bolgariji in ga primerjali z našim ter si ogledali nekaj znamenitosti države.  

  

Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence zaposlenih v 

zdravstveni in babiški negi  Zakonodaja v dejavnosti zdravstvene in babiške 

nege smo organizirali v počastitev svetovnega dneva medicinskih sester in babic. 

Preko 139 udeležencev se je seznanilo z zanimivimi vsebinami s področja pravne 

ureditve zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva ter zdravstvene in babiške 

nege, o pravicah in dolžnostih v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, 

pacientovih pravicah, Zakonu o duševnem zdravju, kakovosti in varnosti bolnika v 



postopku zdravstvene obravnave, varstvu osebnih podatkov ter o moralni, 

odškodninski, kazenski in delovnopravni odgovornosti zdravstvenih delavcev. 

  

Strokovno izobraževanje ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe je DMSBZT 

Gorenjske organiziralo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Bolnišnico Golnik – 

KOPA v počastitev svetovnega dneva paliativne oskrbe. Udeležilo se ga je okrog 170 

udeležencev iz vrst zdravstvene nege in tudi ostalih zdravstvenih delavcev in 

sodelavcev. Predstavljen je bil pilotni projekt »Izvajanje celostne paliativne oskrbe v 

ljubljanski, gorenjski in pomurski regiji«, ki je potekal v času  od 1. junija 2009 do 

30. septembra 2010 in strokovne teme s področja paliativne oskrbe. 

Strokovno izobraževanje je bilo s strani DMSBZT Gorenjske organizirano namesto 

načrtovane strokovne ekskurzije v Bielefeld v Nemčiji, ki je zaradi slabih vremenskih 

razmer nismo mogli izvesti. Omenjeno ekskurzijo bomo organizirali v maju 2011. 

  

Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence zaposlenih v 

zdravstveni in babiški negi Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED smo 

organizirali v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu. Udeležilo se ga je 50 

udeležencev iz domačega in tudi drugih strokovnih društev. Vsi udeleženci smo po 

izredno dobri predstavitvi strokovnih tem s tega področja in veliko praktičnih vaj na 

koncu uspešno opravili teoretični in praktični preizkus znanja. 

  

Problematika v DMSBZT Gorenjske v letu 2010 

V letu 2010 smo se v DMSBZT Gorenjske srečevali z naslednjo problematiko: trudili 

smo se, da bi v IO Društva aktivno vključili predstavnika študentov Visoke šole za 

zdravstveno nego Jesenice, kar nam je s pomočjo promoviranja Društva na omenjeni 

šoli in z razgovori z dekanjo dr. Skela Savič ob koncu leta tudi uspelo. Nadejamo se 

bolj poglobljenega sodelovanja z omenjeno visokošolsko organizacijo. 

Imeli smo manjše probleme z izborom kandidatov za srebrni znak društva. Na 

sestankih IO DMSBZT Gorenjske smo sprejeli predlog za prenovo Pravilnika o 

priznanjih, kar sta Komisiji za priznanja in Statutarna komisija v januarju 2011 tudi 

že opravili. Predlog spremenjenega pravilnika bo predstavljen še na IO Društva .  

  

Kazalniki kakovosti, ki smo jih spremljali v letu 2010 

Spremljali smo kazalnike kakovosti v zvezi z organizacijo, vsebino in izvedbo 

strokovnih izpopolnjevanj. Kazalnike smo spremljali s pomočjo ankete, ki smo jo 

razdelili udeležencem po koncu strokovnih izobraževanj. Rezultati anket so bili zelo 

spodbudni, konstruktivne kritike pa bomo upoštevali pri organizaciji strokovnih 

izobraževanj v prihodnje. 

  

Razvojna in publicistična dejavnost v letu 2010 

Zbornik predavanj Skrb zase danes – naložba za jutri; CIP – Kataloški zapis o 

publikaciji 616-083(082) , ISBN 978-961-91804-5-7 in zbornik predavanj 

Zakonodaja v dejavnosti zdravstvene in babiške nege; CIP Kataloški zapis o 

publikaciji 614.2:34(082), ISBN 978-961-91804-6-4. 

Glasilo DMSBZT Gorenjske Utrinki v nakladi … 



Objava več  člankov v glasilu Zbornice Zveze Utrip. 

Članki v časopisu Gorenjski glas in na Radiu Kranj in Radiu Triglav Jesenice. 

  

  

Interesne dejavnosti 

 V mesecu marcu smo izvedli ustvarjalno delavnico z naslovom Velikonočni 

izdelki in v mesecu novembru ustvarjalno delavnico Na hitro pripravljene 

jedi za naše goste. Poleg pridobivanja praktičnih veščin, idej in majhnih 

skrivnosti kuharskih mojstrov, smo na delavnicah krepili timsko delo in prijetno 

druženje izkoristili tudi za pogovor in izmenjavo mnenj ter dobre prakse s 

področja poklicnega dela. 

 v mesecu maju smo v počastitev svetovnega dneva medicinskih sester in babic 

organizirali kulturni večer z ogledom predstave v Cankarjevem domu. 

Za svoje članice in člane smo organizirali ogled abonmajskih predstav v Špas 

teatru v Mengšu ter v Prešernovem gledališču v Kranju in v Gledališču Toneta 

Čufarja na Jesenicah. 

Na področju kulturnega delovanja je bila konec leta 2010 ustanovljena tudi 

gledališka skupina pri DMSBZT Gorenjske. 

 na športnem področju smo v mesecu marcu organizirali tečaj teka na smučeh 

pod vodstvom bivše olimpijke ga. Milene Kordež v Ratečah; tečaj je bil zelo 

dobro obiskan, udeleženke so želele ponovitev tečaja, česar pa zaradi 

pomanjkanja snega nismo mogli izvesti – tečaj bomo ponovno organizirali v 

mesecu marcu 2011. 

V mesecu maju, juniju in dvakrat v septembru smo organizirali tečaj nordijske 

hoje okrog Blejskega jezera in okrog protokololarnega objekta Brdo pri Kranju. 

V mesecih z manj ugodnimi vremenskimi razmerami smo organizirali vadbo 

pilatesa v telovadnici. Organizirali smo tudi tečaj joge, a s strani članic in članov 

za jogo ni bilo zadostnega interesa. 

 dvakrat smo izvedli tudi tečaj angleškega jezika; začetni in nadaljevalni in 

sicer na lokaciji Jesenice in Kranj. 

 v mesecu avgustu so bile na izletu ter strokovni ekskurziji v prostorih Zbornice 

Zveze in v Domu starejših občanov Trebnje upokojene medicinske sestre. 

 organizirali smo udeležbo članic DMSBZT Gorenjske na slovesnosti Zbornice 

Zveze ob svetovnem dnevu medicinskih sester in babic v Portorožu dne 12. maj 

2010. 

 s pohodniško dejavnostjo v letu 2010 nismo imeli sreče. Zaradi slabih 

vremenskih razmer je odpadel spomladanski planinski pohod na Veliko planino in 

nabiranje zelišč z zeliščarico ter jesenski planinski pohod na Učko. Oba omenjena 

pohoda bomo organizirali v letu 2011. 

  

 

 

 

 

 



Priznanja 

V letu 2010 je DMSBZT Gorenjske že osmič  podelilo najvišje priznanje Društva 

Srebrni znak najbolj zaslužnim članom Društva na področju zdravstvene nege. 

Tokrat so priznanje prejele: 

         Dragica Jensterle iz Psihiatrične bolnišnice Begunje 

         Alenka Rostohar iz Zdravstvenega doma Jesenice 

         Alojzija Prestor iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik 

         Jana Lavtižar iz Splošne bolnišnice Jesenice 

  

Zlati znak Zbornice Zveze za leto 2010 je na predlog Bolnišnice Golnik – KOPA in 

DMSBZT Gorenjske prejela Marjana Bratkovič iz Bolnišnice Golnik - KOPA  

  

  

Sponzorska dejavnost 

 

 V letu 2010 je DMSBZT Gorenjske na prošnjo prosilcev sponzoriralo nakup majic 

za Srednjo zdravstveno šolo Jesenice za tekmovanje srednjih zdravstvenih šol. V 

zborniku, ki je bil izdan ob tem dogodku, je bila predstavljena dejavnost Društva. 

 

 sofinanciranje zbornika 3. znanstvene konference v organizaciji Visoke šole za 

zdravstveno nego Jesenice.  V zborniku je bila predstavljena dejavnost Društva, 

štiri članice Društva smo se udeležile 3. znanstvene konference brez plačila 

kotizacije. 

  

Druge aktivnosti 

 

 Predstavitev DMSBZT Gorenjske na spoznavnem dnevu študentov Visoke šole 

za zdravstveno nego Jesenice. 

 Organizacija in izvedba slovesnosti ob obletnici Društva, zaključku leta in 

podelitvi priznanj srebrni znak 18. decembra 2010 v Prešernovem gledališču v 

Kranju. 

  

Tako so se v letu 2010 odvijale aktivnosti v našem Društvu. Zahvala vsem, ki so 

poleg napornega dela v službi zdravstvene nege zmogli še toliko truda, entuziazma 

in energije, da naše Društvo obstaja, deluje, se razvija in dosega tiste cilje, za 

dosego katerih je bilo ustanovljeno. Hvala vsem članicam in članom za udeležbo na 

organiziranih aktivnostih, za sodelovanje pri oblikovanju aktivnosti društva in za 

dobre misli ter spodbudne besede in tudi konstruktivne kritike. S skupnimi močmi 

bomo zmogli tudi v prihodnje. 

  

Kranj, 27. januar 2011 

  

Judita Slak 

Predsednica DMSBZT Gorenjske 

 



FINANČNO POROČILO OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE 

Bleiweisova 20 

4000 Kranj 

  

PRIHODKI 

Članarina 57.264,35 

Prihodki iz prodaje strokovnih srečanj 12.310,00 

Prihodki od obresti vezanih sredstev 388,55 

SKUPAJ PRIHODKI 70.122,90 

  

STROŠKI IN ODHODKI 

Stroški za predavanja, izobraževanje in tečaje 9.305,90 

Vstopnice za predstave (abonma) 2.072,00 

SKUPAJ ODHODKI IN STROŠKI 62.050,15 

  

RAZLIKA  PRIHODKI ODHODKI  + 8.072,75 

  

STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2010 

Depozit 8.000,00 

Stanje na TRR na dan 31.12.2009 26.796,91 

Stanje na TRR na dan 31.12.2010 33.443,34 

  

Kamnik, 1. februar 2011                                           

  

Avrea Šuntar Erjavšek 

Podpredsednica za splošne zadeve 

 

 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2010 

  

Predsednica nadzornega odbora je bila vabljena na vse seje izvršnega odbora, vsi 

člani odbora smo prejemali vsa vabila za aktivnosti Društva in zapisnike sestankov.  

Do jeseni 2010 je bila predsednica nadzornega odbora Jana Božič. Ker je z aktivnim 

delovanjem v odboru prenehala, je za čas do izvolitve na občnem zboru na mesto 

predsednice nadzornega odbora izvršni odbor predlagal Jožico Trstenjak.  

Sproti smo spremljali delo kolegija predsednika in članov izvršnega odbora in 

ugotovili, da je delo potekalo v skladu s Statutom in ostalimi pravnimi akti Društva.  

Edini predlog našega odbora je podan Statutarni komisiji glede ponovnega pregleda 

Pravilnika o podeljevanju priznanj. 

  

Pregled finančnih sredstev, s katerim bodo seznanjeni tudi udeleženci občnega zbora, 

je pokazal zelo dobro gospodarjenje z dohodki, kar pomeni, da je stanje finančnega 



poslovanja pozitivno. Sredstva so bila porabljena namensko in so se porabljala po 

načelu, da se vse vrne tja od koder pride – med člane in članice, ki prispevajo 

članarino.  

  

Število sestankov in vseh ostalih aktivnosti: strokovnih srečanj, športnih dogodkov, 

delavnic, družabnih in kulturnih srečanj, predvsem pa število udeležencev na vseh 

aktivnostih, je dokaz za ne samo kvantitativno delo ampak za kakovostno vodenje, 

organiziranje in izbiranje tistih aktivnosti, ki jih izberejo člani Društva in se jih potem 

polni pričakovanj vedno znova udeležujejo. 

  

Za kakovostno delo izredno pohvalo zasluži predsednica društva z ostalimi članicami 

kolegija predsednice, vsi člani izvršnega odbora, ki člane Društva spodbujajo k delu 

in jih seznanjajo z aktivnostmi, pa tudi vsem komisijam, ki imajo nemalokrat pred 

sabo težke odločitve in jih vedno dobro opravijo. 

  

Člani nadzornega odbora želimo organom DMSBZT Gorenjske uspešno delo tudi v 

letu 2011. 

  

  

Radovljica, 4. februar 2011 

   

Jožica Trstenjak, v.d. predsednice nadzornega odbora 

Maja Pelko, članica 

Barbara Stele, članica 

 

 

POROČILO KOMISIJE ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 

ZA LETO 2010 
 

 

Za leto 2010 je bila dodeljena  višina sredstev za izobraževanje 13.580.38 EUR. 

Kotizacije so bile odobrene v višini 5054 EUR. 

  

Komisija za dodeljevanje sredstev pri DMSBZT Gorenjske je na eni redni seji in šestih 

korenspodenčnih obravnavala 23 prošenj. Dve prošnji  sta presegali višino 300 EUR, 

zato je o njihovi odobritvi odločal IO DMSBZT Gorenjske. 

  

Pri obravnavanju prošenj za dodeljevanje sredstev pa se je komisija srečevala s 

problemom nepopolno napisanih  prošenj. Ob upoštevanju priporočil, ki so objavljena 

na spletni strani DMSBZT Gorenjske www.dmsbzt-gorenjske.si, bomo poskušali 

doseči standard pravilno izpolnjenih prošenj. 

 

Prošnje za odobritev kotizacije je potrebno poslati do 15. v mesecu, 

obravnavane bodo v roku enega tedna. 
  

http://www.dmsbzt-gorenjske.si/


Kranj, 21. januar 2011 

  

Tatjana Jakhel 

Predsednica komisije za dodeljevanje sredstev 

 
 

POROČILO KOMISIJE ZA PRIZNANJA ZA LETO 2010 
 

Komisija za priznanja pri DMSZT Gorenjske v sestavi Štefan Duh - predsednik, Dita 

Peršič - članica, Mira Anžič - članica in  Nada Legat - članica se je v letu 2010 sestala 

dvakrat (30.03.2010 in 23.11.2010). 

1.  Na razpis Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, zveze strokovnih 

društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za podelitev 

zlati znak, je na naše Društvo do razpisnega roka prispel predlog za dobitnico zlatega 

znaka za Marjano Bratkovič iz Bolnišnice Golnik - KOPA.  

Komisija, ki je zasedala na korespondenčni seji dne 30.03.2010 v zgoraj omenjeni 

sestavi, je odločila, da predlog za Marjano Bratkovič za dobitnico zlatega znaka 

ustreza kriterijem za.  

Priznanje zlati znak je bilo Marjani Bratkovič podeljeno na slovesni podelitvi dne 12. 

maja 2010 v Portorožu. 

2.  Na razpis za podelitev priznanja srebrni znak, ki ga razpisuje DMSBZT Gorenjske,  

je do razpisnega roka prispelo 10 predlogov. Komisija, ki je zasedala v zgoraj 

omenjeni sestavi dne 23.11.2010, je iz prispelih predlogov na podlagi točkovanja 

izbrala 4 kandidatke, katerih reference so ustrezale razpisnim pogojem.  

Dobitnice priznanja DMSBZT Gorenjske srebrni znak za leto 2010 so: Dragica 

Jensterle - Psihiatrična bolnica Begunje, Alenka Rostohar - Zdravstveni dom 

Jesenice, Alojzija Prestor- Bolnišnica Golnik – KOPA, Jana Lavtižar - Splošna 

bolnišnica Jesenice.  

Podelitev priznanj srebrni znak je potekala 18. decembra 2010 v Prešernovem 

gledališču v Kranju. 

                

  

Golnik, 25. januar 2011 

  

Štefan Duh 

Predsednik komisije za priznanja  
 


