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Občni zbor in
strokovno srečanje 

Izzivi na poti donorstva,

08:30 – 09:00 Prihod in registracija udeležencev

09:00 – 09:15 Slavnostnemu dnevu naproti: Alenka Bijol,   
 predsednica DMSBZT Gorenjske in Monika   
 Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene   
 in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih   
 društev medicinskih sester, babic in    
 zdravstvenih tehnikov Slovenije 

09:15 – 09:55 Predstavitev Slovenija-Transplanta, 
 prim. Danica Avsec, dr. med., namestnica   
 direktorja Slovenija-Transplanta

09:55 – 10:05 Diskusija, izmenjava mnenj

10:05 – 10:45 Predstavitev praktičnega primera:    
 eksplantacija in transplantacija ledvice, 
 Jošt Janša, dr. med., specializant urologije

10:45 – 10:55 Diskusija, izmenjava mnenj

10:55 – 11:30 Odmor za okrepčilo

11:30 – 12:10 Ovire in zapleti pri donorstvu, 
 Gorazd Čebulc, transplantacijski koordinator

12:10 – 12:20 Diskusija, izmenjava mnenj

12:20 – 12:45 Odmor ter priprave na pričetek volilnega   
 občnega zbora      

12:45 - 14:00 Občni zbor 

14:00 – 15:00 Pozno kosilo in podelitev potrdil

S P O Š T O V A N E  Č L A N I C E  I N  Č L A N I ,

V A B I M O  V A S  N A

ki bo v hotelu Astoria na Bledu, 
13. septembra 2022 ob 9.00 uri

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovno srečanje je v 
postopku pridobitve licenčnih 
točk. Strokovno srečanje je za 
članice/člane društva Gorenjske 
brez kotizacije, za člane Zbornice - 
Zveze znaša 60 €, za nečlane 120 € 
z vključenim DDV za posameznega 
udeleženca. 

Ob registraciji potrebujete člansko 
izkaznico Zbornice - Zveze.
Prijave sprejemamo preko 
elektronske prijavnice na spletni 
strani Zbornice - Zveze. 

Dodatne informacije na naslov: 
nina.trifoni@gmail.com

A L E N K A  B I J O L ,                               
P R E D S E D N I C A  D M S B Z T  G O R E N J S K E

Vljudno vabljeni
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Spoštovane članice 
in spoštovani 
člani DMSBZT 

Gorenjske,

v lanskem letu smo si še kako želeli stro-
kovnih srečanj v živo, tudi letos se je za-
četek leta nadaljeval v enakem stilu. A v 
društvu se nismo dali in smo poskuša-
li organizirati, kar se da številčno dovolj 
ustvarjalnih delavnic ter strokovna sreča-
nja preko spletne povezave.

Letos nam je bilo vreme naklonjeno in 
smo v novem letu krepili zdrav duh v 
zdravem telesu, s tekom na smučeh v 
Ratečah in se s sanmi poganjali po belih 
strminah na Jezerskem. Ni nam zmanjka-
lo ustvarjalnih idej, zato smo obiskali kar 
pet različnih kulinaričnih delavnic, se po-
merili v tečaju športnega plezanja, teka-
ški delavnici, odšli na planinska izleta, za 
planinski podvig na Piz Boe pa nam je na 
žalost dvakrat ponagajalo vreme. Res nas 
v društvu ustvarjalni dogodki povezujejo 
in sproščajo, nas pa toliko bolj navdah-
nejo z novim znanjem strokovna srečanja. 
Ko nam jo možgani zagodejo z zasvoje-
nostmi je bila osrednja tema strokovnega 
srečanja pred občnim zborom. Številčno 
bogata udeležba se je beležila na klinič-
nih popoldnevih z naslovi: Pomen vitami-
na D na vsakodnevno življenje, Uporaba 
prehranskih dopolnil pri otrocih in mla-
dostnikih, Movember – mesec moških, 

Sprostitveno smejalna delavnica z Rdečimi 
noski, Vključenost očetov v obporodnem 
obdobju in literarni večer s pisateljem Ta-
dejem Golobom. Veseli nas povezovanje 
s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin 
na vsakoletnem kliničnem večeru, tokrat 
na še kako perečo tematiko (Ne) nasilna 
komunikacija na delovnem mestu. Junija 
pa je v skupnem sodelovanju z društvom, 
Nacionalnim inštitutom za javno zdrav-
je območne enote Kranj in Centrom za 
krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma 
Kranj, nastalo strokovno srečanje na temo 
Vključenost očetov v obporodnem obdob-
ju. Več kot uspešni srečanji, katerih si ob 
sodelovanju z omenjenimi ustanovami, 
želimo ponoviti tudi v naslednjem letu. 
Kmalu po lanskoletnem občnem zbo-
ru, natančneje 22.10.2021 pa smo obe-
ležili pomemben dogodek v društvu, 30. 
obletnico organiziranega delovanja upo-
kojenih članov in članic društva MSBZT 
Gorenjske. Leta 1991 je bil v Psihiatrični 
bolnišnici Begunje ustanovljen Aktiv upo-
kojenih medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov. Aktiv je sprva prevzela Helena 
Korošec, nadaljevala je Anica Bajt, Dragica 
Cerar in Ivanka Živič. Leta 2013 se je Aktiv 
preimenoval v Sekcijo upokojenih članov 
Društva MSBZT Gorenjske. Od leta 2013 je 
predsednica omenjene sekcije Ivanka Jana 
Zupan. Poleg slovesne obletnice Sekcije 
upokojenih članov, je ne nazadnje po-
membno omeniti tudi najvišja priznanja 
društva, Srebrno priznanje in naziv Častna 
članica društva. Iskrene čestitke Maruši 
Ahačič, Mojci Brudar, Maji Kaker in Mojci 
Tavčar za prejem srebrnega znaka, kateri 
jih odlikuje za strokovni razvoj in dosežke 
na področju zdravstvene nege in oskrbe. 
Iskrene čestitke tudi Rozaliji Rajgelj, za 
prejem naziva Častna članica. Poleg stro-
kovnega razvoja in dosežkov je še posebej 
pomembno omeniti, da je avtorica knjige 
Babice v Kranju in okoliških vaseh pred 
letom 1950. Knjiga predstavlja neprecen-
ljivo vrednost za zgodovino zdravstvene 
nege in babištva. 

Hvala vsem, ki prispevate svoj čas in pri-
padnost za razvoj društva, nam v društvu 
sledite in nas podpirate.

ALENKA BIJOL,
predsednica 

Ko se kronološko uzrem 
skozi leto nazaj, bi lahko 

naštevala številne dogodke in 
pomembne vzporednice, ki se 

tičejo vseh nas v zdravstveni 
in baški negi. Pa vendar je 

na koncu pomembno, da 
poudarim, kako iskreno 
se z vodstvom društva, 

člani izvršnega odbora ter 
komisijami, trudimo ponuditi 

vsem vam, kar se da najbolj 
aktualne strokovne vsebine, 

večkrat letno obvezne vsebine 
za podaljšanje modula licence, 

sprostitveno ustvarjalne 
dogodke in vas ob enem 

informirati o vseh aktualnih 
dogodkih. Zavedamo se in 
si želimo vlagati v znanje 

vseh vas, da bo zdravstvena 
in babiška nega varna ter 

kakovostna. 
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ustvarjalnih delavnic ter stroko
nja preko spletne povezave.

Letos nam je bilo vreme nak
smo v novem letu krepili zd
zdravem telesu, s tekom na 
Ratečah in se s sanmi poganj
strminah na Jezerskem. Ni nam
lo ustvarjalnih idej, zato smo 
pet različnih kulinaričnih delav
merili v tečaju športnega plez
ški delavnici, odšli na planinsk
planinski podvig na Piz Boe pa
žalost dvakrat ponagajalo vrem
v društvu ustvarjalni dogodki 
in sproščajo, nas pa toliko bo
nejo z novim znanjem strokovn
Ko nam jo možgani zagodejo 
nostmi je bila osrednja tema s
srečanja pred občnim zborom
bogata udeležba se je beležila
nih popoldnevih z naslovi: Pom
na D na vsakodnevno življenj
prehranskih dopolnil pri otroc
dostnikih, Movember – mes

in baški negi. Pa vendar je 
na koncu pomembno, da 

poudarim, kako iskreno 
se z vodstvom društva, 

člani izvršnega odbora ter 
komisijami, trudimo ponuditi 

vsem vam, kar se da najbolj 
aktualne strokovne vsebine, 

večkrat letno obvezne vsebine 
za podaljšanje modula licence, 

sprostitveno ustvarjalne 
dogodke in vas ob enem 

informirati o vseh aktualnih 
dogodkih. Zavedamo se in 
si želimo vlagati v znanje 

vseh vas, da bo zdravstvena 
in babiška nega varna ter 

kakovostna. 

Nagovor predsednice DMSBZT Gorenjske Alenke Bijol                                                                                                                                                                                
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Vroče poletje naj 
jeseni obrodi modre 
odločitve
Sredi vročih poletnih dni, ko nastajajo 
»Utrinki 2022«, nam ni vroče le zaradi 
sončnih žarkov, tanjšanja ozonske plasti 
v stratosferi, neobvladljivih požarov na 
Krasu, nerazumne vojne vihre v naši bliži-
ni …, vroče je tudi dogajanje pri političnih 
odločevalcih. Zdravstvu je poleg energet-
ske krize odmerjena osrednja pozornost. 
Kako tudi ne, država bo toliko zmoglji-
va, uspešna, produktivna, kolikor bomo 
zdravi njeni državljani in državljanke. Kot 
največja poklicna skupina v zdravstvu smo 
bili v zadnjih dveh letih še bolj kot kadar-
koli prej vpeti v vse aktivnosti zaradi pan-
demije s koronavirusno boleznijo. Hvala 
vsem, ki ste s svojim znanjem, delom in 
predanostjo velikokrat presegli sami sebe, 
se odpovedovali svojim družinam, prija-
teljem, letnemu dopustu in še čemu, vse z 
namenom skrbeti in poskrbeti za ljudi, za 
družbo, ko nas je ta najbolj potrebovala. 
Zares iskrena hvala.

Tako zelo smo si želeli, da bi odločeval-
ci prepoznali, kako vitalen in bistven člen 
verige smo, da smo zares trdo vztrajali 
pri tem, da bi po štirih desetletjih sprejeli 
dokument Kadrovski standardi in norma-
tivi za zdravstveno in babiško nego, ven-
dar se spet ni izšlo. Prišle pa so volitve 
in z njo še ena menjava politične oblasti. 
Prvič v zgodovini slovenske zdravstvene 
in babiške nege je bila na Ministrstvu za 
zdravje imenovana državna sekretarka za 
področje zdravstvene nege, kar je posta-
la Aleksandra Lah Topolšek, mag. zdra-
vstvene nege in ustanovljen Direktorat za 
zdravstveno nego, katerega v. d. direkto-
rice je doc. dr. Mojca Dobnik. Morda pa 
nam bo vendarle počasi uspelo umestiti 
dve tako pomembni strokovni področji, 
kot sta zdravstvena nega in babištvo, na 
enoten zemljevid slovenskega zdravstva. 
Bolj malo pa bo to prispevalo k izboljšanju 
stanja v zdravstveni in babiški negi zlasti 
na področju kadrovske politike, če se ne 
bodo odzvali vsi deležniki. Samo aktivno-
sti omenjenega direktorata na Ministrstvu 

za zdravje ne bodo dovolj. Poleg strategije 
zdravstvene in babiške nege vsaj do leta 
2030, katere pomembni del so tudi kad-
rovski standardi in normativi, potrebuje-
mo tudi strategijo izobraževanja, pa spre-
menjeno socialno in delovno politiko, ki se 
še kako dotikata več kot 85 % zaposlenih 
žensk v zdravstveni in babiški negi, pot-
rebujemo smelo stanovanjsko politiko in 
ne nazadnje tudi izdelano žensko politiko. 

Zbornica zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – Zveza strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije je organizacija, ki prav 
letos praznuje 95-letnico začetkov svoje-
ga delovanja, 30-letnico zbornične dejav-
nosti in 30-letnico izhajanja glasila Utrip. 
Je strokovna, vseživljenjsko naravnana, 
povezovalna in nestrankarska organiza-
cija, ki sledi svojemu izvornemu namenu 
– združiti in povezati znanje in moč članic 
in članov za dobro vseh. Večkrat osebno 
zapišem in izrečem: »Če bo dobro me-
dicinskim sestram, babicam, tehnikom 
zdravstvene nege in bolničarjem-nego-
valcem, bo dobro tudi pacientom!«

Zato spoštovane članice in člani, strokov-
ne kolegice in kolegi, hvala tudi za vašo 
pripadnost regijskemu strokovnemu dru-
štvu in s tem organizaciji Zbornici – Zvezi. 
Hvala, da vztrajate – navkljub »čudnim 
časom«, spremembam družbenih vre-
dnot – v teh težkih, odgovornih, vendar 
zares lepih poklicih. 

MONIKA AŽMAN, 
vaša zvesta članica in 

predsednica Zbornice – Zveze

Winston Churchill je takole 
zapisal: »Uspeh pomeni, da 
greš od neuspeha do neuspeha, 
ne da bi pri tem izgubil voljo.«
Zelo dobro se zavedam, koliko 
volje in moči premoremo 
v zdravstveni in babiški 
negi in jo dan za dnem 
vlivamo pacientom, svojcem, 
sodelavcem ... Ni vrag, da je 
nismo sposobni enkrat usmeriti 
tudi za doseganje lastnih ciljev 
in potreb za dobro slovenske 
zdravstvene in babiške nege. 
Naj bodo zato vse jesenske 
odločitve politikov smele in 
vključujoče, kot so obljubljali 
pred volitvami. Vsem vam želim 
uspešen občni zbor društva. 
Prihajajoča jesen pa naj bo 
obarvana v najlepših barvah. 
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t so obljubljali
. Vsem vam želim
zbor društva. 

sen pa naj bo 
jlepših barvah. 

                                  Nagovor predsednice Zbornice - Zveze Monike Ažman
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Organi društva     

Organi DMSBZT Gorenjske v 
letu 2022

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA

Karla Bogožalec - ZD Radovljica

Maja Zevnik - ZD Kranj

Darinka Livrin - ZD Jesenice

Saša Urh - ZD Bled, Bohinj

Dragica Arnolj - ZD Škofja Loka

Sabina Pogačar Traven - Dom 
upokojencev Preddvor

Aleksander Maglič - Psihiatrična 
bolnišnica Begunje

Simona Tomaževič - Psihiatrična 
bolnišnica Begunje

Špela Požun - BGP Kranj

Tadeja Starman - ZD Tržič

Biljana Djakovič - Center slepih Škofja Loka

Alma Košec - Dom Petra Uzarja Tržič

Irma Šmelcer - Dom upokojencev Kranj

Ljubica Ravnihar - Srednja Šola Jesenice

Viktorija Vodnik - Dom dr. Janka 
Benedika

Katja Mlinarec - CUDV Matevža Langusa

Mateja Šenk - Patronažno varstvo Kranj 
- Predstavnica zaposlenih pri zasebnikih

Sanda Šifkovič - Zobna poliklinika

Adrijana Ilievski  - predstavnica 
študentov Fakulteta za zdravstvo Angele 
Boškin

Marta Smodiš - predstavnica Fakultete 
za zdravstvo Angele Boškin

Sara Drnač - predstavnica doma Taber 

Jana Zupan - sekcija upokojenih 
medicinskih sester

Marjetka Košir - Dom upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice

Ivan Topič - Diagnostični center Bled

Grega Ziherl - sekcija za športno 
dejavnost

Tanja Podlipnik - Klinika Golnik, 
ustvarjalne delavnice

Maja Pozvek - DSO Viharnik 

Zala Marn – NIJZ Kranj

NADZORNI ODBOR - 
REDNI

Oti Mertelj - predsednica

Jožica Trstenjak

Magdalena Mavri Tratnik 

NADZORNI ODBOR - 
NADOMESTNI

Nada Macura - Višić

Vesna Zajc

Jana Lavtižar

ČASTNO RAZSODIŠČE

Mateja Bahun - 
predsednica

Avrea Šuntar - Erjavšek

Tanja Torkar

Vesna Zajc

Tanja Blaznik

STATUTARNA KOMISIJA

Simona Tomaževič - 
predsednica

Oti Mertelj

Jana Zupan

Alenka Bijol

Zorica Panić 

KOMISIJA ZA 
DODELJEVANJE SREDSTEV

Nina Trifoni - predsednica

Marta Smodiš

Maja Zevnik

Sabina Traven Pogačar

Tanja Podlipnik

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

Vesna Zajc - predsednica

Judita Slak

Dubravka Karadžič Šmitran

Aleksander Maglič

Marta Smodiš

KOLEGIJ 
PREDSEDNICE 
DRUŠTVA

Alenka Bijol - 
PREDSEDNICA 
DRUŠTVA

Zorica Panić- 
PODPREDSEDNICA ZA 
SPLOŠNE ZADEVE

Nina Trifoni - 
PODPREDSEDNICA ZA 
IZOBRAŽEVANJE

Judita Slak - 
ČLANICA

Erika Povšnar - 
ČLANICA
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Poročila za leto 2021                    

Poročilo o delu strokovnega 
regijskega društva MSBZT 
Gorenjske za leto 2021

Izvedena strokovna srečanja 

• Strokovno srečanje: Ko nam jo možgani zagodejo z za-
svojenostmi ter volilni občni zbor Društva, 8. september 
2021, hotel Astoria Bled,

• Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in 
poklicna etika: modul licenca, 10. junij 2021, preko sple-
tne platmofrme Google meet,

• Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca, 13. ma-
rec 2021, preko spletne platforme Google meet,

• TPO z vključenim AED na kliniki Golnik, 14. september 
2021,

• TPO z vključenim AED na kliniki Golnik, 30. september 
2021,

• TPO z vključenim AED v Splošni bolnišnici Jesenice, 25. 
oktober 2021,

• TPO z vključenim AED v Splošni bolnišnici Jesenice, 26. 
november.

Založniška dejavnost

• Redno letno glasilo Društva Utrinki: ISSN 2232-2388

• Kakovost in varnost v zdravstvu, CIP da

• Ko nam jo možgani zagodejo z zasvojenostmi, CIP da

• Srebrni znak in naslov častni član Društva MSBZT Go-
renjske v letu 2020, Alenka Bijol 

• DMSBZT Gorenjske: Strokovno srečanje in občni zbor 
društva, Mateja Bahun 

• DMSBZT Gorenjske: Strokovno izobraževanje na daljavo: 
Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca, Jana 
Lavtižar 

• DMSBZT Gorenjske: Planinski izlet do Krnskega jezera, 
Sanda Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: Literarni večer z Bronjo Žakelj, San-
da Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: Sodobno zobozdravstvo, Sanda Ši-
fkovič

• DMSBZT Gorenjske: Oskrba starejših – sedanjost in vi-
zija prihodnosti, Marta Smodiš

• DMSBZT Gorenjske: Preventivni programi za odrasle v 
času epidemije covida-19, Zala Marn 

• DMSBZT Gorenjske: Tekaška delavnica, Sanda Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: Kulinarična delavnica Bogastvo na-
ših rek, Tanja Podlipnik

• DMSBZT Gorenjske: Piknik s »škafcem« pozitivnih 
misli, Ivanka Zupan 

• DMSBZT Gorenjske: Pohod na Limbarsko goro, Sanda 
Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: Razpis za podelitev priznanj, Alenka 
Bijol

• DMSBZT Gorenjske: Strokovno srečanje in volilni občni 
zbor društva, Jana Lavtižar, Zala Marn

• DMSBZT Gorenjske: Kulinarična delavnica Veganska 
prehrana, Adrijana Ilievski

• DMSBZT Gorenjske: Planinski izlet na Sabotin, Sanda 
Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: 30 let organiziranega delovanja 
upokojenih članov društva, Jana Zupan

• DMSBZT Gorenjske: Tečaj športnega plezanja, Sanda Ši-
fkovič

• DMSBZT Gorenjske: Nekaj za prave moške in vražja de-
kleta, Jana Zupan

• DMSBZT Gorenjske: Klinični večer movember – mesec 
moških, Zala Marn 

Druga strokovna dejavnost

• Sodobno zobozdravstvo, 12. februar 2021, preko Google Meet 

• Literarni večer z Bronjo Žakelj 11. marec 2021, preko Go-
ogle Meet 

• Oskrba starejših – sedanjost in vizija prihodnosti, 17. 
april 2021, preko Google Meet

• Preprečevanje izgorelosti med zaposlenimi v zdravstveni 
negi, 22. april 2021, preko platforme Zoom 

• Pomen preventivnih programov za odraslo populacijo v 
času epidemije, 11. maj 2021, preko Google Meet 

• Kulinarična delavnica 17. junij 2021 

• Planinski izlet na Limbarsko goro 19. junij 2021 

• Tekaška delavnica 14. maj 2021 

• Kulinarična delavnica z Urošem Štefelinom o veganskih 
jedeh, 2. september 2021

• Izlet v Dolomite – Piz Boe, 11. 9. 2021 zaradi slabega 
vremena odpadel 
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• Planinski izlet na Sabotin 25. september 2021 

• Svečanost ob praznovanju 30. obletnice delovanja Sek-
cije upokojenih članov, 22. oktober 2021

• Kulinarična delavnica z Urošem Štefelinom o peki stea-
kov, 4. november 2021

• Tečaj športnega plezanja, 13. november 2021

• Klinični večer: movember – mesec zdravja moških, 18. 
november 2021

Glede na epidemiološke razmere je obdobno potekal co-
untry ples, vadbe intenzivnih treningov, pilatesa in joge. 
Koristile so se abonmajske karte Prešernovega gledališča 
Kranj in gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Potekal je 
tudi tečaj tujih jezikov preko Skypa.

Mednarodna dejavnost

V društvu za leto 2021 nismo beležili mednarodne de-
javnosti.

Poročila za leto 2021              

Poročilo nadzornega odbora 
za leto 2021
Na podlagi 28. člena statuta društva medicinskih sester 
babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske v nadaljevanju 
(Društvo) in na podlagi Pravilnika o delu nadzornega odbo-
ra je Nadzorni odbor enkrat letno dolžan na Občnem zboru 
Društva podati svoje poročilo.  

Članice Nadzornega odbora Društva smo zato imele sesta-
nek preko spletne platforme Google meet. Sestanek je po-
tekal  15.  02.  2022  od 17.  do 17.45  ure.  Poleg predsedni-
ce nadzornega odbora Oti Mertelj sta se sestanka udeležili 
članici nadzornega odbora Jožica Trstenjak in Magdalena 
Mavri Tratnik ter podpredsednica društva za splošne zade-
ve Zorica Panić.

Nekaj dni pred sestankom, smo članice nadzornega odbo-
ra po elektronski pošti dobile v pregled delovno gradivo in 
sicer izkaz poslovnega izida za leto 2021, fi nančno poročilo 
podpredsednice za splošne zadeve za leto 2021 in fi nančni 
plan za leto 2022. Delo Društva in realizacijo sklepov smo 
spremljale preko celega leta. 

V letu 2021 so se  povečali  odhodki Društva  in sicer za 
17. 586,52 Eur. Prihodki Društva pa so bili v višini 88.171,67 
in za 105,84 nižji kot v preteklem letu. Kljub povečanim iz-
datkom je društvo poslovalo pozitivno, saj beležimo prese-
žek prihodkov nad odhodki v vrednosti 30.604,89 Eur. Naj-
večji priliv fi nančnih sredstev na transakcijski račun Društva 
je iz članarine, ki se je v letu 2021 povečal za 8.699,61 Eur. 

Stroške šestih izvedenih strokovnih izobraževanj iz obve-
znih vsebin za modul licenca je Društvo krilo iz naslova pla-
čanih članarin.

Večino porabljenih sredstev je Društvo namenilo za pla-
čilo kotizacij, organizacijo in izvedbo izobraževanj, različ-
nih delavnic, tečajev. Vsi člani Društva imajo tudi možnost 
udejstvovanja na različnih športnih vadbah in aktivnostih 
ter drugih dogodkih v organizaciji Društva.

Glede na epidemiološke razmere so izobraževanja potekala 
v »Živo« in preko spletne platforme Google meet.

Za upravljanje s fi nancami poleg podpredsednice za splo-
šne zadeve, skrbi tudi računovodski servis Inženiring RICK 
d.o.o.storitve.

Priporočilo:

Nadzorni odbor predlaga predsedstvu, da tudi v primeru, 
ko bodo epidemiološke razmere dovoljevale izobraževanja 
kot smo jih poznali pred epidemijo, še vedno nekaj izobra-
ževanj izvede preko spletne platforme. Tako se omogoči 
izobraževanje večjemu številu članov. 

Nadzorni odbor izreka zahvalo predsedstvu društva za sis-
tematično in predano delo  ter namensko porabo sredstev.

Zaključna ugotovitev:      

Nadzorni odbor ugotavlja, da društvo deluje v skladu s 
predpisi in statutom društva in predlaga članom Občnega 
zbora, da potrdijo Finančni načrt za leto 2022, kot tudi iz-
kaz poslovnega uspeha za leto 2021.

Predsednica: Oti Mertelj  

Članica: Jožica Trstenjak   

Članica: Magdalena Mavri Tratnik  

Druge aktivnosti
• Intervju za GTV ob mednarodnih dnevih medicinskih se-

ster in babic; spodbuda in podpora društvenim članom ob 
13. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije. 

• Volitve v DMSBZT Gorenjske bi morali izvesti v letu 2020, 
pa jih zaradi epidemiološke situacije nismo mogli. Plani-
rane volitve smo 8. septembra 2021 izvedli. Dosedanjo 
vodstvo društva je bilo izvoljeno za še en mandat.

• Na UO in skupščino je bila vložena pobuda za oprostitev 
članarine članom, ki so v letošnjem tekočem koledarskem 
letu izpolnil starost 80 let in več. Prošnja članice DMSBZT 
Gorenjske Ivane Zupan, je bila na UO pred 34. skupščino 
tudi sprejeta.

• Udeležba vodstva društva skupaj s poslanci društva na 34. 
redni Skupščini Zbornice – Zveze.

• Spletna udeležbna na 13. kongresu zdravstvene in babiške 
nege Slovenije.

• Spletna udeležba skupaj z izvršnim odborom društva, na 
prednovoletni svečanosti Zbornice – Zveze.

Poročilo pripravila: Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske
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Poročilo komisije za 
dodeljevanje sredstev za leto 
2021
Komisija za dodeljevanje sredstev je v letu 2021 imela skli-
cane 4 korespondenčne seje. Obravnavala je 18 vlog, ki so 
bile vse odobrene. Izobraževanja so bila organizirana v živo 
in preko spletne platforme.

Članice komisije so Maja Zevnik, Marta Smodiš, Tanja Podli-
pnik, Sabina Traven Pogačar in predsednica Nina Trifoni. 

Vlogo oziroma prošnjo za dodelitev sredstev za strokovna 
izpopolnjevanja dobite na internetni strani društva: www.
dmsbzt-gorenjske.si. Prošnjo izpolnite in pošljite po elek-
tronski pošti: nina.trifoni@gmail.com oziroma natisnjeno 
pošljite na naslov: Društvo MSBZT Gorenjske, Bleiweisova 
20, 4000 Kranj. 

Vloga mora biti pravilno izpolnjena in poslana do 15. v me-

secu za naslednji mesec. Korespondenčne seje načeloma 

potekajo enkrat mesečno, odgovor prosilci dobijo po ele-

ktronski pošti. 

Prosilec, ki ima odobreno plačilo kotizacije mora ob prijavi 

na izobraževanje navesti, da je plačnik Društvo MSBZTG. 

Društvo po prejetju računa plača kotizacijo. Pri elektronski 

prijavi na Zbornici - Zvezi je potrebno navesti Društvo MS-

BZTG kot plačnika kotizacije, če je vloga odobrena.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Korespondenčne seje 15 14 9 10 9 1 4

Odobrene vloge 65 53 52 79 83 6 18

Zavrnjene vloge 4 5 4 12 5 / /

Obisk gledaliških predstav

DMSBZT Gorenjske ima v Prešernovem gledališču Kranj in 
v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah po 4 abonmaj-
ske karte. 

V Prešernovem gledališču so si člani Društva ogleda-
li štiri predstave Prešernovega gledališča in eno gostujočo 
predstavo. Abonma je Petek 2, interesenti pošljejo sporo-
čilo na: nina.trifoni@gmail.com, če so karte še na razpo-
lago jih po dogovoru dvignejo na blagajni pred pričetkom 
predstave.

V gledališču na Jesenicah si lahko ogledate gledališke pred-
stave ob četrtkih ali ob petkih. Poleg abonmajskih predstav 
lahko pridete na Čufarjeve dneve in Čufarjev maraton. Prav 
tako interesenti pošljejo sporočilo na: nina.trifoni@gmail.
com, če so karte še na razpolago jih po dogovoru dvignejo 
na blagajni pred pričetkom predstave.

Zapisala: Nina Trifoni

Primerjava poslanih vlog za dodelitev sredstev za strokovna izpopolnjevanja

Poročila za leto 2021                    
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Finančno poročilo od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Predsedstvo Društva medicinskih sester, babic in zdra-
vstvenih tehnikov Gorenjske je sledilo viziji in letnemu pla-
nu društva in delovalo v korist in dobro svojih članov. S 
svojim delovanjem je predsedstvo izpolnilo svojo nalogo in 
vizijo društva.

Večino sredstev je društvo namenilo za plačilo kotizacij in za 
izvedbo izobraževanj, različnih delavnic in tečajev, kot tudi 
za udejstvovanje na različnih izletih in športnih aktivnostih.

Odhodki društva za izvedbo zgoraj navedenih aktivnostih, 
so znašali :

• Plačilo kotizacij, tečajev, seminarjev za člane društva 
12.091,03 €)

• Organizacija, pogostitev na seminarjih in strokovnih 
srečanj (4.215,50€)

• Stroški tiska in grafi čne obdelave (1.947,50€)

• Donacije  (1.070,38€)

Z željo pa nadaljnjem razvoju društva smo k obstoječim 
vezanim fi nančnim sredstvom dodali 3.000 €, tako, da je 
trenutno stanje na računu pri Intesa Sanpaolo Banka znaša 
27.000 €.  V letu 2021 smo z Intesa Sanpaolo Bank pre-
jeli obvestilo, da nam bodo z varčevalnega računa nakazali 
privarčevani denar, saj nismo njihovi komitenti zaradi česar 
ne-moremo imeti pri njih odprt varčevalni račun. V zvezi s 

privarčevanim denarjem se dogovarjamo z Gorenjsko ban-
ko, da bi kot komitenti odprli varčevalni račun in nadaljevali 
z varčevanjem. Še vedno bomo strmeli k cilju, da se vloga 
na našem varčevalnem tekočem računu  vsako leto poveča. 

Prihodki društva v letu 2021 so bili za 105,84 € nižji kot 
leto poprej. Prihodki iz članarin v letu 2021 so znašali 
85.970,08 €, kar je za  8.699,61 €  višje kot v letu 2020. 
Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu so znašali 
129,00 € . Izvedena izobraževanja modul licenca je regij-
sko društvo stroške izobraževanja krilo iz naslova plača-
nih članarin (Kakovost in varnost v zdravstvu dne 13. 03. 
2021, Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva 
dne 10.06.2021 in Temeljni postopki oživljanja z  uporabo 
AED 14. 9., 30. 9. 2021, 25. 10. in 26. 11. 2021) in prihodki 
od obresti  13,59 €. 

STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2021:

Stanje na TRR:    + 118.043,91  evrov

Stanje blagajne:          489,00  evrov 

STANJE DENARNIH SREDSTEV NA TRR NA DAN  12. 02. 2021  
117.508,68 evrov  

Zapisala: Zorica Panić, 
podpredsednica društva za splošne zadeve

Poročilo komisije za priznanje 
za leto 2021
Komisija za priznanja se je v letu 2021 preko spletne po-
vezave ZOOM sestala dvakrat. Prvič v ponedeljek 15. 11. 
2021, kjer smo bili prisotni štirje od petih članov (Judita 
Slak, Dubravka Karadžić Šmitran, Aleksander Maglić in Ve-
sna Zajc). Sestali smo se, da izberemo kandidate za prizna-
nje srebrni znak in morebiti kandidata za častnega člana. 
Obravnavali smo 11 predlogov. Vsi predlogi so na naslov 
društva bili oddani pravočasno. 

Izmed vseh predlogov smo izbrale štiri kandidatke, ki imajo 
izpolnjene vse kriterije, katere zahteva pravilnik o prizna-
njih DMSBZT Gorenjske.

Dobitnice priznanja SREBRNI ZNAK za leto 2021 so:

1. Mojca Tavčar

2. Mojca Brudar

3. Maja Kaker

4. Maruša Ahačič

Med predlogi za srebrni znak je bila tudi kandidatka Rozalija 
Rajgelj, medicinska sestra. Rozalija Rajgelj je avtorica knjige 
Babice v Kranju in okoliških vaseh pred letom 1950. Komisija 
je pri branju predloga spregledala, da je predlog poslan za 
srebrni znak in je le tega obravnavala po kriterijih za ča-
stnega člana. Ker ima knjiga neprecenljivo vrednost za zgo-
dovino babištva in je svojevrsten poklon prvim babicam na 
Gorenjskem smo bili člani komisije sklepčni, da ji podelimo 
ta naziv. Na seji IO 19. 11. 2021 smo bili na to opozorje-
ni. Prisotni člani IO so po prebrani vlogi prepoznali ta velik 
doprinos za prejem naziv častne članice Društva in so se vsi 
prisotni sklepčno strinjali, da naziv častna članica Društva 
pripada gospe Rajgelj. Sprejeli smo tudi sklep, da komisija za 
priznanja ponovno obravnava predlog. Zato smo se člani ko-
misije za priznanja preko korespondenčne seje 26. 11. 2021 
vsi strinjali, da gre naziv častne članice Društva v prave roke.

Vsem dobitnicam iskreno čestitamo.

Predsednica komisije za priznanja: Vesna Zajc

Poročila za leto 2021              
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Januar:             

• tečaj teka na smučeh v 
Ratečah ali na Pokljuki 

• strokovno izobraževanje iz 
obveznih vsebin: Zakonodaja 
s področja zdravstvene in 
babiške nege ter poklicne 
etike

Februar:

• Literarni večer, 
Bled, Hotel 
Astoria

Marec:

• občni zbor s strokovnim 
izobraževanjem Bled, 
Hotel Astoria

• Tečaj feratanja v 
Glinščici, Italija

April:

• klinični večer s študenti 
Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin  

• Športno tekaška delavnica ali 
nordijska hoja (kraj in datum 
javljena naknadno)

• ustvarjalna oz. kuharska 
delavnica

Oktober:

• strokovno izobraževanje iz obveznih 
vsebin v sodelovanju s Sekcijo 
reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo 
AED – Zavarovalnica Triglav Kranj 
oz. Etika in zakonodaja v praksi 
zdravstvene in babiške nege 

• Večdnevni izlet v tujino s strokovnim 
ogledom (točen datum javljen 
naknadno)

• sodelovanje na Ljubljanskem maratonu 
z  meddruštvenim delovanjem

• Delavnica TPO za Sekcijo upokojenih 
članov društva

• Strokovno srečanje ob svetovnem 
dnevu duševnega zdravja v 
sodelovanju s Psihiatrično bolnišnico 
Begunje, 10. oktober 2022

Maj:

• udeležba na simpoziju/
kongresu ter Slovesnosti ob 
12. maju, mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in 5. maju, 
mednarodnem dnevu babic

• strokovno izobraževanje iz 
obveznih vsebin: Kakovost in 
varnost v zdravstvu: modul 
licenca

Junij:
• izlet Sekcije upokojenih članov 

društva – točen kraj in datum 
javljen naknadno

• Bazar zdravja v sodelovanju s 
Srednjo šolo Jesenice

• Planinski pohod na Golte – 
Boskovec

September:  

• planinski pohod 
na Turacher Hohe 
– Schoberriegel, 
Avstrija

November:     

• ustvarjalna 
delavnica 

December:  

• svečanost DMSBZT Gorenjske 
ob zaključku leta ter podelitev 
priznanj Srebrni znak in 
naslov Častni član društva    

• prednovoletno srečanje Sekcije 
upokojenih članov društvaV letu 2022 bo 

organizirano: 

• Tečaj tujega jezika glede na 
zanimanje udeležencev

• 8 abonmajskih kart za gledališke 
predstave, od januarja do aprila 
ter od oktobra do decembra 

• Športne aktivnosti: pilates, 
rekreacija, joga

• Tečaj country plesa 

Zapisala: Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske



12            Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

Srebrni znak in naslov 
Častni član društva 
MSBZT Gorenjske v 
letu 2021
Najvišja priznanja v regiji nagrajujejo strokovni razvoj in dosežke 
na področju zdravstvene nege in oskrbe ter babištva. Krepitev vloge 
in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 
ohranjanje in razvijanje profesionalnih ter dobrih medsebojnih odnosov 
med sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu ter pripadnost poklicni 
skupini so samo del tega, kar jih odlikuje.

Svečanost se v primerjavi s prejšnjimi leti ni odvijala v gledališču Toneta 
Čufarja na Jesenicah, saj nam je načrte prekrižala epidemija. Svečano 
podelitev bomo izvedli proti koncu leta 2022. Letošnji prejemniki 
priznanj Srebrni znak so: Maruša Ahačič, Mojca Brudar, Maja Kaker in 
Mojca Tavčar. Prejemnica naslova Častni član društva v letu 2021 je 
postala Rozalija Rajgelj. 

Zapisala: Alenka Bijol

Maruša Ahačič
Maruša Ahačič je rojena v vasi Križe pod 
Kriško  goro, oddaljeno nekaj kilometrov 
do Klinike Golnik, kjer je svojo karier-
no pot pričela leta 2003 kot diplomirana 
medicinska sestra. Zaradi njene angažira-
nosti k napredovanju ter strokovni, kako-
vostni in varni obravnavi bolnikov je bila 
po nekaj letih dela imenovana za stro-
kovno vodjo akutnega bolniškega oddel-
ka, kasneje pa premeščena na  Oddelek za 
zdravljenje tuberkuloze kjer zdravstveno 
nego na tem oddelku vodi še danes.

Tuberkuloza je stigmatizirana bolezen, 
ki zahteva empatijo do bolnikov, ki pri-
hajajo z družbenega dna, njihovih svoj-
cev in tudi sodelavcev. Maruši je ta vloga 
pisana na kožo, saj ima občutek za po-
zitivno in sproščeno komunikacijo in iz-
raža sočutje do teh bolnikov. Vzpostavlja 
posebno vez z bolniki, ki se na oddelku 
zdravijo več mesecev in se  vračajo na re-
dne ambulantne kontrole skozi celoten 
čas zdravljenja. Pri svojem delu je veliko 
prispevala k prepoznavnosti zdravstve-
ne nege bolnikov s tuberkulozo. Aktivno 
se posveča prenosu znanja na bolnike v 
okviru zdravstveno vzgojne šole, vklju-
čuje pa se tudi v preglede kontaktov in 

obvladovanje mikroepidemij na terenu po 
Sloveniji. Prenaša znanje na študente, ki 
prihajajo na klinično usposabljanje, zdra-
vstvene delavce znotraj in izven Klinike, 
na strokovnih srečanjih. 

Kot članica Kolegija Službe zdravstvene 
nege in oskrbe Klinike Golnik s strokov-
nim znanjem prispeva k razvoju stroke in 
organizaciji dela v Kliniki Golnik. Več let 
se udejstvuje tudi članica cepilne ekipe.  
Svoje znanje je nadgradila tudi na študiju 
druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo 
Angele Boškin Jesenice in postala magi-
strica zdravstvene nege. 

V letih 2017 do 2021  je delovala kot 
predsednica Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, kjer 
je s svojo ekipo sodelavcev-članov  po-
magala uresničevati cilj širjenja  znanja o 
pulmologiji in alergologiji na nivoju slo-
venske zdravstvene nege.

Kar 15 let je sodelovala tudi v društvu di-
abetikov v Tržiču, kjer je namenjala svoj 
prosti čas za dobro drugih.

Predlagatelj: Kolegij službe zdravstvene nege 
in oskrbe, Univerzitetne klinike za pljučne bo-
lezni in alergijo Golnik

Maruša rada poskrbi za 
dobro vzdušje in drobna 

presenečenja. Kot rada sama 
pove, pa je pomembno, 
da si ne pozabimo vzeti 
časa tudi zase. In s časom 
namenjenim samo njej in 

tudi njenim nečakom, si polni 
svoje baterije. Nanjo smo kot 

medicinsko sestro v Kliniki 
Golnik iskreno ponosni.

Slavnostna podelitev     
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Mojca Brudar

Mojca Brudar se je po končani zdravstveni 

šoli na Jesenicah zaposlila v Splošni bol-

nišnici Jesenice na pediatričnem oddelku, 

kjer dela še danes. Svoj poklic opravlja s 

srcem, saj jo delo z otroci neizmerno ve-

seli. Zadnjih deset let občasno dela v po-

sebni negi novorojencev »štaciji« na gi-

nekološko porodniškem oddelku in zadnji 

dve leti v pediatrični specialistični ambu-

lanti. Mojca izvaja zdravstveno nego pri 

novorojencih, dojenčkih, majhnih otrocih, 

šolarjih in mladostnikih. Srečuje se tako z 

bolnimi in zdravimi otroci. Pri svojem delu 

obravnava bolne otroke, kjer izvaja raz-

lične zahtevne postopke in posege, kot so 

fototerapija pri novorojencih, ZN novoro-

jenca v inkubatorju, uporaba aparata z vi-

sokimi pretoki, sprejem otroka v urgentni 

pediatrični ambulanti, nameščanje otroka 

na ekstenzijo, monitoring, ... 

Ima opravljen tečaj oz. šolo za izvajanje 

Šole lulanja in kakanja. Pridobljeno zna-

nje je posredovala sodelavcem na oddelku 

in oblikovala klinično pot. Pri svojem delu 

veliko časa nameni zdravstveno vzgojne-

mu delu. Na oddelku izvaja astmo šolo, 

šolo lulanja in kakanja, uporaba Epipe-

na, anksiolitikov. Zdravstveno vzgojno 

delo izvaja tudi v pediatrični specialistični 

ambulanti, kjer se veliko ukvarja tudi z 
debelostjo otrok. Od začetka aktivno so-
deluje v Šoli zdravega življenja, kjer skrbi 
za organizacijo, naročanje in obravnavo 
teh otrok. Skupaj s timom so oblikovali 
tedenski program za hospitalizirane otro-
ke s preveliko telesno težo. Je pobudnik 
oblikovanja vse potrebne dokumentacije 
za Šolo zdravega življenja, sodeluje pri 
oblikovanju drugih kliničnih poti, različnih 
zloženk in protokolov. V času epidemije 
je delovala na Covid oddelku, kjer so bili 
hospitalizirani Covid pozitivni otroci, ot-
ročnice, nosečnice, ginekološke pacientke 
in novorojenci. 

Kadar je Mojca razporejena v PNN veliko 
časa posveti dojenju in skrbi, da je ob od-
pustu polno dojenih čim več novorojen-
cev.  Ima opravljen Unicefov tečaj dojenja.  

Je mentor dijakom in novo zaposlenim. 
Ima veliko znanja in izkušenj, ki jih z ve-
seljem prenaša na mlajše kolegice. So-
deluje v projektni skupini za zdravstveno 
vzgojno delo. 

Večkrat je sodelovala pri organizaciji in 
imela predavanje na Srečanju gorenjske 

pediatrije.

Predlagatelj: Strokovni svet zdravstvene nege 
in oskrbe, Splošne bolnišnice Jesenice

Mojco lahko opišemo, kot 
strokovno, empatično in 
vedoželjno osebo, ki je 
predana svojemu delu. Tudi 
v osebnem življenju ima 
rada izzive. Je mamica dveh 
odraščajočih hčera. Njena 
strast so potovanja v daljne 
dežele. Ker prihaja iz Rateč je 
njena strast tudi smučanje in 
tek na smučeh. Kot učiteljica 
teka na smučeh in sodnica 
sodeluje tudi v nordijskem 
društvu Rateče Planica.

Maja Kaker

Maja Kaker se je zaposlila v Splošni bol-
nišnice Jesenice leta 1997 na internem 
oddelku kot tehnik zdravstvene nege. 
Leta 2005 je na Zdravstveni fakulteti v 
Ljubljani diplomirala in pridobila naziv di-
plomirana medicinska sestra. Leta 2010 je 
postala vodja zdravstvene nege v inten-
zivni internistični terapiji. Ima podiplom-
ski tečaj iz ALS. 

Že desetletje je članica izvršnega odbora 
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v anesteziologiji, intenzivni te-
rapiji in transfuziologiji ter članica delov-
ne skupine Zbornice – Zveze za pripravo 
točkovnega seznama za vrednotenje zah-
tevnosti zdravstvene nege v enoti inten-
zivne terapije.

V bolnišnici je dejavna na področju uvaja-
nja v delo novo zaposlenih sodelavcev ter 

je aktivna pri mentoriranju in pri preda-

vanjih. Je avtorica Protokolov uvajanja v 

delo za dipl. m. s./zdravstvenike, dipl. ba-

bice/babičarje, tehnike zdravstvene nege.

Njena aktivna in dolgoletna vloga v Sek-

ciji medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v anesteziologiji, intenziv-

ni terapiji in transfuziologiji ter članica 

delovne skupine Zbornice – Zveze, je 

nezavidljiva. Obsežni protokoli, učbenik 

namenjen učenju študentov, vodenje de-

lavnic TPO, osrednjih venskih katetrov 

in koš neizmerljivega znanja je vzor in 

popotnica vsem mlajšim kolegicam na 

omenjenem področju.

Predlagatelj: Strokovni svet zdravstvene nege 

in oskrbe, Splošne bolnišnice Jesenice

Slavnostna podelitev     

Maja je članica številnih 
delovnih skupin. Aktivno 
izvaja strokovne nadzore v 
zdravstveni negi. Vodi skupino 
za javna naročila na področju 
katetrov ter vodi projektno 
skupino za razvijanje 
standardov kakovosti.
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Rozalija Rajgelj
Rozalija Rajgelj se je po opravljeni matu-
ri na Srednji šoli za medicinske sestre v 
Ljubljani, na oddelku za pediatrično smer, 
leta 1975 zaposlila v Bolnišnici za  gine-
kologijo in porodništvo Kranj, kot srednja 
medicinska sestra na otroškem oddelku. 
Po večmesečnem dodatnem izobraževanju 
na Pediatrični kliniki v Ljubljani, je opra-
vljala tudi dela in naloge višje medicinske 
sestre na intenzivnem otroškem oddelku, 
kjer je nudila zdravstveno nego nedono-
šenim novorojenčkom v inkubatorjih. Po 
dvajsetih letih triizmenskega dela, je delo 
nadaljevala v ginekološki ambulanti in to 
delo zavzeto opravljala vse do upokojitve.

Sama pravi, da je pri svojem delu s pa-
cientkami uživala. Po mnenju pacient pa 
je bila »sestra Ruža«, kot so jo klicale, 
vedno nasmejana, pripravljena jim pris-
luhniti in jim pomagati pri iskanju reši-
tev za njihove zdravstvene težave.  Bila je 
»sestra«, ki se je vedno odzvala na tele-
fonski klic, bodisi v ginekološki ambulanti 
ali pa v Centru za bolezni dojk in z njimi 
komunicirala tudi preko interneta. Saj je 
bila v obdobju uvajanja računalnikov in 
vzpostavljanja internetne povezave, prav 
na njeno pobudo, Bolnišnica za gineko-
logijo in porodništvo Kranj, med prvimi 
zdravstvenimi zavodi na Gorenjskem, ki 
so uvedli  možnost internetnega naroča-
nja na zdravniški pregled.

Bila je tudi med ustanovnimi člani Sin-
dikata delavcev v zdravstveni negi Slo-
venije, ki je bil ustanovljen na pobudo 
regijskih društev medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije, leta 1994. 

Zavedala se je, da je v zdravstvu potrebno 
slišati tudi  glas najštevilčnejšega in naj-
bolj obremenjenega kadra. Kot predstav-
nica Gorenjske regije je odločno zagovar-
jala zahteve svoje poklicne skupine. 

Po upokojitvi se je predala svojemu hobi-
ju – zgodovini. Pri brskanju po arhivih, je 
zasledila vpise babic. Že samo dejstvo, da 
takrat ni bilo porodnišnic, kot so danes, ne 
prevozov, kaj šele  zdravnikov v bližini…, 
vse to jo je navdalo s spoštovanjem do 
njihovega dela. Je avtorica knjige Babice v 
Kranju in okoliških vaseh pred letom 1950, 
katere založnica je bila Zbornica – Zvez. 
Knjiga je bila izdana ob mednarodnem 
dnevu babic v letošnjem letu. Po mnenju 
strokovne recenzije pa delo  predstavlja 
»neprecenljivo vrednost za zgodovino 
zdravstvene nege, ki s takšnimi vsebinami 
poudarja pomembnost stroke«.  

Svoj mir pa najde v gorah. Zato ni na-
ključje, da je bila pred tremi leti izvoljena 
za predsednico Planinskega društva Iskra 
Kranj, kateremu  Pohodna sekcija pri Dru-
štvu MSBZT Gorenjske  zaupa strokovna 
vodenja planinskih izletov, organiziranih 
v okviru te sekcije.

Pa vendar, ob vseh dejavnostih in družin-
skih obveznostih, je še vedno pogrešala 
delo medicinske sestre, zato je poiskala 
priložnost in se ponovno zaposlila, tokrat 
v zasebni ginekološki ambulanti, ki ji nudi 
ustrezno skrajšan delovnik.

Predlagatelj: Vodstvo društva s člani izvršne-
ga odbora Društva MSBZT Gorenjske

Rozalija svojo pripadnost 
stroki izkazuje  tudi z 

nadaljevanjem članstva v 
Društvu MSBZT Gorenjske, 
tudi po upokojitvi. In ob tej 

priložnosti se v imenu aktivnih 
in upokojenih članov Društva 

MSBZT Gorenjske kolegici 
Rozaliji Rajgelj najlepše 

zahvaljujemo za njen trud, v 
dobro vseh nas.  

Mojca Tavčar
Kolegij za zdravstveno nego Psihiatrične 
bolnišnice Begunje predlaga Mojco Tavčar za 
prejemnico Srebrnega znaka Društva medi-
cinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-
kov Gorenjska z naslednjimi utemeljitvami.

Svojemu delu je Mojca Tavčar iskreno pre-
dana. Njeno najpomembnejše področje dela 
je izvajanje zdravstvene nege na intenziv-
nih oddelkih, oddelkih za podaljšano bol-
nišnično zdravljenje in rehabilitacijo ter na 
oddelku za zdravljenje odvisnosti od alko-
hola. Je strokovna, natančna, dosledna, zelo 
zanesljiva, samoinciativna, umirjena, ne-
konfl iktna, ostaja pozitivna tudi v najtežjih 
situacijah, je kreativna in fl eksibilna, izraža 
veliko mero empatije. Je mentorica dijakom 
srednje zdravstvene šole, pripravnikom za 
poklic tehnik zdravstvene nege, uvaja tudi 
novozaposlene sodelavce. Aktivna je v ne-
govalnem in zdravstvenem timu, kjer išče 
novosti in je le-te vedno in skrbno priprav-
ljena vpeljevati v prakso. Prav tako je aktiv-
na pri iskanju še boljših rešitev za kakovo-
stnejšo in varnejšo oskrbo pacientov. 

Slavnostna podelitev     

Mojca je ena od ustanovnih članic delovne 
skupine za izdelavo standardov na podro-
čju zdravstvene nege, ves čas v njej tudi 
aktivno deluje. Z doslednim upoštevanjem 
vseh internih in zunanjih standardov in 
predpisov je vzor svojim sodelavcem. Z 
zavzetostjo in umetniškim navdihom je v 
sklopu delovno terapevtske dejavnosti pa-
cientom približala kratkočasne aktivnosti, 
kot so šivanje, vezenje in druga ročna dela, 
ter jim tako polepšala vsakdan, ki so ga 
preživeli v bolnišnici. Bila je tudi soorgani-
zatorka razstave del, ki so nastali tudi pod 
njenim budnim očesom. Tako kot doslej, ji 
bodo tudi v bodoče številni delovni izzivi v 
bolnišnici, kjer je sodelovala in še sodeluje, 
predstavljali priložnost za osebno rast.
Zaradi vsega naštetega smo prepričani, 
da je Mojca Tavčar prava kandidatka za 
prejem priznanja Srebrni znak DMSBZT 
Gorenjska.

Predlagatelj: Kolegij za zdravstveno nego, 
Psihiatrične bolnišnice Begunje

Mojca ima številne hobije, za 
katere ji primanjkuje časa; pravi 

pa, da je eden izmed njih tudi 
služba; ob tem skromno doda, 

da ima privilegij opravljati delo, 
ob katerem zase pridobi mnogo 

več, kot daje. 



September, 2022            15

Najpomembnejši, najvidnejši dogodek 2021                  

30 let organiziranega 
delovanja upokojenih 
članov društva 
MSBZT Gorenjske

Uvodni del slovesnosti je bil po programu 
namenjen strokovnemu delu srečanja, ki je 
bil vsebinsko vezan na Svetovni dan slad-
korne bolezni, 14. november in na Svetov-
ni dan duševnega zdravja, 10. oktober:

• Sonja Ravnik, častna članica našega 
društva je spregovorila o vlogi in po-
menu delovanja društev diabetikov 
ter predstavila naloge in aktivnosti 
Društva diabetikov Jesenice, katerega 
predsednica je postala po upokojitvi.

• Jože Lavrinec je predstavil prehrano 
sladkornega bolnika v šestih točkah 
in poskušal na kratko povedati to, kar 
mora vedeti upokojena med. sestra 
za svoje domače in bližnje – v okvi-
ru stalno spreminjajočih se znanj tega 
strokovnega področja.

• Tanja Torkar, prof. zdrav. vzgoje in 
mag. zdr. nege, zaposlena v Psihiatrič-
ni bolnišnici Begunje, je spregovorila o 
pomenu skrbi za duševno zdravje, ki se 
kot kontinuum  lahko giblje od pozi-
tivnega k negativnemu – od duševnega 
zdravja, do težav z duševnim zdravjem, 
do duševnih motenj in do hudih dušev-
nih motenj. Za zaključek pa nas je skozi 
vodeno sprostitveno tehniko vizualiza-
cije popeljala na sprehod skozi gozd.

Osrednji del dogodka je bil slavnostni del 
srečanja, v katerem sem kot predsedni-
ca sekcije obujala spomine na leto 1991. 
Takrat je bil v Psihiatrični bolnišnici Be-
gunje ustanovljen Aktiv upokojenih MS in 
ZT. Za prvo predsednico je bila izvoljena 
Helena Korošec. Njeno delo sta nadaljevali 
Anica Bajt in Dragica Cerar. Nato pa je ak-
tiv kar tri mandatna obdobja vodila Ivanka 

Živič, ki je lani postala tudi častna člani-

ca DMSBZT Gorenjske. Na seji IO društva, 

25. 4. 2013, je bil sprejet predlog, da se 

Aktiv MS in ZT preimenuje v Sekcijo upo-

kojenih članov Društva MSBZT Gorenjske. 

Na občnem zboru društva leta 2013 pa 

sem  bila sama izvoljena za predsednico 

sekcije, ki danes šteje 108 članic in 1 člana. 

Ob zaključku slavnostnega nagovora sem 

v imenu vseh članov sekcije izročila ZAH-

VALO Društvu MSBZT Gorenjske, za vso 

dolgoletno pozornost, namenjeno upoko-

jenim članom društva in se z njo zahvalila 

tudi za dobro sodelovanje. Šopek pa je bil 

namenjen v zahvalo predsednici društva, 

Alenki Bijol, za njen empatični odnos do 

upokojenih članov. 

Društvo MSBZT Gorenjske že 30 let skrbi tudi za medicinske sestre, babice in 
zdravstvene tehnike, ki po upokojitvi še vedno ostanejo redni člani društva – v okviru 
Sekcije upokojenih članov , ki je v letošnjem letu praznovala 30. obletnico delovanja. 
Dogodek je bil slavnostno obeležen 22. 10. 2021, v hotelu Astoria na Bledu.

Podelitev priznanja 
predsednici sekcije upokojenih 
članic Ivanki Jani Zupan



16            Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

Sledil je nagovor predsednice društva, ki 
je sekciji podelila tudi PRIZNANJE za dol-
goletno sodelovanje in rast na področju 
zdravstvene nege.

S svojo prisotnostjo pa nas je počasti-
la tudi Monika Ažman, članica Društva 
MSBZT Gorenjske in predsednica Zborni-
ce – Zveze, ki je spregovorila  o obstoječi 
kritični situaciji na področju zdravstvene 
nege in o pomanjkanju političnega poslu-
ha za problematiko. Ne gre samo za pod-
cenjenost tega poklica. Postavlja se tudi 
vprašanje zagotavljanja varne in kakovo-
stne zdravstvene nege, zaradi odhajanja 
kadra na druga delovna področja. Saj je 
pritisk kadrovske podhranjenosti, pove-
čanega obsega dela in težjih delovnih po-
gojev prevelik.

Sledila je večerja, ki je s svojim slav-
nostnim pridihom tudi pomagala obeležiti 
pomembnost dogodka, ki smo ga oboga-
tili tudi s prijetnimi spomini na čase, ko 
smo še same bile aktivne na različnih  
področjih zdravstvene nege.

Zapisala: Jana Ivanka Zupan

Najpomembnejši, najvidnejši dogodek 2021          

Sonja Ravnik, častna članica 
našega društva je spregovorila 

o vlogi in pomenu delovanja 
društev diabetikov ter 
predstavila naloge in 

aktivnosti Društva diabetikov 
Jesenice, katerega predsednica 

je postala po upokojitvi.

Udeleženke srečanja

S svojo prisotnostjo pa nas je 
počastila tudi Monika Ažman, 

članica Društva MSBZT 
Gorenjske in predsednica 

Zbornice – Zveze, ki je 
spregovorila  o obstoječi 

kritični situaciji na področju 
zdravstvene nege in o 

pomanjkanju političnega 
posluha za problematiko. 
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Strokovno srečanje  in volilni občni zbor      

Ko nam jo možgani 
zagodejo z 
zasvojenostmi in 
volilni občni zbor
Bled, 8. 9. 2021 - Letošnje redno strokovno srečanje DMSBZT Gorenjske je potekalo pod 
naslovom »Ko nam jo možgani zagodejo z zasvojenostmi«. Vse navzoče sta pozdravili 
Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske in Monika Ažman, predsednica Zbornice 
zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

V prvem predavanju nam je izr. prof. dr. 
Dan Podjed predstavil zasvojenost z za-
sloni v času epidemije Covida. Poudaril je, 
da se je večini življenje spremenilo čez noč. 
Službene obveznosti je zamenjalo delo od 
doma, sestanki so potekali na daljavo, ot-
roci so šolske obveznosti opravljali na da-
ljavo in tudi zasebno so druženja potekala 
v virtualnih sobah. Čas pred zasloni pa ni 
bil več tako zelo omejen in se je prepo-
gosto nadaljeval preko delovnika ali šol-
skega urnika. Predlagal je, da je potrebno 
spremeniti  klasične navade dela za raču-
nalnikom v mobilno pisarno ali preprosto 
sestanek v naravi. Torej namesto računal-
nika v roke vzeti mobilnik si nadeti slu-
šalke in sestanek ali predavanje poslušati 
na sprehodu. Tako namesto sedenja vsaj 
del tega časa spremenimo v aktivnega. 

V drugem predavanju prof. dr. Jože Ramovš 
predstavi pitje alkohola skozi vsa starostna 
obdobja. Poraba alkohola na prebivalca je v 
Sloveniji med najvišjimi v Evropi, prav tako 
bolezni povezane s pitjem. Predstavi nam 
razvoj pomoči na področju zasvojenost od 
alkohola tako v tujini, kot tudi v Sloveni-
ji. Omeni pomen preventive in prepozna-
vanja odvisnosti od alkohola. Pomembno 
poudari zasvojenost od alkohola pri starej-
ši populaciji, ki je prikrita.  

V tretjem predavanju prof. dr. Mirna Ma-
cur predstavi nova spoznanja na podro-
čju odvisnosti od igranja računalniških 
iger. Med slovenskimi osnovnošolci je od 
igranja računalniških iger odvisnih kar 
2.5 % mladih. Otrok je z računalniškimi 

igrami obkrožen tudi, ko jih ne igra. Re-
klame se pojavljajo vsepovsod in otroka 
vabijo k igranju in doseganju nekih ci-
ljev v igri. Poudarila je tudi kako igranje 
iger pomembno spremeni razpoloženje in 
odziv otrok. Zaključila je s pomembnimi 
točkami. Prenehati moramo z idealizira-
njem tehnološkega napredka. Posvetiti se 
moramo ljudem v vsej svoji raznolikosti. 
Spremeniti moramo dragocenost našega 
časa. Upoštevati moramo pričakovanja in 
strahove ljudi in jim prisluhniti. Vzeti si 
čas zase in za druge. Poskrbeti za odklop.

Po uspešno končanem strokovnem sre-
čanju je sledil volilni občni zbor DMSB-
ZT Gorenjske. Predsednica Alenka Bijol je 
predstavila delo društva v preteklem letu. 
Kljub epidemiji COVID-19 so bili planirani 
dogodki izvedeni. Kljub velikim epidemi-
ološkim oviram društvu to ni prepreči-
lo dela. Nato so sledile volitve. Vodenje 
društva DMBZT Gorenjske za naslednje 
mandatno obdobje ponovno prevzamejo: 
Alenka Bijol, predsednica DMBZT Gorenj-
ske, Zorica Panić podpredsednica društva 
za splošne zadeve in Nina Trifoni, pod-
predsednica društva za izobraževanje. 
Vsem izvoljenim smo se s ploskanjem 
zahvalili in jih spodbudili k tako uspešne-
mu delu še naprej. 

Nato pa smo se po navodilih predavate-
ljev odklopili in všečke zamenjali za pri-
jetno druženje ob kosilu. 

Zapisali: Jana Lavtižar, Zala Marn

Prof. dr. Mirna Macur poudari, 
da je potrebno prepoznati, 
kdaj računalniška igra postane 
najpomembnejša aktivnost v 
otrokovem življenju.

Izr. prof. dr. Dan Podjed je 
predavanje zaključil s tem, 
da, če želimo v prihodnosti 
ohraniti človeško vrsto 
moramo obdržati nadzor 
nad tehnologijami, ki jih 
uporabljamo za delo. Torej 
morajo ljudje upravljati s 
tehnologijami in nikakor 
ne dovoliti, da tehnologije 
pričnejo upravljati ljudi.
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Klinični večeri: 
MOVEMBER – MESEC 
MOŠKIH
Klinični večer DMSBZT Gorenjske je potekal 18. novembra preko videkonferečne 
oblike. Jesenski klinični večer društva smo namenili moški populaciji, saj smo le tega 
organizirali v novembru ali »movembru«, ko poteka aktivno osveščanje moških o raku 
prostate, raku na modih in o samomoru. 

Klinični večer smo namenili kar se da ši-
roki paleti zaposlenih v zdravstveni negi. 
Pripravili smo kar nekaj zanimiv podat-
kov in informaciji tako izvajalcem zdra-
vstvene nege na primarni, sekundarni in 
terciarni ravni. 

Zala Marn, dipl. m. s. s spec. znanji (NIJZ 
OE Kranj) nam je predstavila nekaj zad-
njih aktualnih podatkov o programu Svit 
na Gorenjskem. Po dozivnosti v program 
se Gorenjska uvršča na prvo mesto, na 
kar smo lahko zelo ponosni. Vseeno pa 
se pojavlja kar nekaj razlik med posa-
mičnimi občinami. Moški so v program 
Svit manj odzivni kot ženske, ta razlika 
je kar 10%. Zato je zelo pomembno, da 
smo medicinske sestre o tem še posebej 
osveščene in pozorne. 

Jošt Janša, dr. med., spec. urologije (UCKL, 
KO za urologijo) predstavi najpomemb-
nejša stanja v urologiji in prepoznava-
nje le teh. Poudarek nameni za prostato 
specifi čnemu antigenu (PSA) ter razbije 
nekaj dilem in vprašanj pri raku prostate. 
Pri raku mod nameni pomen samopregle-
dovanju mod in izvajanju le tega. Pregled, 

ki traja le nekaj minut, lahko pomembno 
vpliva k preprečvanju in zgodnjemu odkri-
vanju raka. Izvajanje se priporoča enkrat 
mesečno, pod toplim tušem. Pomemben 
poudarek nameni tudi raku penisa. Rak 
penisa v veliki meri povzroča virus HPV. 
Proti virusu HPV imamo učinkovito cepi-
vo. Od leta 2021 poteka cepljenje dečkov 
v 6. razredu osnovne šole v breme ZZZS. 

Suzana Šega, mag. zdr. 
neg. (UCKL, KO za uro-
logijo) predstavi nego 
bolnika s perkutano nefrostomo. Perku-
tana nefrostoma je perkutano ali kirurško 
narejena odprtina med votlim sistemom 
ledvice in površino telesa. Poudarek na-
meni prebrizgavanju le te. S perkutano 
nefrostomo se srečujejo predvsem diplo-
mirane medicinske sestre v patronažni 
zdravstveni negi. 

Klinični večer je bil kljub vrhu epidemije 
SARS-COV-2 izjemno uspešen. Posluša-
lo nas je 50 kolegov in kolegic, kar je za 
te čase izjemno visoka številka. Idej ne bo 
zmanjkalo, zato vabljeni na naslednji kli-
nični večer spomladi v letu 2022. 

Zapisala: Zala Marn

SAMOPREGLEDOVANJE 
MOD, KI TRAJA LE 

NEKAJ MINUT, LAHKO 
POMEMBNO VPLIVA 

K PREPREČEVANJU IN 
ZGODNJEMU ODKRIVANJU 

RAKA. IZVAJANJE SE 
PRIPOROČA ENKRAT 

MESEČNO, POD TOPLIM 
TUŠEM.
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Pomen vitamina D na 
vsakodnevno življenje
Klinični večer DMSBZT Gorenjske je potekal 17. marca preko 
videokonferenčne oblike. Prvi klinični večer v letu smo 
namenili pomenu vitamina D v vsakodnevnem življenju. 

Zala Marn, dipl. m. s. s spec. znanji, nam je predstavila ne-
kaj osnov o samem vitaminu. Predstavila je tudi zgodovino 
odkritja vitamina D, potrebe po vitaminu D vsakega posa-
meznika in kako se kaže samo pomanjkanje le tega. 

Drugi predavatelj, David Zupančič, dr. med., specializant 
infektologije, nam predstavi učinkovitost vitamina D pri 
okužbi s koronavirusom. Poudari, da vitamin D vpliva na 
prirojeno imunost in pomaga pri obrambi sluznic pred re-
spiratornimi obolenji. Pove, da je pomanjkanje vitamina D 
povezano z večjim tveganjem za hospitalizacijo in razvoj 
akutne respiratorne insufi cience ob okužbi s koronaviurosm. 
Sicer pa nadomeščanje vitamina D ni vplivalo na zmanjšanje 
smrtnosti. V bolnišnicah se poslužujejo nadomeščanja vita-
mina D pri vseh, ki imajo dokazano pomanjkanje. 

Gregor Robič, dipl. zn., nam predstavi nekaj izsledkov iz 
raziskav o vitaminu D. Ugotavlja, da je raziskav na tem 
področju zares veliko. Močno korelacijo ugotavlja med ze-
mljepisno širino in vitaminom D ter višjim ultravijoličnim 

sevanjem višje v južni Evro-
pi. Evropske raziskave nam 
povedo, da Evropejci v ve-
čini trpimo za pomanjka-
njem vitamina D, predvsem 
v zimskem času. Predvsem 
so ranljivi starejši od 65 
let, ljudje splošno slabšega 
zdravja, telesno neaktivni 
in ljudje z nižjo izobrazbo.  

Zadnji predavatelj, Rok Gomezelj, mag. farm., nam pove, da 
kar 80 % Slovencem jeseni in pozimi primanjkuje vitamina 
D. Omeni, da zaloge vitamina D trajajo največ nekaj tednov. 
Omeni tudi, je dodajanje vitamina D obvezen del prepreče-
vanja in zdravljenja osteoporoze. Rok Gomezelj zaključi, da 
je nadomeščanje vitamina D varno in učinkovito.  

Kljub temu, da se dnevi daljšajo, ne pozabimo na sprehod 
v naravi in s tem poskrbimo tako za boljše splošno počutje, 
kot tudi za zadosten vnos vitamina D. 

Pa veliko sonca do naslednjič

Zapisala: Zala Marn

Uporaba prehranskih dopolnil 
pri otrocih in mladostnikih
Drugi pomladanski klinični večer DMBZT Gorenjske 
smo tokrat namenili uporabi prehranskih dopolnil pri 
otrocih in mladostnikih. O povečani uporabi le teh nas je 
opozorilo kar nekaj izvajalcev primarnega zdravstvenega 
varstva, zato smo se odločili, da razbijemo nekaj znanih in 
neznanih trditev. 

Zala Marn, dipl. m. s. s spec. znanji, nam predstavi z zdrav-
jem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostni-
ki v Sloveniji, izsledki mednarodne raziskave HBSC iz leta 
2018. V splošnem se trendi uživanja zelenjave, sadja in re-
dnega zajtrkovanja otrok in mladostnikov zvišal, medtem 
ko se ugodno niža trend uživanja energijskih in sladkih pi-
jač.  Skupno z družino obeduje tretjina mladostnikov, žal pa 
to ne velja za višje starostne skupine. 

Izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek nam je predstavila upo-
rabo prehranskih dopolnil in superživil pri otrocih ter mla-
dostnikih. Pravi, da uravnotežen vnos presnovnih substra-
tov s prehrano zagotavlja normalno delovanje telesa in 
omogoča optimalno rast otroka in mladostnika. Poudarja, 

da je pred kakršnim koli jemanjem prehranskih dopolnil 
potrebna prehranska in presnovna diagnostika. Na podro-
čju superživil omeni, da po raziskavah ni najdenih skoraj nič 
opisanih učinkov proizvajalcev. Omeni, da je potrebno biti 
pri navedbah o superživilih pazljiv, saj gre največkrat le za 
dobro reklamo.  

Žan Zupančič, mag. inž. prehrane nam predstavi konzuma-
cijo živil obogatenih s proteini pri otrocih in mladostnikih. 
tudi drugi predavatelj poudari navedbe izr. prof. dr. Nade 
Rotovnik Kozjek, da je potrebno otroka ali mladostnika 
ustrezno diagnosticirati tako prehransko, kot tudi presnov-
no. Predstavil nam je nekaj zanimivih proteinskih pudingov 
in napitkov ter jih tudi hranilno ovrednotil. Sicer pa velja, 
da  v kolikor so otroci in mladostniki telesno aktivni (treni-
rajo različne športe) se priporoča športna prehrana.

Dogodek smo zaključili z mislijo, da je zdrava in uravnote-
žena prehrana najboljša za vašega otroka in mladostnika. 
Nato pa smo odšli na lahko večerjo

Zapisala: Zala Marn
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Vključenost očetov v 
obporodnem obdobju
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) OE Kranj, Center za krepitev zdravja OZG OE 
Zdravstveni dom  (ZD) Kranj in DMSBZT Gorenjske so 6. 6. 2022 organizirali strokovno 
srečanje, katerega osrednja tema je bila posvečena očetom na prehodu v starševstvo; 
njihovi vlogi in doživljanju predporodnega, obporodnega in poporodnega obdobja.  

Po uvodnem pozdravu in nagovoru Rie 
Jagodic iz NIJZ OE Kranj je sledilo preda-
vanje dipl. m. s. Tine Fojkar, (Klinika Gol-
nik), ki je predstavila raziskavo »Kakšne 
so izobraževalne potrebe bodočih očetov 
na prehodu v starševstvo?«. Raziskava je 
temeljila na pregledu znanstvene in stro-
kovne literature in je bila izvedena v okvi-
ru diplomskega dela pod mentorstvom 
mag. Erike Povšnar. V zaključnem delu je 
avtorica poudarila, da so očetje velikokrat 
»odrinjeni« oziroma zapostavljeni, saj 
dobijo malo informacij, ki bi jim bile na-
menjene in bi jim koristile.

Predavanje dr. Zalke Drglin, doktori-
ce znanosti na področju ženskih študij 
in feministične teorije iz NIJZ, Ljubljana, 
je temeljilo na sodelovalnem starševstvu 
in je bilo obogateno z videoposnetkom 
o izkušnjah mladega očeta. Obdobje po 
rojstvu je čas, ko se vzpostavljajo družin-
ska razmerja, ki zarisujejo nove vzorce za 
vse družinske člane in določajo kakovost 
družinskega življenja zdaj in v bodoče.

V zadnjih treh predavanjih je bila pozor-
nost usmerjena na primere iz prakse oz. so 
predavatelji prikazali, kako so se določene 
v prakso uvedene vsebine rojevale in razvi-
jale na podlagi ugotavljanja izobraževalnih 
potreb in ugotovitev znanosti in stroke. 

Prisluhnili smo informacijam, strokovnim 
in znanstvenim podlagam ter izkušnjam, 
ki so jih v enotnem predavanju predstavili 
mag. Erike Povšnar, ena od ustanoviteljic 
sodobne materinske šole oz. danes PPS, 
prof. dr. Jože Ramovš in psihologinja Sta-
ša Kušar, spec. klin. psih.. Mag. Povšnar-
jeva je spregovorila o nastanku in uvedbi 
inovativne učne enote »Komunikacija 
med partnerjema« v ZD Kranj in vzpo-
redno v vse druge zdravstvene domove 
v gorenjski regiji (v modifi cirani obliki je 
vsebina vključena tudi v nacionalni pro-
gram PPS). Klinična psihologinja Staša 
Kušar, ZD Kranj pa je s psihološkega vi-
dika strokovno osvetlila in podala oseb-
ne izkušnje izvajalca ob uvedbi in poteku 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 
OE Kranj, Center za krepitev zdravja OZG 
OE Zdravstveni dom  (ZD) Kranj in DMS-
BZT Gorenjske so 6. 6. 2022 organizira-
li strokovno srečanje, katerega osrednja 
tema je bila posvečena očetom na pre-
hodu v starševstvo; njihovi vlogi in do-
življanju predporodnega, obporodnega in 
poporodnega obdobja.  

Izobraževanja, ki je bilo organizirano na 
daljavo in ga je vodila Ria Jagodic se je 
udeležilo 98 izvajalcev programa Priprave 
na porod in starševstvo (PPS), patronažnih 
medicinskih sester in drugih zdravstvenih 
delavcev, ki jih je tematika zanimala. V 
času, ki so ga zaznamovale epidemiolo-
ške razmere in smo bili primorani večino 
zdravstveno vzgojnih izobraževanj izvesti 
na daljavo, so se v različnih okoljih pora-
jale nove potrebe po dodatnih vsebinah za 
starše, ki pričakujejo otroka. Na potrebe 
so se odzvali tudi v zdravstvenem domu 
Kranj. Za bodoče starše, očete in za starše 
enoletnikov so pripravili dodatne vsebine, 
ki niso vključene v obstoječi program te-
čaja priprave na porod in starševstvo. 

POMEMBNO JE, 
DA Z OČETI O 

OBDOBJU PREHODA 
V STARŠEVSTVO 

SPREGOVORI V VLOGI 
IZVAJALCA MOŠKA 

OSEBA IN AVTENTIČNO 
PRIKAŽE MOŠKI 

VIDIK DOŽIVLJANJA 
OBDOBJA, KI JE SICER 

V TRADICIONALNO 
ŽENSKI DOMENI.



September, 2022            21

Utrinki 2022 - Izobraževanja

učne enote komunikacija med staršema, 
kot edine in ključne vsebine za krepitev 
socialnega zdravja. O učinkovitih metodah 
poučevanja bodočih staršev je govoril prof. 
dr. Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka, 
Ljubljana. Ključno sporočilo predavanja je 
bilo, da je (določene) vsebine po najnovejših 
sodobnih spoznanjih možno »poučevati« 
le s socialnimi metodami učenja. Predava-
nja so praviloma manj oz. niso uspešna.

Samir Muminović, dipl. zn., Center za 
krepitev zdravja ZD Kranj je kot avtor in 
izvajalec predstavil učno uro »Očetje na 
prehodu v starševstvo«, ki je priključe-
na oz. predstavlja »nadgradnjo« pro-
grama Priprava na porod in starševstvo. 
Glede na dolgoletne izkušnje z izvajanjem 
programa, na podlagi pregleda in študija 
predvsem tujih izkušenj, spoznanj (do-
mačih praktično nimamo) ter spremlja-
nja dejanskih potreb udeležencev  pro-
grama priprave na porod in starševstvo, 
se je izkazalo kot strokovno utemeljeno, 
da je potrebno več pozornosti posvetiti 
bodočim očetom kot »enakovrednim« 
udeležencem programa. Pomembno je, 
da z očeti o obdobju prehoda v starše-
vstvo spregovori v vlogi izvajalca moška 
oseba in avtentično prikaže moški vidik 
doživljanja obdobja, ki je sicer v tradici-
onalno ženski domeni. V ZD Kranj redno 
organizirajo dodatno srečanje za očete v 
okviru podaljšane priprave na porod in 
starševstvo za bodoče očete.  

Vsebine, ki so obravnavale vprašanja te-
lesnega zdravja - kdaj z otrokom k zdrav-
niku, kdaj je potrebna nujna medicinska 
pomoč … so bile »nekoč«, pred prib-
ližno petnajstimi leti v drugačni obliki 
že uvrščene v tematiko materinske šole 
v ZD Kranj. Matjaž Livk, dipl. zn., Center 
za krepitev zdravja  ZD Kranj je vsebino 
posodobil in obudil v drugačni in povsem 
izvirni obliki. V predavanju je med dru-
gim predstavil tudi razloge za (ponovno) 
uvedbo vsebine. Na podlagi izjemno dob-
rih izkušenj  ZD Kranj bi bilo dobrodošlo 
vsebine širiti tudi v druga okolja po Slove-
niji. Ker je izobraževanje organizirano na 
daljavo, je avtor ponudil možnost, da se 
lahko zainteresirani starši iz drugih, odda-
ljenih … krajev povežejo na predavanje v 
ZD Kranj in prejmejo informacije, ki uteg-
nejo v skrajnem primeru tudi rešiti življe-
nje njihovega otroka, vsekakor pa zmanj-
šati stisko in paniko ob nastalih nujnih 
stanjih. Kajti, »trenutno znanje laikov o 
tej temi je po vseh raziskavah zelo slabo«, 
je med drugim povedal predavatelj.

Povzetek predavanj bo izdan tudi v elek-
tronskem zborniku.

Zapisali: Ria Jagodic, mag. Erika Povšnar

Sprostitveno -  
smejalna delavnica 
z rdečimi noski
DMSBZT Gorenjske je 19. 5. 2022 organiziralo v ZD Radovljica 
Sprostitveno - smejalno delavnico. Naša animatorja sta bila Eva 
Škofi c Maurer in Gorazd Špegel, oba dolgoletna bolnišnična klovna in 
izvajalca ustvarjalnih delavnic. 

Evo Škofi c Maurer verjetno vsi dobro poznamo. Je prva diplomirana 
klovnesa v Sloveniji in ustanoviteljica Društva Rdeči noski. Njeno klov-
niško ime je Ifi genija Sfrčkljana. Gorazd Špegel je poklicni animator, 
zabavljač in televizijec. Predvsem pa človek z velikim srcem. Njegovo 
klovniško ime je Dodo.

 Rdeči noski so neprofi tno društvo, ki pomaga 
bolnim otrokom. Obiskujejo jih v bolnišnicah 
in jim tako krajšajo čas in spreminjajo bolni-
šnični vsakdan. Obiskujejo tudi Hospic, Domove 
starejših občanov, Zavode za ljudi s posebnimi 
potrebami, v zadnjem času pa tudi begunce. 
Klovni sodelujejo z bolnišničnim osebjem, ki jim 
posredujejo vse potrebne informacije o paci-
entih. Humor in dobra volja  prinese pozitiven 
pogled na življenje. Namen vsega, je privabiti 
nasmeh na obraze in ustvariti veselo vzdušje, 
ki krepi imunski sistem. Ne pravijo zaman, da je 
smeh pol zdravja. Pri smejanju se sprošča hor-
mon sreče, ki dokazano deluje na razna obo-
lenja in depresijo. Preprečuje stres, zmanjšuje 
krvni pritisk, sprošča mišice. Sleherni dan, ko se 
ne nasmejemo, je izgubljen za vse večne čase.

Z raznimi vajami smo  se za zabavali in smejali. Slabi dve uri sta kar 
prehitro minili. Vsi smo se strinjali, da po službi in v vsakdanjem živ-
ljenju potrebujemo sprostitev. Delavnica je bila sestavljena iz gibalno 
smejalnih vaj, ploskanja, plesa …

Življenje je danes hitro, polno izzivov, sprememb in odgovornosti. Vse 
to lahko privede do stresa. Ena od močnejših tehnik za zmanjševanje 
stresa so različne sprostitvene tehnike. Niso zahtevne, potrebujemo 
samo dobo voljo in nekaj časa. Je dobra naložba za boljše počutje v 
vsakdanjem življenju. Je tudi  podpora zdravju.

V spomin na prijetno druženje smo dobili rdeč, penast nosek.

Zapisala: Sanda Šifkovič
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Vsako rojstvo ti da 
nov zagon
V Sloveniji smo več kot 230-letno tradicijo izobraževanja babic prekinili leta 1984 in 
ga šele leta 1996 ponovno uvedli na visokošolskem nivoju. Nujno moramo okrepiti 
delovanje babic na vseh ravneh zdravstvenega varstva, pravi predsednica Sekcije 
medicinskih sester in babic Slovenije Saša Matko, ki podpira tudi ureditev t.i. babiških hiš.

Kranj - »V Sloveniji bi morali biti na de-
lovanje babic ponosni, saj je bila prva ba-
biška šola v Evropi ustanovljena leta 1753 
v Ljubljani, pouk pa je potekal v sloven-
skem jeziku. Slovenske babice so že leta 
1919 ustanovile Društvo diplomiranih ba-
bic in so bile pred stotimi leti zelo napre-
dne in izredno predane svojemu poklicu. 
Pomemben vpliv babištva na slovenski 
narod kaže tudi dejstvo, da je babištvo 
zraven jasličarstva in peke potic od de-
cembra 2021 vpisano v Register nesnovne 
kulturne dediščine, ki ga vodi za ministr-
stvo za kulturo, babištvo je nominirano 
tudi za Unescov reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dediščine človeštva: 
znanja, veščine in prakse,« je ob nedav-
nem mednarodnem dnevu babic spomnila 
Saša Matko, diplomirana babica in vodja 
porodnega bloka v Bolnišnici za gineko-
logijo in porodništvo (BGP) Kranj, tudi 
predsednica Sekcije medicinskih sester in 
babic Slovenije.

V Sloveniji smo več kot 230-letno tra-
dicijo izobraževanja babic prekinili leta 
1984 in ga šele leta 1996 ponovno uved-
li na visokošolskem nivoju. »Babice se 
danes lahko izobražujejo zgolj na eni 
fakulteti v državi, ki letno vpisuje samo 
30 babic. Zaradi majhnega števila vpi-
snih mest število babic komaj zadostuje 
zgolj potrebam porodnega bloka. V okvi-
ru napisanih in sprejetih kompetenc pa z 
gotovostjo lahko trdimo, da je področje 
delovanja babic tudi primarno zdravstve-
no varstvo, področje ginekologije, neona-
tologije, patronažnega varstva in zdravi-
liške dejavnosti. Priznavanje babištva kot 
avtonomne profesije omogoča babicam 
strokovni razvoj in razvijanje kompetenc, 
ženskam, otrokom in njihovim družinam 
pa celostno oskrbo. Nujno moramo zato 
okrepiti delovanje babic na vseh rav-
neh zdravstvenega varstva, babice pa se 

morajo zavedati samostojne vloge in v 
okviru sprejetih kompetenc prevzemati 
odgovornost za opravljeno delo,« je pou-
darila Saša Matko in opozorila, da le nekaj 
zdravstvenih domov in bolnišnic pri nas 
omogoča babicam vodenje zdrave noseč-
nice (pet preventivnih pregledov), kar po 
njenem vodi v neenakost pri obravnavi 
žensk. »Smiselno bi bilo podpreti tudi 
ureditev t.i. babiških hiš, v katerih bi de-
lovale izkušene babice.« Kot je dodala, bi 
bilo smiselno delovanje babic okrepiti v 
poporodnem obdobju in jih vključiti v delo 
na terenu, dodati tri poporodne obiske v 
prvih dneh po odpustu matere in novoro-
jenca iz porodnišnice. »Še danes smo ba-
bice tiste, ki jim v očeh družbe priznavajo 
pomembnost, pa vendar je prav, da se jim 
nekatere aktivnosti vrnejo nazaj, kot jim 
narekujejo njihove poklicne kompetence. 
Prav je, da se v Sloveniji zavemo, da je 
babiški poklic samostojno reguliran pok-
lic, enakopraven vsem ostalim poklicem v 
zdravstvu in njegov nepogrešljiv del.«

Letos je stoletnica Mednarodne babiške 
zveze in namesto da bi praznovale svoj 
dan samo 5. maja, bodo njihove aktivnosti 
zaznamovale celotno leto 2022.

Zapisala: Suzana P. Kovačič

Fotografi rala: Tina Dokl

Na sliki Saša Matko. 
V BGP Kranj so imeli ob 

mednarodnem dnevu babic 
tudi dan odprtih vrat za 

nosečnice. Razkazali so jim 
porodni lok, ki je bil pred nekaj 

leti temeljito obnovljen in 
posodobljen in bili na voljo za 

vsa njihova vprašanja.

»VZTRAJNOST BABIC IN 
BABIČARJEV NIMA MEJA, 
IMA LE POGUM IN SRCE, 

DA PREMIKA MEJE O 
NJIHOVI USPOSOBLJENOSTI, 
VZPOSTAVLJANJU ZAUPANJA 

IN VARNOSTI ZA BOLJŠE 
ŽIVLJENJE CELOTNE 

DRUŽBE.«
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Delo na seji ORSD
Odbor regijskih strokovnih društev (v nadaljevanju ORSD) predstavlja organ, ki pri 
Zbornici - Zvezi povezuje enajstih regijskih strokovnih društev. ORSD koordinira skupne 
interese in prizadevanja za dosego ciljev skupnega pomena za stroko zdravstvene in 
babiške nege ter njene izvajalce. Regijska strokovna društva (v nadaljevanju RSD) poleg 
organizacije aktualnih strokovnih dogodkov, izvajajo pomembno nalogo združevanja 
zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege, ključno vlogo pa imajo tudi pri 
promociji in ohranjanju članstva pri Zbornici – Zvezi. 

ORSD sodeluje z Odborom strokovnih 
sekcij in z Upravnim odborom Zbornice - 
Zveze. Interese RSD so v Upravnem odbo-
ru Zbornice – Zveze zastopali Janez Kra-
mar, koordinator ORSD do 29.9.2021 nato 
Metka Plesničar, koordinatorka ORSD od 
30. 9. 2021, ter Alenka Bijol, predstavnica 
ORSD. Redno so se udeleževali sej Uprav-
nega odbora Zbornice – Zveze in zasto-
pali interese RSD.

Predstavitev izvedenih 
aktivnostih

V letu 2021 smo se sestali na štirih rednih 
sejah ORSD. Zaradi epidemije Covid -19 so 
bile tri seje organizirane v spletnem okolju 
preko Microsoft Teamsov, ena seja je bila 
organizirana v prostorih Zbornice – Zveze.

Izvedene seje ORSD v letu 2021:

• 50. redni seji 26. 01. 2021 – 
spletno okolje;

• 51. redni seji 29. 04. 2021 – 
spletno okolje;

• 52. redni seji 06. 07. 2021 – 
spletno okolje;

• 53. redni seji 30. 09. 2021.

Leto 2021 je bilo ponovno zaznamova-
no z epidemijo Covid – 19. RSD smo bila 
primorana svoje aktivnosti omejiti, saj 
je bila večina članov polno zasedenih in 
obremenjenih z rednimi delovnimi obve-
znostmi. V času razglašene epidemije je 
bilo prepovedano zbiranje in združeva-
nje večjega števila ljudi. RSD smo svoje 
aktivnosti redno prilagajali in usklajevali 
trenutnim aktualnim priporočilom NIJZ. 
Večina Občnih zborov je bila izvedena v 
drugi polovici leta, ko so razmere pove-
zane z epidemijo to dopuščale. Pretežni 
del strokovnih izobraževanj je bilo izve-
denih v spletnem okolju.

Svoje aktivnosti smo kljub izrednim raz-
meram usmerjali v ohranjanje in krepi-
tev članstva, v uresničevanje strokovnih 
interesov poklicnih skupin, v podporo 
področju strokovnega izpopolnjevanja in 
vseživljenjskega učenja ter samostojni, 
avtonomni organizaciji medicinskih se-
ster, babic in zdravstvenih tehnikov. 

Na prvi redni seji v letu 2021 (50. redna 
seja) so RSD sprejela pomemben sklep in 
sicer:

»Skladno z navodili Ministrstva za zdrav-
je in usmeritvami Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje v Republiki Sloveniji v 
regijskih strokovnih društvih še naprej 
dosledno izvajamo ukrepe za zajezitev 
širjenja okužbe s Covid – 19, zato je od-
bor regijskih strokovnih društev (ORSD) 
na svoji 50. redni seji, dne 26. januarja 
2021 sprejel sklep, da strokovna srečanja, 
namenjena zaposlenim v zdravstveni in 

Predsednice društev na seji 
ORSD v Vipavi.
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babiški negi, usklajena z vsebinami, ki jih 

mora vsebovati strokovno izpopolnjeva-

nje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s 

področja Kakovost in varnost ter Poklicna 

etika in zakonodaja v zdravstvu (19. člen 

Pravilnika o registru in licencah izvajalcev 

v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, 

Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter 

v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 

objavljenega Pravilnika o spremembah 

Pravilnika o registru in licencah izvajalcev 

v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege) 

ter 2. člen Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o strokovnem iz-

popolnjevanju zdravstvenih delavcev in 

zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, 

št. 42/17 z dne 4. 8. 2017) regijska stro-

kovna društva (RSD) do nadaljnjega izva-

jajo v spletnem okolju.

Program izvajanja izobraževanj s področja 
obveznih vsebin za leto 2021 RSD pripra-
vijo v med regijskem sodelovanju.

Članom Zbornice – Zveze, ki imajo porav-
nane članske obveznosti, stroške izobra-
ževanja krijejo RSD iz sistemskih sredstev 
oziroma iz naslova plačanih članarin.«

S sprejetjem omenjenega sklepa smo 
RSD pokazala, kako pomembo je med-
sebojno povezovanje. Sklep je bil aktiven 
celo leto 2021. 

21. 6. 2021 je potekala 34. Skupščina 
Zbornice – Zveze. RSD smo organizira-
la prihod poslancev in s tem zagotovila 

sklepčnost volilne Skupščine. Janez Kra-
mar, koordinator RSD je bil izvoljen na 
mesto podpredsednika Zbornice – Zveze. 
ORSD je uspešno vodil od 12.6.2016.

Na zadnji seji ORSD v letu 2021 (53.redna 
seja) so predsednice in predsednik RSD za 
koordinatorico ORSD za mandatno ob-
dobje 2021 – 2025 soglasno izvoli Metko 
Plesničar, predsednico DMSBZT Nova Go-
rica. Svoj mandat je pričela s 30. 9. 2021.

DMSBZT Ptuj in DMSBZT Nova Gori-
ca sta v mesecu septembru organizira-
la slovesnost ob 50. obletnici delovanja 
regijskega strokovnega društva. DMSBZT 
Pomurje pa je v septembru obeležil 60.let 
delovanja društva.

Založniška dejavnost

Vse regijska strokovna društva so v Le-
topisu 2020 objavila prispevek o svojih 
najpomembnejših dosežkih. Nekatera 
društva so izdala tudi zbornike.

Program dela za leto 2022

Načrti ORSD / RSD za leto 2022 bodo 
usmerjeni v krepitev in ohranitev številč-
nosti članstva, v krepitev poklicnega in 
medpoklicnega sodelovanja ter k organi-
ziranju obveznih vsebin strokovnega iz-
popolnjevanja. Aktivnosti bodo usmerjene 
tudi v organizacijo in izvedbo strokovnih 
izletov, v organizacijo neformalnih dru-
ženj z namenov povezovanja naših članov. 

V regijskih okoljih bomo v sodelovanju z 
Zbornico – Zvezo razvijali programe stro-
kovnih izpopolnjevanj in podprli razisko-
vanje v stroki ter razvoj strokovne revije 
Obzornik zdravstvene nege. S sredstvi, ki 
jih prejmemo iz naslova članarin bomo v 
skladu z letnimi načrti dela RSD, krepili 
regijske sklade za strokovna izpopolnje-
vanja in druge oblike podpore osebnega, 
strokovnega in kariernega razvoja članov. 

Prizadevali si bomo, da bodo številne 
aktivnosti, ki jih RSD organizirajo pos-
tala še bolj prepoznavna in odmevna v 
strokovni javnosti ter medijih. Delovanje 
RSD je družbeno pomembno in je v jav-

nem interesu. 

Poročilo pripravila:

Metka Plesničar, koordinatorica ORSD 

Delo na seji ORSD v Vipavi.

Utrinki 2022 - Odbor regijskih strokovnih društev
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Spoštovane članice / člani DMSBZT Gorenjske,

vabimo vas, da po upokojitvi nadaljujete svoje redno članstvo v Društvu MSBZT Gorenjske, v 
okviru katerega deluje tudi Sekcija upokojenih članic in članov društva, ki je lani praznovala 
že  tridesetletnico svojega delovanja.

 Društvo MSBZT Gorenjske vsem svojim upokojenim članom ponuja različne priložnosti za 
nadaljevanje vseživljenjskega učenja in širjenja socialne mreže posameznika – skozi pro-
gram dela društva in njegovih sekcij, saj imajo upokojeni člani enake pravice in dolžnosti, 
kot aktivni člani društva.

Prisrčno vas vabimo, da po upokojitvi nadaljujete svoje članstvo v Sekciji upokojenih članic 
/ članov našega stanovskega društva.

Za včlanitev v sekcijo pokličite v tajništvo Zbornice Zveze, na tel. št.: 01 544 54 80. Letna čla-
narina znaša 20,00 EUR. Po osemdesetem letu starosti pa so člani oproščeni plačila članarine.

Jana Ivanka Zupan, 
predsednica Sekcije upokojenih članov 

Društva MSBZT Gorenjske

Alenka Bijol, 
predsednica Društva MSBZT 

Gorenjske
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Utrinki 2022 - Kultura in literatura

Literarni večer s 
pisateljem Tadejem 
Golobom
V torek, 22. 3. 2022, je v organizaciji Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Gorenjske, potekala čajanka oz. literarni večer s Tadejem Golobom, ki ga je 
moderirala Maja Peharc. Beseda je seveda tekla o seriji kriminalnih romanov kriminalista 
Tarasa Birse, o avtorjevem stilu pisanja in pristopu k kriminalnem žanru ter seveda o 
nedavni nesreči, ki je precej pretresla slovensko javnost in zaznamovala avtorja.

Da so liki, dogodki in jezik doživeti, ži-
vljenjski in pristni, potrdi tudi Tadej Go-
lob sam, saj je pazljiv pri tem, da vsaki 
malenkosti nameni enakovredno pozor-
nost. Zato so tudi »mrtvi rokavi«, delčki 
zgodbe, ki ne vplivajo na jedro dogajanja, 
izoblikovali in zanimivi. Ni naključje, da o 
Tarasovi ekipi – Osterc, Brajc, Tina in Ah-
lin – vemo tako veliko; kdo je ločen, kdo 
ima otroke in psa, tečno ženo, kdo mora 
shujšati itn. Vsi ti liki, tudi stranski, živijo v 
avtorju enakovredno in polno življenje, kot 
Taras sam. Zanimivo je bilo tudi slišati, da 
je Ahlin avtorju »pobegnil«. Ahlin je bil 
predviden v manjši vlogi, kot jo ima, am-
pak se tekom pisanja tudi avtorju ni hotel 
enostavno umakniti… ostal je in postal 
Tarasov šef. Ter počasi tudi prijatelj.
Golob izhaja iz novinarske šole, tako tudi 
piše in veliko truda vloži v jezik. Ki je v 
knjigah svež in pristen, za gorenjske di-
aloge se je posvetoval z domačini. S tem, 
ko je svoja dogajanja umaknil ven iz Lju-
bljane, je ostalim manjšim krajem po Slo-
veniji dodal neke vrste pomembnost in 
večjo veljavo. Iz novinarske stroke seveda 
ostaja tudi želja in zaveza pa verodostoj-
nih strokovnih informacijah in virih. Tako 
je npr. med svojimi pogovori s strokov-
njaki patologi izvedel, da so prvi ptiči, ki 
se spustijo na truplo – siničke.
Seveda večera nismo mogli zaključiti brez 
avtorjeve hude nesreče, ki jo je doživel v 
lanskem letu. Ta ga je zaznamovala, ne 
samo kot človeka in alpinista, pač pa tudi 
kot avtorja. Avtor je izrazil veliko zahvalo 
celotnemu medicinskem osebju za oskr-
bo, ki jo je doživel – tako v Splošni bolni-
šnici Jesenice, koti v ostalih zdravstvenih 
ustanovah. Da ga je nesreča res zazna-
movala pove tudi to, da bo naslednja knji-
ga v seriji nosila pomenljiv naslov Koma. 
Z velikim zanimanjem tako pričakujemo 
novo knjigo, ob enem pa smo čajanko oz. 
literarni večer zaključili s polno skodelico 
prijetnih, literarnih vtisov. 

Zapisala: Maja Peharc

V torek, 22. 3. 2022, je v organizaci-
ji Društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Gorenjske, pote-
kala čajanka oz. literarni večer s Tadejem 
Golobom, ki ga je moderirala Maja Peharc. 
Beseda je seveda tekla o seriji kriminal-
nih romanov kriminalista Tarasa Birse, 
o avtorjevem stilu pisanja in pristopu k 
kriminalnem žanru ter seveda o nedavni 
nesreči, ki je precej pretresla slovensko 
javnost in zaznamovala avtorja.

Morda najbolj presenetljivo je dejstvo, 
da je Tadej Golob s pisanjem kriminal-
nih romanov začel iz zelo pragmatičnega 
razloga – potreboval je delo, s katerim 
bi se lahko preživel. Do prve knjige Je-
zero (2017) je deloval kot novinar in ko-
lumnist, bralci in bralke pa se ga najbrž 
spomnijo tudi po marsikateri biografski 
knjigi, Petra Vilfana ali Gorana Dragiča, 
alpinisti med nami pa najbrž poznajo Z 
Everesta, potopis o smučanju po Everestu 
(2000). Iz nuje porojena ideja o kriminal-
kah pa vseeno ni bila naključna, saj nam 
je avtor zaupal, da je tudi sam bralec tega 
žanra in ga je dobro poznal. Dobro pa je 
poznal tudi pravega kriminalista, ki ga je 
spoznal pri svojem delu. In tako so bili vsi 
elementi za Tarasa Birso nared: pravi kri-
minalist, pravi alpinist in še pravi novinar 
za povrhu, ki zna raziskovati.

AVTOR SAM PRIZNAVA, 
DA JE TARAS BIRSA 
PRECEJ PODOBEN 

NJEMU SAMEM, SAMO Z 
DODANIM NAHRBTNIKOM 

TEŽAV IN FRUSTRACIJ. 
KDAJ SE BIRSA KONČA 

IN GOLOB ZAČNE VČASIH 
TUDI AVTOR SAM NE VE.
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Edinost, sreča, sprava k nam 
naj nazaj se vrnejo
Ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, smo v 
okviru  Sekcije upokojenih članov DMSBZT Gorenjske, 
odšli na Pohod po poti kulturne dediščine Žirovnica. 
Slogan letošnjega pohoda je bila misel, ki jo je France 
Prešeren zapisal 1844. leta, po navdihu gesla francoske 
revolucije, v svoji pesmi Zdravljica. Del pesmi, ki je bila 
prvič objavljena leta 1848, je 27. 9. 1989. postal tudi vsebina 
slovenske državne himne. Evropska unija pa je 2020. leta 
Prešernovo Zdravljico razglasila za pomembno kulturno 
dediščino in ji dodelila »znak evropske dediščine«.

V vaseh pod Stolom se je poleg velikega poeta rodilo še ne-
kaj pomembnih Slovencev. Zaradi epidemioloških razmer 
smo se na pohod odpravili samostojno. Pot nas je vodila 
izpred Čopove rojstne hiše v Žirovnici, skozi vas Breznico 
– do čebelnjaka Antona Janše, v Smokuč – do Finžgarjeve 

rojstne hiše, po obronkih gozda do Rodin. Pot smo nadalje-
vali mimo Jalnove rojstne hiše in po »cesarski cesti« pris-
peli v Vrbo. Od tam pa po travniški poti nazaj do Žirovnice.

Pred Prešernovo rojstno hišo smo lahko prisluhnili recitalu 
Prešernove poezije. Ob posameznih postankih pa si je bilo 
možno ogledati zanimive fi lme o Poti kulturne dediščine 
Žirovnica, ki velja za najstarejšo tematsko pot. O doprinosu 
Matije Čopa k slovenskemu jeziku in kulturi pa priča stalna 
razstava o življenju in delu, v njegovi rojstni hiši. Slikarska 
razstava na Breznici, z naslovom Čebelarju, je bila name-
njena Antonu Janši, slikarju in prvemu začetniku moder-
nega čebelarstva. Njemu v čast, je bil 20. maj proglašen za 
svetovni dan čebel.

Zapisala: Jana Ivanka Zupan

SLOGAN LETOŠNJEGA KULTURNEGA PRAZNIKA V ŽIROVNICI JE SLEDIL ŽELJI, DA BI EDINOST, SREČA, 
SPRAVA PONOVNO BILA PRISOTNA V NAŠI DRUŽBI - S SOLIDARNOSTJO, PRIJAZNOSTJO IN STRPNOSTJO, 

KI POMEMBNO PRISPEVAJO K KONSTRUKTIVNEMU REŠEVANJU IZZIVOV SODOBNEGA ČASA, V SMERI 
SKUPNE BLAGINJE DRŽAVLJANOV. SOLIDARNOST, PRIJAZNOST IN STRPNOST PA SO VREDNOTE, KI JIH 

PRI OPRAVLJANJU POSLANSTVA NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE NE MANJKA. IN VZTRAJANJE V 
TEŽKIH POGOJIH DELA V ČASU PANDEMIJE TO TUDI POTRJUJE.
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Utrinki 2022 - Kulinarične delavnice

Nekaj za prave moške 
in vražja dekleta
je bila poimenovana kulinarična delavnica, organizirana v okviru Društva MSBZT 
Gorenjske, v Vili Podvin, 4. 11. 2021. Naslov delavnice je bil namenjen pripravi steaka, 
na način kot mora biti. To je bila že tretja delavnica, na kateri nam je svoje znanje in 
izkušnje posredoval kuharski mojster Uroš Štefelin, nosilec Mišelinove zvezdice za leto 
2020 in 2021, najvišjega priznanja, ki ga podeljuje kulinarični vodnik Michelin.

Delavnica je trajala tri ure. V tem času sta 
kuharski mojster Uroš in njegov pomoč-
nik Martin, ob našem budnem spremlja-
nju pripravila: t – bone steak, marinirane 
pečene perutničke, telečji hrbet – kuhan 
v lastnem soku, pečen krompir v foliji in 
predhodno kuhan in nato ocvrt pomfri. Kot 
dodatek sta pripravila gorčično, koktajl in 
žar omako ter karamelizirano čebulo.

Za pripravo dobrega steak je pomemb-
nih več dejavnikov: prava izbira mesa, 
ustrezna debelina mesa, sobna tempera-
tura mesa pred peko, uporaba ustreznih 
začimb, ravno prav visoka temperatura 
pečenja. Po peki pa mora dober steak po-
čivati, zavit v foliji nekaj minut, predno ga 
razrežemo. Meso mora biti v notranjosti 
mehko, sočno, rožnate barve in okusno.

Pri pripravi telečjega hrbta, kuhanega v 
lastnem soku smo spoznali tudi tehniko 

kuhanja v posodi z grelcem. Telečji hrbet, 
posoljen in popopran ter popečen v ponvi, 
sta  vakumsko pakirala v plastični vrečki in 
ga dala v posodo z vodo (sous vide = po-
časno kuhanje v vakumu), kjer  se je kuhal 
3 ure, pri temperaturi 54°C. Pri tej metodi 
kuhanja meso ohrani svojo sočnost in okus.

Večjo sočnost, mehkejše tkivo in boljši 
okus pa lahko dosežemo tudi z »zorenjem 
mesa«. Meso zavijemo v živilsko folijo in 
ga postavimo v hladilnik, pri temperaturi 
5 do 8 stopinj. Vsake tri dni folijo zame-
njamo. Po štirinajstih dneh uležano meso 
lahko spečemo ali pa ga damo v zmrzo-
valnik za kasnejšo uporabo.

Kulinarične delavnice, ki jih organizira 
naše strokovno društvo za svoje člane, so 
namenjene  ljubiteljem kuhanja za izme-
njavo kuharskih znanj, praks in izkušenj o 
jedeh. Dodana vrednost takšnih dogodkov 
pa je tudi priložnost za skupno preživlja-
nje prostega časa zaposlenih v zdravstve-
ni negi, iz različnih zdravstvenih zavodov 
in upokojenih članov društva.

Ob zaključku delavnice je Uroš Štefelin, ki 
prisega na kuhanje slovenskih starih jedi, 
skuhanih iz ekološko in lokalno pridelane 
zelenjave ali sadja dejal, da že dolgo časa 
v kulinarični delavnici ni imel  tako dobre 
ekipe udeležencev, kot smo do sedaj bili 
člani Društva MSBZT Gorenjske. Po nje-
govi oceni je naša radovednost, dobro-
voljnost in strpnost rezultat težkega dela, 
ki ga poznajo tudi poklici v gostinstvu.

V imenu vseh udeležencev se zahva-
ljujemo za organizacijo in povabilo na 
kulinarično delavnico, ki je zaradi nači-
na vodenja potekala v tako prijetnem in 
sproščujočem vzdušju – kar pa je tudi 
eden od namenov takšnih dogodkov. 

Zapisala: Jana Ivanka Zupan

PA NE POZABIMO, 
NAJBOLJŠA ZAČIMBA PRI 
KUHANJU JE »KUHANJE 

Z LJUBEZNIJO«.
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Veganska 
prehrana 
Drugi šolski dan smo se nekatere članice DMSBZT spet srečale v Vili 
Podvin. Ob prihodu nas je sprejel sam chef Uroš Štefelin. Na kratko 
nam je predstavil delovanje Vile Podvin in kaj bomo skupaj še s 
kuharjem Martinom pripravili. Tokrat smo skupaj pripravili vegansko 
sobotno kosilo. 

Vegansko pripravljene jedi so tudi že pri nas čedalje bolj priljubljen način 
prehranjevanja. Za veganski način prehrane se nekateri odločijo zaradi 
etičnega mišljenja, nekateri iz zdravstvenih razlogov. Veganski recepti so 
sestavljeni predvsem iz sadja, zelenjave, semen, žit, stročnic, oreščkov in 
alg, pripravljeni brez izdelkov živalskega izvora. Priprava veganskih jedi 
predstavlja pravi izziv, zato nas je še toliko 
bolj zanimalo, kako se tega loti sam chef.

Najprej smo pripravili sladico, saj jo je bilo 
potrebno ohladiti. Ganache temne čokolade 
z olivnim oljem, če mu dodamo še solni cvet 
je okus še boljši. Kot se za sobotno kosilo 
spodobi, smo seveda pripravili tudi pene-
čo karijevo juho z limonsko travo, ki smo ji 
dodali banano. Poseben, a zelo dober okus. 
Za glavno jed pa smo pripravili sarme s fi -
žolom in ocvrtim divjim rižem. Sarme smo 
prelili z prej pripravljeno vegansko omako. 

Ob preiskušanju vse te dobre hrane, smo 
udeleženke delavnice ugotovile, kako prepro-
sta in tudi okusna je lahko veganska hrana. 

Do naslednjič …

Zapisala: Adrijana Ilievski 
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Tečaj športnega 
plezanja
Za člane in nečlane DMSBZT Gorenjske smo organizirali tečaj športnega plezanja. 
Športno plezanje je sodobna oblika plezanja, ki se je razvila v sodobno, tudi olimpijsko 
disciplino. Športno plezanje je vadba, med katero treniramo celo telo. Čeprav je 
poudarek na moči v rokah in prstih, razgibamo tudi mišice trupa, ramen in rok. 
S pomočjo športnega plezanja  lahko izboljšamo kondicijo, stabilnost, fl eksibilnost in 
ravnotežje. Janja Garnbret je najboljša športna plezalka na svetu in verjetno je tudi 
njena zasluga, da je ta lepa športna panoga vedno bolj priljubljena.

Ob 9 uri smo prišli v Plezarno, ki se na-
haja v bivših prostorih tovarne Oljarica v 
Britofu pri Kranju. Po obvezni jutranji ka-
vici in registraciji, smo se udobno oblek-
li in obuli plezalne čevlje oz. plezalnike. 
Plezalniki so številko manjši od obutve, ki 
jo običajno nosimo in niso udobni. Sezna-
nili smo se z osnovno  plezalno opremo 
(plezalniki, plezalni pas, magnezij proti 
drsenju dlani) in načeli varnega pleza-
nja. Najprej smo se dobro ogreli, potem 
pa smo pričeli s plezanjem na 4 metre 
visoki steni oz. bolderci, ki je namenje-
na ogrevanju in plezanju brez vrvi. Pleza 
se po plezalnih smereh. Plezalna smer je 
navidezno določen pas v steni.  Smeri so 
zavarovane z varovalnimi klini, ki služijo 

varovanju, obenem pa nakazujejo pribli-
žen potek smeri.

Nato smo šli na steno za balvansko ple-
zanje. Balvansko plezanje je plezanje na 
nizke stene, pri katerem ne potrebujemo 
vrvi, ker nas pri padcu varujejo debele 
blazine. Za uspešen vzpon je potrebno 
preplezati na vrh balvanskega problema, 
po oprimkih enake barve. Vsaka težav-
nost ima svojo barvo (od svetlo modre, ki 
je najlažja do črne, ki je najtežja ).

Ker smo naravni talenti in nasledniki Janje 
Garnbret smo šli tudi na 11 metrov viso-
ko steno. Na njej je postavljenih 50 sme-
ri različnih težavnosti. Večina med njimi 
ima samovarovalni sistem - trouble ali 
veverica, ko ji pravijo plezalci. Vsi smo se 
zelo izkazali in uživali. Nekateri so prišli 
čisto do vrha 11 metrske stene.

Na koncu je sledilo še pravilno raztezanje.

Na plezalnem dopoldnevu, smo krepili 
odnose znotraj ekipe, se zbližali, družili in 
zabavali na aktiven način. 

Zapisala in fotografi rala: Sanda Šifkovič

PLEZANJE JE AKTIVNOST, 
KJER JE PREDPOGOJ 

ZA USPEŠNO IZVEDBO, 
SODELOVANJE IN 

ZAUPANJE SOPLEZALCU.
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Tekaška delavnica 2022
13. maja smo se udeležili tekaške delavnice, ki jo je 
organiziralo DMSBZT Gorenjske skupaj s tekaškim 
trenerjem Blažem Čadežem, prof. š. vz., trenerjem atletike 
na Atletskem stadionu v Kranju. 

Za začetek smo se dobro ogreli, saj s tem lahko preprečimo 
marsikatero poškodbo. Trener nam je natančno predstavil 
ogrevalne vaje, ki so uvod v začetek teka. Prikazal je pravilno 
tehniko teka in prave tekaške vaje, ki pripomorejo k boljši 

tekaški vzdržljivosti. Tek s pravilno tehniko okrepi telo, mi-
šice, kosti, vezi in sklepe, omogoča nam tudi sproščenost pri 
teku, brez napetosti lahko pridobivamo na hitrosti. 

Kako se lotiti teka in kako se pripraviti na tekaško tek-
mo? Postopoma. Naše telo mora biti vzravnano, glava po-
končno, gledamo naprej, roke ob telesu pokrčene. Začnemo 
s počasnim tempom, lahkotno, po principu prsti peta. Po-
membna je tudi pravilna obutev, vsaki športni copati nam 
morajo nuditi udobje in dober doskok in odriv. Tudi tekaška 
oblačila so pomembna. Tekaški trenerji so usposobljeni, da 
ocenijo tehnike teka vsakega posameznika, zato je tudi pri 
nas ocenil tehniko teka z nadzornimi posnetki, ki smo jo 
do sedaj prakticirali. Tek ima številne pozitivne učinke na 
naše telo in duha in ni se potrebno veliko pripravljati, lahko 
tečeš kjerkoli.

V tri urni delavnici smo dodobra spoznali in dobili koristne 
nasvete, kako teči, da nam je ob tem lepo. 

Zapisala: Adrijana Ilievski

Tečaj teka na smučeh
V DMSBZT Gorenjske smo tudi letošnjo zimo izvedli 
tečaj teka na smučah. Za lokacijo smo izbrali priljubljene 
Rateče, kjer nas je pričakal čudovit, sončen dan. 

Ob 9.00 uri smo se zbrali pred Gostilno Ponca v Ratečah.  
Najprej smo si izposodili opremo za tek. Prijazno so nam 
svetovali in poskrbeli, da smo vsi dobili primerno opremo.

Učenje je potekalo v skupinah in je bilo sestavljeno iz kratke 
predstavitve opreme za izbrano tehniko.    Med opremo za tek 
na smučkah sodijo tekaške smuči, čevlji, palice, oblačila ter 
dodatna oprema (rokavice, kapa, očala).  Imeli smo dva učite-
lja, Ivo nas je učil  klasično, Tadej drsno tehniko.

Sledilo je ogrevanje, vaje za učenje klasične ali 
drsne tehnike, vaje za ravnotežje ter utrjevanje 
naučenega na terenu.  

Prvi koraki niso bili težki, vseeno pa je bilo prav, da 
smo osnov teka osvojili z inštruktorjem. Tudi brez 
padcev ni šlo. Sledil je najlepši del, ko smo tekli 
do Planice. Proga je bila lepo urejena, brez velikih 
vzponov in spustov. Ob progi so bile usmerjevalne 
table, ki so nakazovale pravilno pot teka.

Tečaj, ki je trajal 4 ure, je bil primeren za za-
četnike kot za tiste, ki so želeli svoje znanje 
nadgraditi.

Tek na smučah je ena najlepših in okolju 
najprijaznejših oblik rekreacije. Strokovnjaki ga 

uvrščajo med najpomembnejše telesne aktivnosti. Dejavne 
so mišice celega telesa. Z uro vadbe porabimo okoli 500 
kcal. Primeren je tudi za starejše. Enostaven je za začetni-
ke, pa tudi drag ni. Tveganje za poškodbe je zelo majhno. 
Tovrstna rekreacija trenutno sodi med ene najbolj množič-
nih in priljubljenih rekreacij v naravi. 

Nasmehi na obrazih in sproščeni pogovori o doživetem so  
bili dokaz, da je bil dan uspešen, pa še vsi smo napredovali 
v svojem smučarskem znanju.

Zapisala: Sanda Šifkovič
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Po obisku doma 
Sv. Jožefa v Celju,                                                                                                              
še skok k »celjskim 
grofom, Almi Karlin 
in belim menihom 
kartuzijanskega reda«
Smo upokojeni člani  Društva MSBZT Gorenjske. V okviru letnega programa dela naše 
Sekcije, smo se 27. 5. 2022 odpravili na enodnevni izlet. Letos nas je pot vodila v Celje in 
okolico. V družbi upokojenih stanovskih kolegic se je izleta udeležilo 50 članic.

Najprej smo obiskali Dom sv. Jožefa, ki se 
nahaja na Jožefovem hribu v Celju. Po pri-
jaznem sprejemu nam je g. Jože Planinšek 
na kratko opisal poslanstvo doma -  zavo-
da, v katerem se prepleta več dejavnosti, 
ki se medsebojno podpirajo, tako duhov-
no kot materialno. Po zgledu ustanovite-
lja lazaristov, sv. Vincencija Pavelskega, 
so aktivnosti v domu usmerjene v človeka 
in njegove telesne, duševne in duhovne  
potrebe. Najstarejša dejavnost doma je 
duhovno prosvetna dejavnost, ki se ji je 
leta 2003 pridružila Orglarska šola sv. Jo-
žefa. Leta 2008 pa so pričeli še  z dejavno-
stjo varstva starejših. Vsako prvo sredo v 
mesecu potekajo redna mesečna srečanja 

zaposlenih in vodstva Doma, ki so name-
njena vzdrževanju dobrih medsebojnih 
odnosov med sodelavci in njihovi odprti 
medsebojni komunikaciji, na kateri temelji 
njihovo delovanje. Dom se s številnimi pri-
reditvami, ki jih je 600 do 700 na leto ( kul-
turne prireditve , delavnice, koncerti glas-
benih skupin, orkestrov in pevskih zborov, 
seminarji, pogostitve, …) odpira tudi nav-
zven. Vse prireditve pa bogatijo tudi živ-
ljenje stanovalcev Doma sv. Jožefa. V na-
daljevanju našega obiska nam je ga. Sara 
Črepinšek, delovna terapevtka, ki je prva v 
Sloveniji opravila izpit za certifi kat Mon-
tessori, predstavila metodo Montessori za 
starejše in osebe z demenco. Metoda v 

ALMA KARLIN - 
SVETOVNA POPOTNICA, 

PISATELJICA, 
POLIGLOTKA, KI JE V 

LETIH OD 1919 DO 1927 
PREPOTOVALA SVET. 
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ospredje postavlja posameznika, njegove 
spretnosti - kar še zmore in mu na njemu 
lasten način pomaga, da je lahko še čim-
bolj samostojen. Gre za učenje od lažjega 
k težjemu. Zaradi težav s spominom pa 
učenje večkrat poteka preko rutine, s po-
navljanjem postopka. Včasih je potrebno 
več pokazati kot govoriti. Stanovalci pa 
imajo s svojim delom, ki ga še zmorejo, 
pomembno mesto v skupnosti, kar vpliva 
na njihovo dobro počutje in samozavest. 
Po zaključku predstavitve doma, se je 
prilegla jutranja kava in rogljiček v okvi-
ru njihove gostinske ponudbe. Za spomin 
smo naredili še  skupinsko fotografi jo in 
že je bil na vrsti vodeni ogled Celjskega 
gradu, sedeža grofov Celjskih, ki predsta-
vljajo najbolj znano in najpomembnejšo 
plemiško in vladarsko rodbino, ki je imela 
svojo matično posest na območju dana-
šnje Slovenije.

Sledil je kratek sprehod ob reki Savinji, do 
Pokrajinskega muzeja v Celju. Ob vode-
nem ogledu stalne razstave, smo Almo 
Karlin spoznali kot svetovno popotnico, 
pisateljico, poliglotko, ki je v letih od 1919 
do 1927 prepotovala svet. 

Po kratkem počitku ob Šmartinskem je-
zeru smo obiskali še mogočno Žičko Kar-
tuzijo, nekdanji samostan kartuzijanske-
ga verskega reda, ki leži ob vasi Žice, v 
občini Slovenske Konjice. Že v zlati dobi 
bivališča »belih menihov« so bili okrog 
stavbe urejeni bogati zeliščni vrtovi. Za-
radi toplega sončnega vremena se nam je 
prilegla naravna kulisa kartuzije, ki nam 
je ponudila prijetno senco, svojo naravno 
energijo in občutek miru. Prisluhnili smo 
legendi o nastanku samostana, si ogle-
dali muzejsko razstavo, obiskali lončarski 
atelje s prikazom domače obrti in zelišč-
no lekarno.

Klepet med udeleženkami izleta, nek-
danjimi sošolkami ali sodelavkami, se je 
pričel že po vstopu v avtobus in se je na-
daljeval tudi ob času poznega kosila, s ka-
terim smo zaključili program našega izle-
ta. Tem za pogovor pa ni zmanjkalo niti 
na poti proti domu. To pa kaže na močno 
povezanost naših članic, na kar sem kot 
predsednica sekcije zelo ponosna.

V imenu Sekcije upokojenih članov se 
zahvaljujem Društvu MSBZT Gorenjske za 
kritje stroškov izleta, vodstvu Doma sv. 
Jožef pa za odobritev obiska pri njih. 

Zapisala: Jana Ivanka Zupan

Sankanje na 
Jezerskem
V DMSBZT Gorenjske smo 
januarja organizirali sankanje 
na Jezerskem. Na voljo smo 
imeli dva termina. V petek 
14. 1. ob 17.00 uri je bilo nočno, 
v soboto 15. 1. pa dnevno 
sankanje. Sankaška proga je 
v bližini Planšarskega jezera 
in meri v dolžino 740 m. 
Sončen dan je bil kot nalašč za 
sankanje in uživanje v čistem 
zraku, sredi zimske pravljice.

Ob 11.00 uri smo se zbrali na 
parkirišču pri Planšarskem jezeru. Od tam, smo se s kombiji peljali skoraj 
do začetka sankaške proge. Tam so nam razdelili sanke, na nočnem san-
kanju pa tudi svetilke. Na voljo so bile eno in dvosede sanke, primerne za 
otroke. Do vrha proge smo se nekaj 10 m povzpeli peš. Na vrhu se nam 
odpre prekrasen pogled na Jezersko in okoliške vršace, kar je bila lepa po-
potnica za uživaški spust v dolino. Pred samim spustom, nas je inštruktor 
seznanil s pravili sankanja in vedenjem na progi.

Proga  je na določenih odsekih strma, zato se je nekaterim spust zdel adre-
nalinski. Imeli smo tri vožnje. Prvič smo bili bolj previdni, nato pa vedno 
hitrejši.

Ob vznožju smo se pogreli s čajem ali kuhanim vinom. Prijetno druženje in 
idilična zima, so nas motivirali in dali elan za prihodnost.

Zapisala: Sanda Šifkovič

Fotografi ral: Rok Teul
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Planinski izlet na Sabotin
Konec septembra smo s člani DMSBZT Gorenjske odšli 
na Sabotin. Sabotin je 609 m visok hrib nad Novo Gorico 
oziroma Solkanom, na meji med Slovenijo in Italijo. Ob 
njegovem vznožju stoji sloviti Solkanski most čez reko 
Sočo, predvsem pa je Sabotin poznan po napisu Tito. V prvi 
svetovni vojni je preko njega potekala Soška fronta, ki je bila 
prizorišče največjega spopada na gorkem svetu v zgodovini 
človeštva in največji spopad na slovenskem ozemlju.

Naš pohod smo začeli nad Solkanom. Na vrh vodi šest poti. 
Mi smo za vzpon smo izbrali južno pot. Na zunanji stra-
ni ceste smo zapustili avtobus in se po strmih stopnicah 
povzpeli v gozd. Hodili smo mimo številnih ostankov ka-
vern in jarkov . Po dobri uri hoje smo prišli do Sv. Valentina, 
ki predstavlja začetek grebena Sabotina. Tam smo si ogle-
dali ostanke cerkvenega objekta. Nadaljevali smo po manj 
strmi poti. Hojo so nam popestrili številni  lepi razgledi tako 
proti vzhodu (smaragdna Soča in Sveta Gora nad Vipavsko 
dolino), kot proti zahodu (Goriška Brda). Na vrhu Sabotina, 
slabih 100 m nad Sv. Valentinom se nahaja vpisna knjižica, 
kjer smo se vpisali. Kmalu smo prišli do koče. V koči smo 
si ogledali muzejsko zbirko o dogajanju med Soško fronto. 
Za sestop smo izbrali severno pot, ki smo jo zaključili na 
našem izhodišču. Ko smo se vračali čez Solkanski most smo 
videli junaka, ki je skočil iz njega z elastiko. Solkanski most 
je dolg 220 m in je največji kamniti most na svetu.
Naše želodčke smo razvajali v Kosovelovi turistični kmetiji v 
kraju Črniče. V tej hiši je bil rojen oče pesnika Srečka Kosovela.
Lahko smo se poveselili, saj smo preživeli še en lep dan v 
čudoviti naravi in lepem vremenu.

Zapisala: Sanda Šifkovič

Planinski izlet na 
Schoberriegel (2208 m)
Z DMSBZT Gorenjske smo imeli, na lepo pomladno 
soboto, planinski izlet. Odločili smo se, da se povzpnemo 
na dva dvatisočaka nad smučiščem Turracher Höhe, ki 
leži v Krških Alpah. To je gorstvo v centralnih Alpah na 
avstrijskem Koroškem. 

Iz Kranja smo se skozi predor Karavanke zapeljali v Avstrijo. 
Peljali smo se mimo Osojskega jezera, do kraja Feldkirchen, 
kjer smo levo zavili proti Bad Kleinkirchheimu in smučišču 
Turracher Höhe (1.800 m). Cesta je bila zelo strma (nagib 
23 %). Vasica Turracher ima samo 100 prebivalcev, v njej pa 
je več kot 400 počitniških bivališč. Parkirali smo ob jeze-
ru. Jezera so tri. Daleč največje je jezero  Turracher See, na 
vzhodu je Črno jezero, na jugu pa Zeleno jezero. Kopanje v 
njih je samo za zelo pogumne, saj temperatura vode redko 
preseže 18°C. Tukaj je eno največjih območij pinj v Avstri-
ji. Vzpon smo začeli med turističnimi objekti, ki so prava 
paša za oči. Kljub višini je pot udobna, dobro označena in 
razgibana. Po uri in pol zložne hoje smo prišli na razgledni 
vrh Schoberriegel (2208 m). Na vrhu stoji križ. Razgled na 
okoliške vršace in jezera je bil čudovit. Pogled je segal do 
Triglava. Pot nas je nato vodila malo doli in malo gori, do 
našega naslednjega cilja. To je bil vrh Gruft (2230 m). Pot 
je bila ves čas  zelo varna in razgledna. Videli in slišali smo 
svizce. Sestopili smo po isti poti. Ob jezeru smo si zasluženo 
privoščili kavico, ki smo jo zjutraj izpustili.
Izlet smo zaključili v Gostilni Trebušnik v Žirovnici, kjer so 
poskrbeli za naše lačne želodčke.

Upajmo, da se bomo v čudoviti svet gora podali še večkrat. 
Ker se imamo lepo in ker radi hodimo.

Zapisala: Sanda Šifkovič
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1. Svojim članom vodimo pregledno, uporabniku prijazno osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in 
izobraževanj. 

2. Strokovna izobraževanja so v organizaciji Zbornice – Zveze ter regijskih društev in strokovnih sekcij za 
člane tudi do 50 % ugodnejša. 

3. Naši člani dobijo brezplačno glasilo Utrip v tiskani ali elektronski obliki.

4. Z e-novicami vas bomo sproti obveščali o izobraževanjih in aktualnem dogajanju v zdravstveni in babiški 
negi.

5. Člani lahko enkrat letno zaprosijo za Sredstva iz sklada za izobraževanje, in sicer tako za kotizacije za stro-
kovna izobraževanja kot za šolnine na vseh ravneh. 

6. Odvisno od trenutne ponudbe zunanjih partnerjev, ki jo nenehno dopolnjujemo, naši člani lahko izkoristijo 
številne zanimive ugodnosti. 

7. Članom omogočamo aktivnejše vključevanje v raziskovalne mednarodne in domače projekte. 

8. Svetujemo vam pri strokovnih vprašanjih, ki se vam porajajo na delovnem mestu. Kot člani ste upravičeni 
do brezplačnih strokovnih mnenj in odgovorov. 

9. Regijska strokovna društva skrbijo za strokovni in osebnostni razvoj svojih članov z organizacijo različnih 
strokovnih izobraževanj, strokovnih ekskurzij ter organizacijo kulturnih, športnih in drugih zanimivih de-
javnosti …

10. Ob včlanitvi vsak član prejme knjižici Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter 
oskrbe ter Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije ter sim-
bolično darilo.  

11. Posebnih ugodnosti so deležni tudi študenti, člani Zbornice – Zveze, do 27. leta starosti.U
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Zakaj biti član / članica 
Zbornice — Zveze




