
 

 

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA SREBRNI ZNAK IN NASLOV ČASTNI ČLAN 

Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 

 

 

V skladu z 41. členom Statuta DMSBZT Gorenjske in Pravilnikom o priznanjih DMSBZT 

Gorenjske Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 

objavlja razpis za podelitev priznanj srebrni znak DMSBZT Gorenjske za leto 2021 in 

razpis za naslov častni član Društva. 

 

Kriteriji za podelitev priznanja srebrni znak: 

Priznanje DMSBZT Gorenjske lahko prejme članica/član Društva v zdravstveni, izobraževalni ali 

socialnovarstveni ustanovi, ki ustreza kriterijem: 

− neprekinjeno članstvo v društvu 10 let ali več, 

− uspešno večletno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, 

− doprinos k večji prepoznavnosti in kakovosti dela v zdravstveni in babiški negi, 

− doprinos k znanstveno raziskovalnemu delu, 

− dolgoletno aktivno delovanje v Društvu, Zbornici – Zvezi, 

− skrb za ohranjanje in razvijanje kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov, 

− skrb za višjo raven znanja v strokovni in laični javnosti. 

 

Kriterij za podelitev naslov častni član/članica Društva se podeli članu:  

− za 30 ali več letno obdobje dela na področju zdravstvene / babiške nege ter oskrbe s 

članstvom v Društvu, 

− za pomemben prispevek k uspešnemu delu Društva (delo v organih Društva, v organih 

Zbornice - Zveze, vodenje strokovnih sekcij), 

− za priznane dosežke na področju zdravstvene / babiške nege ter oskrbe, 

− za prispevek k utrjevanju človekovih in pacientovih pravic, 

− za prispevek k avtonomiji strokovnega dela, 

− za promocijo stroke v strokovni ali splošni javnosti, 

− za krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v 

slovenskem in mednarodnem prostoru (izvedba predavanj, publicistično delo).  



 

Predlagatelji naj pisne predloge posredujejo na priloženih prilogah Pravilnika o priznanjih DMSBZT 

Gorenjske. Kriteriji za priznanje srebrni znak in naslov častni član/članica Društva so natančno 

opisani v Pravilniku o priznanjih DMSBZT Gorenjske. 

 

Predloge za priznanje srebrni znak in častni član/članica Društva naj predlagatelji na priloženih 

prilogah Pravilnika o priznanjih DMSBZT Gorenjske, posredujejo na sedež društva: 

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj, s pripisom KOMISIJA ZA PRIZNANJA – NE ODPIRAJ 

najkasneje do ponedeljka, 8. novembra 2021. 

 

Pravilnik o Priznanjih DMSBZT in Priloge so objavljene na spletni strani društva: www.dmsbzt-

gorenjske.si 

Podeljena bodo štiri priznanja srebrni znak in naslov častnega člana Društva. 

Podelitev priznanj bo na svečani slovesnosti  4.12.2021 ob 18.00 uri v Gledališču Toneta Čufarja 

na Jesenicah. 

 

Vesna Zajc                                   Alenka Bijol 
Predsednica komisije za priznanja Predsednica DMSBZT Gorenjske 
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