
 
 

 
 

STROKOVNO REGIJSKO  DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE - DMSBZT GORENJSKE 

 
I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske bo naslednje leto 

obeležilo že 60 let svojega aktivnega in izredno plodnega delovanja. Pod svojim okriljem 

združuje preko 1.400 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov z vse Gorenjske 

regije. Strokovni namen našega društva je krepitev vloge in pomena dela medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.  

 
II. Organi društva: 

 

 Predsednik/ca: Tanja Pristavec do 27.11.2014, nato v. d. predsednice Alenka 
Bijol 

 Podpredsednik/ca: Zorica Panić  

 Izvršilni odbor: Marija Šlibar,Maja Pelko,Darinka Livrin, Jana Fajfar, Dragica 
Arnolj, Sabina Pogačar Travenj, Darko Lončar, Simona Tomaževič, Vesna 
Jenšterle, Milena Logar, Biljana Djakovič, Dejan Nojič, Irma Šmelcer, Maja 
Šempihar, Uroš Mravlje, Nevenka Grilc, Tanja Blaznik, Marinka Seljak, Zala 
Marn, Andreja Černoga, Dita Perčič, Jana Zupan, Erika Povšnar, Marjetka 
Košir, Tatjana Eržen, Katica Zlatar, Avrea Šuntar Erjavšek 

 Nadzorni odbor: Mira Anžič, Jožica Trstenjak, Nada Legat 

 Častno razsodišče: Biljna Djakovič, Irma Šmelcer, Maja Štempihar, Dita Perčič, 
Katica Zlatar 

 
 

III. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
 

 Občni zbor in strokovno izobraževanje na temo Organizacijska kultura - Bled, 
Hotel Astoria 

 Klinični večer z študenti Visoke šole za ZN Jesenice: Odprava v Zambijo 

 Druženje ob čajanki s priznanim mojstrom fotografije gospodom Aleksandrom 

Čufarjem 

 Strokovna ekskurzija v Splošno bolnišnico Čakovec 

 Zakonodaja v dejavnosti zdravstvene in babiške nege  

 Etika v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. 



IV. Založniška dejavnost 

 

 Organizacijska kultura (zbornik predavanj) 

 Utrinki (interno glasilo) 
 

V. Interesne dejavnosti 
 

 gong - meditacija in zvočna kopel 

 čajanka s priznanim mojstrom fotografije gospodom Aleksandrom Čufarjem 

 delavnica: čokoladne dobrote 

 športne delavnice: pilates, aerobika, rekreacija z AD Bled 

 tečaj teka na smučeh 

 tečaj nordijske hoje 

 pohod na Krniško glavico in na Kraški Rob 

 izlet v Berlin, Prago 

 slavnostna podelitev priznanj društva srebrnih znak in naziva častnega člana 
 

VI. druge aktivnosti 

 V maju smo na svečani proslavi obeležili Mednarodni dan medicinskih sester.  

 Na Koroškem smo skupaj z upokojenimi medicinskimi sestrami uživali na 
splavarjenju na reki Dravi 

 Na izletu v Berlinu in Pragi smo spoznavali znamenitosti obeh svetovno znanih 

prestolnic. 

 Z osnovnimi pravili o izdelavi čokolade in o čokoladnih dobrotah smo se seznanili na 

jesenski “sladki” delavnici v Naklem.  

 Svoje zdravje smo krepili na planinskih pohodih na Krniško glavico in na Kraški Rob.  

 Športni duh in naša telesa smo oblikovali z različnimi rekreacijskimi aktivnostmi, kot 

na primer s pilatesom in s plavanjem.  

 nastopili tudi na Ljubljanskem maratonu. 

 kulturna udejstvovanja: 8 abonmajskih vstopnic v gledališčih Toneta Čufarja Jesenice 

in Prešernovem Gledališču Kranj 

 
Tanja Pristavec 


