
 

Prosimo, da se predhodno prijavite na spletni strani društva: wwwwww..ddmmssbbzztt--mmbb..ssii, prijava na redni letni in volilni 
OZ ter strokovni klinični večer. EVIDENTIRANJE ČLANSTVA BO POTEKALO S ČLANSKO IZKAZNICO IN 

OSEBNIM DOKUMENTOM. 

 

VABILO 

Spoštovani, 

vljudno vas vabimo na Strokovni klinični večer v aprilu in REDNI LETNI IN VOLILNI OBČNI 

ZBOR DMSBZT Maribor, ki bo v četrtek, 21. 4. 2022, ob 16. uri v predavalnici dr. Zmaga 

Slokana (16. nadstropje Klinike za kirurgijo) Univerzitetnega kliničnega centra Maribor 

(Ljubljanska ulica 5, Maribor). 

DDnneevvnnii  rreedd::  

1. Sprejem poslovnika o delu občnega zbora 

2. Izvolitev organov občnega zbora 

3. Poročilo verifikacijske komisije 

4. Predstavitev in sprejem poročil o delu organov društva za leto 2021 

5. Predstavitev in sprejem poročila o poslovanju društva in poročila nadzornega odbora 

društva za leto 2021 

6. Predstavitev in sprejem načrta dela društva za leto 2022 

7. Predstavitev in sprejem poslovnega načrta društva za leto 2022 

8. Predstavitev in sprejem sprememb in dopolnil Statuta društva 

9. Predstavitev in sprejem sprememb in dopolnil Pravilnika o uporabi sredstev iz sklada za 

strokovna izpopolnjevanja 

10. Volitve in imenovanja organov društva za mandatno obdobje 20222026: 

- predsednika/podpredsednika društva, 

- predsednika nadzornega odbora in njegove člane, 

- predsednika razsodišča in njegove člane, 

- predsednika statutarne komisije in njene člane,  

- predsednika komisije za priznanja in njene člane, 

- predsednika komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja in njene 

člane, 

- članov upravnega odbora (predstavniki izobraževalnih, zdravstvenih, socialnovarstvenih 

in drugih organizacij v regiji), članov izvršnega odbora. 

11. Pobude in predlogi 

PPrreedd  oobbččnniimm  zzbboorroomm  bboo  SSttrrookkoovvnnii  kklliinniiččnnii  vveeččeerr  vv  aapprriilluu  zz  nnaasslloovvoomm::  »»KAKŠNE NEGOVALNE 

DIAGNOZE BI IZBRALI ZA POKLICNO SKUPINO MEDICINSKE SESTRE?« (sprehod po 

procesni metodi dela z izborom negovalnih diagnoz Nanda na igriv način ter izvajanje tehnik in 

orodij za lepši dan in še kaj…). Predavateljica: Danijela Pušnik, mag. zdr. nege. 

PPOOGGOOSSTTIITTEEVV  UUDDEELLEEŽŽEENNCCEEVV  

Ksenija Pirš,   

predsednica društva 

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

