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Medicinskim sestram
dolžni sedem milijonov evrov
V SZIZBNS tudi menimo, da
je potrebno na zgoraj navedeni

članek , ki je bil objavljen v
Delu 29. septembra, dodati še
nekaj pojasnil. Najprej glede
javnih pooblastil. Ministrstvo
za zdravje je objavilo razpis , na
podlagi katerega je bila izbrana
Zbornica zdravstvene in babiške
nege Slovenije (Zbornica ). SZIZBNS

je prepričan , da Zbornica
ne izpolnjuje pogojev iz razpisa
( število članstva) , saj menimo,
da so v seznamu, ki je bil podan
ministrstvu iz njihove strani ,
vključeni tudi tisti , ki niso zaposleni

v zdravstveni negi (upokojenci

, študenti) . Ministrstvo smo
na to dejstvo opozorili vendar
brez uspeha in smo bili zato

primorani sprožiti upravni spor.
Izjava gospe Klemenc , da so
stroške drago zaračunanih seminarjev

, ki jih pripravlja Zbornica
, itak dolžni kriti delodajalci,

je skrb vzbujajoča. Kot da tudi v
tem primeru ne bi šlo za denar
davkoplačevalcev. Zbornica je v
času , preden jim minister Gantar

ni podaljšal javnih pooblastil
s svojim nedelovanjem , enkrat
že dokazala , da tega ni sposobna
izvajati, saj vlagatelji, ki so pri
njih vlagali vloge pred petimi in
več leti , zdaj dobivajo odločbe
ministrstva, da se jim licenca
ne izda, saj je po spremembi pravilnika

SMS več ne potrebujejo.
Toliko o sposobnosti Zbornice
za izvajanje javnih pooblastil.
Ne glede nato , da je jasno, da so
zadeve, odkar jih izvaja ministrstvo

, bistveno cenejše , pa
so bili očitno pritiski Zbornice
premočni in je ministrstvo
objavilo razpis. Na vse skupaj
pa meče slabo luč tudi dejstvo,
da so za dosego svojega cilja v
Zbornici aktivirali celo varuhinjo

človekovih pravic, kateri je
ministrica v decembru zagotovila

, da bo Zbornici vrnila javna
pooblastila.
Klemen Markeš ,
predsednik Strokovnega združenja
izvajalcev zdravstvene
in babiške nege Slovenije
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