
 
 

POROČILO O DELU ZA LETO 2006  

   
Leto, ki se je izteklo je bilo po kitajskem horoskopu leto ognjenih konjev. Za dosego vseh 
zastavljenih ciljev smo Gorenjci potrebovali milo rečeno usklajeno konjenico. Skupaj smo 
izvedli sledeče aktivnosti:  

Občni zbor:  

Glede na intenzivne priprave na osrednjo prireditev ob Mednarodnem dnevu medicinskih 
sester na Bledu, smo se že ob načrtih za delo v letu 2006 odločili, da občni zbor s 
pomladanskih mesecev prestavimo na jesenski termin. Poznejši termin smo izbrali tudi 
zato, da smo lahko ob izdatni pomoči mag. Zdenke Tičar pripravili, prenovili, poglobili vse 
društvene akte s pomočjo katerih bomo lažje delovali, odločali in bili še bolj učinkovitejši. 
Na Martinovo (11.11.2006) smo zabeležili poseben dan in v ime našega društva vnesli 
tudi »babice«, ter s tem vsem kolegicam - babicam javno priznali njihovo mesto v 
našem združenju. Posledično smo sprejeli tudi spremenjen in z Zakonom o društvih 
usklajen Statut društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Gorenjske (DMSBZT), ki je bil 28.12.2006, potrjen tudi na Upravni enoti Kranj. Poleg 
tega smo sprejeli in predstavili še naslednje Pravilnike in Poslovnike:  

•   Poslovnik občnega zbora DMSBZT Gorenjske,  
•   Pravilnik o delu nadzornega odbora DMSBZT Gorenjske,  
•   Pravilnik o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Gorenjske,  
•   Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju DMSBZT Gorenjske,  
•   Pravilnik o nagradah in prejemkih funkcionarjev in članov DMSBZT Gorenjske,  
•   Pravilnik o dodeljevanju sredstev za strokovna izobraževanja DMSBZT Gorenjske,  
•   Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča DMSBZT Gorenjske,  
•   Pravilnik o priznanjih DMSBZT Gorenjske. 

Občni zbor je potrdil vsa poročila in aktivnosti za preteklo obdobje. Skupaj smo začrtali 
tudi delo za prihodnje obdobje. Predstavitve so bile toliko lažje, saj so ob tej priložnosti 
že četrtič izšli tudi »Utrinki«. Glasilo, ki izide enkart letno, predstavi utrip in delovanje 
regijskega društva.  

Delo izvršnega odbora:  

Člani izvršnega odbora (IO) smo se v letu 2006 sestali na 7. sestankih  v ožji oziroma 
razširjeni sestavi. Prisotnost na sestankih je bila korektna. Dogovor, da zadržani 
predstavnik posameznega zavoda nadomesti svojo odsotnost z namestnikom zgledno 
izpolnjujemo.  Zapisniki sestankov so posredovani v vse zavode, tudi v tiste enote, kjer v 
IO ni predstavnika. Še vedno jih pošiljamo v pisni obliki preko stacionarne pošte in ne le 
v e-obliki. Iz zapisnikov je za preteklo leto moč razbrati vsebine sestankov IO. Aktivnosti 
so bile predvsem usmerjene v obeležitev 50 – lenice delovanja društva. Med drugim smo 
obravnavali:  

•  poročila predsednice s sej odbora regijskih društev in aktivnosti Zbornice – Zveze;  
•    obravnava skupščinskega gradiva Zbornice – Zveze;  
•    predstavitev 6 poslancev za 16. redno skupščino Zbornice – Zveze;  
•    plan aktivnosti v tekočem letu;  
•    nadaljevanje posveta o pripravništvu tehnikov zdravstvene nege na Gorenjskem;  
•    zadolžitve posameznih članov ob organizaciji proslave ob 12. maju;  
•    izdaja I. zbornika – pregled dela v 50-ih letih delovanja društva;  



 

•    zbiranje sponzorskih sredstev za obeležitev obletnice društva;  
•    organizacija dveh enodnevnih strokovnih srečanj;  
•    organizacija strokovne ekskurzije na Poljsko;  
•    organizacija in izvedba čajank;  
•    predlogi za  zlati znak, srebrni znak in naziv častne članice društva;  
•    organizacija in izvedba ustvarjalne delavnice;  
•    organizacija in izvedba planinskega pohoda;  
•    seznanitev z delovanjem aktiva upokojenih medicinskih sester;  
•    priprave društvenih aktov za sprejem na občnem zboru;  
•   izdaja letnega glasila Utrinki;  
•    organizacija sklepne svečanosti ob 50-letnici delovanja društva. 

Poleg zapisnikov in obvestil, ki jih člani IO posredujejo našim članom v svojih zavodih, 
predstavlja spletna stran pomemben vir informacij. Na začetku leta je bila njena podoba 
prvič od postavitve, spremenjena in posodobljena. Za vse to in še več se je vse leto 
trudila Maja Valjavec. Glede na vse spremembe, ki so nastale ob občnem zboru pa se 
pripravlja že naslednja posodobitev.  

Strokovni izobraževanji  

V letu 2006 smo po programu izvedli dve strokovni srečanji za kateri smo pridobili tudi 
soglasji o ustreznosti izobraževalnih vsebin komisije za izobraževanje pri Zbornici – 
Zvezi, ter tako vsem udeležencem priskrbeli tudi potrdila o izobraževanju. Prvo srečanje 
z naslovom »Obravnava bolnika z bolečino v domačem okolju«, je bilo izvedeno 
30. marca. Hitro smo se odzvali željam medicinskih sester na terenu, ki so izkazale 
potrebo po vsebinah s področja obravnave bolnika z bolečino v domačem okolju. S 
pomočjo zaposlenih v protibolečinski ambulanti SB Jesenice smo izvedli zanimivo 
srečanje z učnimi delavnicami o uporabi elastomerskih črpalk. Zanimanje kolegic je bilo 
izredno, saj se je srečanja udeležilo preko 100 udeležencev.  

Drugo strokovno srečanje smo združili skupaj z občnim zborom društva. Kolegica Meta 
Tavčar nam je predstavila področje »Kineziologije« in uporabo tehnik v zdravstveni 
negi. Zanimiva predstavitev je navdušila 100 udeležencev. Obe strokovni srečanji smo 
izvedli v veliki dvorani Zavarovalnice Triglav v Kranju, na sedežu društva. Ob tem vsakič 
znova zaznavamo kako koristno je, da smo si »domovanje« društva uredili na pravi 
lokaciji, kjer lahko kakovostno izvedemo sestanke društva, strokovna izobraževanja in 
druge  aktivnosti.  

Strokovna ekskurzija  

Ogled Kliničnega centra Krakow in enega najstarejših Hospicev v vzhodni Evropi, 
ravno tako v Krakovu, smo obiskali v prvih dneh junija. Zvezo s poljskim združenjem 
medicinskih sester je vzpostavila Andreja Peternelj. Pričakale in sprejele so nas kolegice, 
ki so svoje profesionalne in tudi čisto življenjske izkušnje z veseljem delile z nami. Prve 
strokovne ekskurzije v tujini z omenjeno vsebino se je udeležilo 44 članov in članic. 
Izvedba celotnega programa je bila v celoti zaupna Ivani Hartman, tako kot vedno je bila 
brezhibna. 

Pohodništvo  

V preteklem letu smo posamezni člani društva osvojili kar dva dvatisočaka, prvega v 
Kamniško Savinjskih Alpah in drugega v Kravankah. Z Dito Perčič smo se varno povzpeli 
na Raduho. Sledil je še ogled Snežene jame. Odzvali pa smo se tudi povabilu 
predsednika društva Večno mladih fantov iz Radovljice, ki že 30 let zapored, vsako leto 
organizirajo vzpon na Stol. Zadnja leta k sodelovanju povabijo tudi »žensko ekipo«. 
Glede na to, da sta obe društvi praznovali okroglo obletnico, smo se vabilu odzvali. Pohod 
je bil odmeven tako med udeleženci kot v lokalnih medijih.  



 

Čajanka  

Izvedli smo le eno čajanko, ki smo jo posvetili tako kulturnemu prazniku, kot tudi 
dnevom, ki so v mesecu marcu namenjeni ženskam. Naša gostja je bila klovnesa Eva 
Škofič Maurer. Udeležencev ni bilo prav veliko, smo se pa vsi z lahkoto vživeli v 
»medicinske sestre rdečih noskov«. Ugotovili smo, da nam veščine žongliranja z žogicami 
niso prav blizu, se pa toliko bolj poslužujemo različnega besednega žongliranja na naših 
delovnih mestih. Poseben večer, ki ga bomo še kdaj ponovili.  

Ustvarjalna delavnica   

Katica Zlatar nas vsakič znova preseneti z zanimivo ustvarjalno delavnico. Izdelovanje 
vitražev je bila ročna spretnost za vse, ki so jo želeli izkusiti pod strokovnim vodstvom 
Iris Kosmatin. Zadovoljni so bili vsi, tako mentorica, kot udeleženci, ki so na svoj unikatni 
izdelek  upravičeno ponosni.  

Aktiv upokojenih medicinskih sester   

Članstvo počasi narašča, aktivu se priključujejo na novo upokojene medicinske sestre. Še 
vedno je njihova glavna vez Ivanka Živič, ki ji ne zmanjka vztrajnosti, dobre volje in 
novih načrtov. Upokojene medicinske sestre se redno udeležujejo vseh aktivnostih 
društva. Na izlet na Koroško se jih je odpeljalo za manjši avtobus. Kar med potjo so 
nekateri uspešno opravili tudi flosarski izpit. Lepo in veselo je bilo v njihovi družbi tudi na 
novoletni zabavi v Kranju. Nikakor ne smemo prezreti njihovega pomembnega deleža pri 
pisanju zgodovinskih dejstev v Zborniku, ki je izšel 12.maja.  

Priznanja  

Leto posvečeno praznovanju zares velike obletnice, petdeset let delovanja regijskega 
društva, je torej uspešno za nami. Je že res, da vse lepo hitro mine, bodo pa na vse to 
ostali tudi zelo lepi spomini in fotografije. Moto Mednarodnega dne medicinskih sester 
2006 je bil »Medicinske sestre, skrbimo za vire«. Motu smo sledili tudi Gorenjci in se pri 
izvedbi proslave ob našem prazniku oprli na lastne vire. Še enkrat znova smo dokazali 
kako vsestranske smo medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki. Kaj vse znamo in 
zmoremo, kako široko razpredamo svoje niti, tudi na kulturno področje. V posebnem 
spominu nam bo Bled ostal tudi zato, ker je priznanje zlati znak prejela tudi naša 
aktivna članica Oti Mertelj, ki v društvu že 6 leto odgovorna za uspešno finančno 
poslovanje. Priznanje so si ob tem prazniku zaslužili vsi, ki so kakorkoli sodelovali pri 
organizaciji in izvedbi okrogle mize in  kulturne prireditve. Vsi, ki so prispevali svoj delež 
pri pisanju in oblikovanju prvega in nikakor tudi ne zadnjega Zbornika. Zbornik smo 
poimenovali – Petdeset let v skrbi za človeka. Prvih petdeset je za nami, seveda pa 
vsaj prvih petdest še pred nami. Praznovanjem in letu v slovo smo se v preteklem letu 
zadnjič zbrali 9. decembra v dvorani Vitranc v Kranjski Gori. V veliki dvorani se nas je 
zbralo preko 300. Podelili smo štiri priznanja »Srebrni znak«, ki so jih prejele: Marija 
Bistan, Damjana Stroj, Špela Urh in Marinka Čebulj. Prvič in to z velikim 
spoštovanjem smo podelili tudi častni naziv društva. Prejela ga je ena od ustanovitljic in 
hkrati prva predsednica, gospa Mirjam Belič. Vsem nagrajenkamse zahvaljujem za 
njihov prispevek k razvoju zdravstvene nege, h krepitvi lika in podobe medicinske sestre 
in s tem tudi k razvoju našega društva.  

Četudi se je zazdelo, da je korak konjenice morda kdaj pa kdaj za hipec zastal, je bilo to 
zgolj nabiranje moči za nove preskoke. Vendarle to ni bilo običajno leto, bilo je leto 
praznovanja. Velika zahvala, da smo bili uspešni gre celotnemu IO društva, vsem našim 
prijateljem, ki so postali tudi prijatelji društva, pa sponzorjem in vsem domačim, ki so z 
nami podoživljali vse delo in tudi radosti. Jožica, Oti, Zdenka in še mnogi drugi, hvala 
vam, da smo skupaj lahko opravili dolge ure nočnega strojepisja in svoj prosti čas 



 

namenili nečemu kar je že zapisano v zgodovino. Verjamemo v to, da smo se trudili po 
svojih najboljših močeh.  

   

»Največja napaka je, da ne narediš ničesar,  

  ker lahko narediš le malo!«  

                                    (Sydney Smith)                    

   

   

                                                                                      Monika Ažman 
Predsednica DMSBZTGorenjske  

 


