DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje

Na podlagi 18. in 30. člena statuta Društva medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
je Izvršni odbor na svoji redni seji 13.11.2020 sprejel naslednji
PRAVILNIK O PRIZNANJIH DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
l. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, vrste, pogoji in postopki za podelitev priznanj, pristojni
organi za odločitve, način podeljevanja priznanj ter evidence o podeljenih priznanjih v okviru
DMSBZT Celje v nadaljevanju Društvo, in sicer:
• merila za podelitev priznanj
• vrste priznanj;
• organi, ki lahko vlagajo predloge za priznanja;
• organizacije in posamezniki, ki so upravičeni do priznanj;
• postopek za podelitev priznanj;
• končne določbe.

II. MERILA IN POGOJI
2. člen
Priznanja podeljuje DMSBZT Celje za:
• Uspešno, prizadevno in aktivno delo v korist in prepoznavnosti zdravstvene in babiške nege.
Pomembne dosežke v raznih oblikah delovanja
Pomembne dosežke za izboljšanje kakovosti zdravstvene in babiške nege
Pomembno in uspešno delo, ki je pripomogel k razvoju društva
Aktivno in dolgoletno sodelovanje v DMSBZT Celje;
• Pomembno in uspešno krepil dobre odnose v timih zdravstvene in babiške nege
Pomembno prispeval na osnovi znanosti, raziskovanja in inovacij in pisane strokovne
literaturo k napredku stroke zdravstvene in babiške nege
• Nečlanom, ki so pomembno prispevali k razvoju društva in zdravstvene in babiške nege
• Priznanja se lahko podeljuje tudi tujim zdravstvenim organizacijam, ter njihovim članom
članicam, za prispevek h krepitvi teh organizacij in njihovega ugleda, medsebojnega
sodelovanja ter pomoči.
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II VRSTE PRIZNANJ
3. člen
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje podeljuje;
• Srebrni znak društva /posameznik/ tim
• Priznanje odličnosti s plaketo društva
• Častni član
• Pisna zahvala
• Zaslužni član
• Posebno priznanje.
Posamezniki ali timi zdravstvene in babiške nege lahko taka priznanja prejmejo le enkrat.
4. člen
Srebrni znak
Srebrni znak društva je najvišje priznanje, ki ga lahko društvo podeli posamezniku ali timu
zdravstvene in babiške nege.
Posameznik ali tim zdravstvene in babiške nege prejme Srebrni znak društva, ko ga predlaga
organizacija ali kdo drug, (v primeru predlaganega tima oni sami, kot tim) in so večletni člani društva,
aktivno delujejo, sodelujejo, ohranjajo in razvijajo na svojem ali drugem področju, v smislu kulturne
in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbijo za kulturno,
stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijajo stike
med člani in med društvi, ter krepijo vloge in pomembna dela medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov na slovenskem in mednarodnem področju.
Priznanje Društva je oblikovano v srebru in upodablja zaščitni znak Društva – srebrno knjigo
z roko in rdečim srcem, ki simbolizira v poklicih medicinske sestre, babice in zdravstvenega
tehnika, s srcem, znanjem ter sodelovanjem in skupnimi napori za doseganje napredka stroke
zdravstvene in babiške nege.
5. člen
Priznanje odličnosti plaketo društva
Priznanje odličnosti plaketo društva se podeli posameznim za najmanj štiri(4)-letno uspešno delo na
enem od področij delovanja (npr.: humanitarnem, socialno-zdravstvenem, kulturno umetniškem,
športno-rekreativnem, izobraževalnem ali drugem), s čimer so pomembno prispevali k delovanju
društva.
6. člen
Častni član
Listina častnega člana je priznanje, ki ga podeli društvo članu za izjemne zasluge, s katerimi je
bistveno prispeval k delovanju in razvoju društva z najmanj osem(8)-letnim uspešnim delovanjem v
izvršilnem odboru, komisijah ali drugih delovnih telesih društva. Naziv Častni član se lahko podeli
tudi zunanjim posameznikom z enakim razlogom.
Na enkrat se lahko podeli samo enemu naziv častni član/ enkrat letno.
7. člen
Pisna zahvala
Pisna zahvala se lahko podeli društvo drugim organizacijam in posameznikom za uspešno
sodelovanje v okviru sodelovanja z društvom.
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8. člen
Zaslužni član
Priznanje za zasluge se podeljuje domačim ali tujim fizičnim osebam in organizacijam za uspešno
delo pri krepitvi ugleda in vloge društva v družbi, kakor tudi za izredno delo ali materialni doprinos
na področju humanitarne, socialne, zdravstvene, izobraževalne, kulturne, športne, promocijske ali
druge dejavnosti društva. Naziv Zaslužni član se lahko podeli:
• fizičnim osebam, ki niso člani društva
• gospodarskim družbam;
• samostojnim podjetnikom;
• zavodom ter drugim inštitucijam in pravnim osebam;
• tujim fizičnim in pravnim osebam.
9. člen
Posebno priznanje
Posebno priznanje se lahko podeli timu zdravstvene in babiške nege ali posameznikom članom ob
njihovih okroglih obletnicah (jubilejno priznanje), upokojitvah in drugih priložnostih. Priznanje je
lahko pisno ali v obliki spominskega darila, kot je umetniška slika, knjiga, cvetje ipd, manjše
vrednosti.
III. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ
10. člen
Predlagatelji za dodelitev priznanj so lahko:
• Društvo DMSBZT Celje
• Regijski javni zdravstveni zavodi
• Člani DMSBZT Celje
• Komisija za priznanja DMSBZT Celje
• Izvršilni odbor IO DMSBZT Celje
• ostali pomembni.
III. POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJ
11. člen
V primeru večjega števila kandidatov za priznanje Srebrni znak, komisija za priznanja upošteva še
dodatne naslednje kriterije:
-prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in člani negovalnega, ter zdravstvenega tima;
-kakovostno, učinkovito in uspešno poklicno delo na področju zdravstvene ali babiške nege;
-izobraževalno delo na področju zdravstvene ali babiške nege;
-prispevek k promociji zdravja pacientov in
-delo v humanitarnih organizacijah in drugih društvih.
12. člen
Izvršni odbor objavi razpisne pogoje in določi rok prijave. Razpis se pošlje v pisni obliki v zavode, v
katerih so zaposleni člani Društva. Razpis se javno objavi v informativnem biltenu Zbornice – Zveze
UTRIP. Razpis pripravi predsednik komisije v sodelovanju s predsednikom Društva.
Izvršni odbor DMSBZT Celje lahko sprejme sklep, da podeli priznanja:
• članom izvršilnega odbora DMSBZT Celje
• članom komisij in delovnih teles, ki delujejo v okviru DSBZT Celje
• Območnim javnim ustanovam, ki delujejo v okviru DMSBZT Celje
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•
•

fizičnim osebam, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zavodom, skladom ter
drugim institucijam in pravnim osebam, ki imajo utemeljene zasluge delovanja za delovanje
društva
tujim fizičnim in pravnim osebam za uspešno sodelovanje z DMSBZT Celje.

13. člen
Kandidata za priznanje lahko predlaga član društva, ki dela na področju zdravstvene nege ali
babiške nege ali vodstvo službe/dejavnosti zdravstvene nege v zavodu, v katerem je kandidat
zaposlen.
14. člen
Predlog za priznanje mora vsebovati življenjepis kandidata in utemeljitev predloga. Predlog
predlagatelj naslovi na komisijo.
15. člen
Komisija obravnava vse v roku prispele vloge. Vloge prispele po določenem terminu se ne
upoštevajo in se vrnejo predlagatelju.
Predlogi se pošljejo pisno, na naslov Komisije za priznanja, DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5,
3000 Celje.
Predloge za dodelitev priznanj obravnava komisija za priznanja, ki jo imenuje izvršni odbor društva
za eno mandatno obdobje (4 leta). Komisijo sestavljajo predsednik, podpredsednik in en član društva
komisije za priznanja. Predsednik komisije je po položaju član izvršilnega odbora DMSBZT Celje.
Če je predsednik komisije zadržan, izvršuje naloge predsednika komisije podpredsednik društva.
Komisija sprejema sklepe z večino navzočih članov.
16. člen
Komisija sprejme sklep o podelitvi priznanj z diskrecijsko pravico. Vsi predlogi priznanj po tem
pravilniku morajo biti ustrezno utemeljeni.
Naloga komisije je, da predhodno ugotovi, ali je predlog priznanj v skladu z določili tega pravilnika.
Če komisija ugotovi, da predlog ni vložen v skladu z določili tega pravilnika, obvesti o tem
predlagatelja in mu postavi primeren rok, da predlog ustrezno dopolni. Če predlagatelj v postavljenem
roku ne pošlje dopolnitve, se šteje, da je predlog umaknjen.
17. člen
Predsednik Društva pisno obvesti izbranega kandidata o datumu in protokolu podelitve priznanja
najkasneje 8 dni pred svečano podelitvijo.
18. člen
Priznanje podelita predsednik Društva in predsednik komisije.
19. člen
Priznanje je izdelano v skladu s 4. členom tega pravilnika. Pisno priznanje je sestavni del priznanja.
VI. PREHODNE DOLOČBE
20. člen
Prva seja novo izvoljene komisije mora biti sklicana najkasneje v roku enega meseca od izvolitve.
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V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
V informativnem biltenu Utrip predsednik Komisije predstavi osebe, ki so prejele priznanja na
regijski ravni.
22. člen
O podeljenih priznanjih se pri Društvu vodi posebna evidenca. Evidenco vodi predsednik komisije
za priznanja.
23. člen
Pravilnik o priznanju Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje začne veljati
naslednji dan po sprejetju na izvršnem odboru Društva, to je 13.11.2020. Pravilnik o priznanju
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje z dne preneha veljati z dnem, ko
sprejme izvršni odbor nov Pravilnik o priznanju Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Celje.

Predsednica DMSBZT Celje
Tomislava Kordiš
Celje, 13.11.2020
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