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SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: MNENJA Žanr:

Površina/Trajanje: 110,29 Naklada: 39.340,00

Gesla: ZDRAVSTVO, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, MEDICINSKE SESTRE

Licence za medicinske sestre
spet v rokah zbornice
V prispevku z zgornjim naslovom
z dne 24. 9. 2015, avtorice Milene
Zupanič, je bilo objavljenih nekaj
napačnih številk in neresničnih
navedb, ki terjajo naše pojasnilo:

1. Zbornica – Zveza izvajalcem
zdravstvene in babiške nege
ni nikoli izdajala računov za
licenčno vrednotenje izobraževanj.

Strošek individualnih vlog
je sicer znašal 8 ,24 evra ( in ne
600 evrov, kot je to navedeno v
prispevku) , vendar pa v praksi ni
bil obračunan. V letu 2009 je bil
enemu izmed organizatorjev izobraževanja

pomotoma izstavljen
račun v višini 600 evrov, ki pa je
bil storniran.

2. Upravnega nadzora , ki ga
navaja prispevek, nikoli ni bilo.
Prav tako ni bilo nepravilnosti pri
licenčnem vrednotenju.

3. Številka 3,5 milijona evrov
prihodkov na letni ravni Zbornice

– Zveze, ki se je znašla v prispevku

, je številka, ki jo je v letu
2012 napačno navedlo ministrstvo

za zdravje in se za napačno
navedbo tudi opravičilo. Prihodek

Zbornice – Zveze je v letu
2011 znašal 1 ,9 milijona evrov.

4. Strošek licenciranja ne
znaša »okoli 500 evrov«, kot to
v prispevku neresnično navaja
Klemen Markeš , pač pa 29 evrov,

v to ceno pa je vključeno tudi
vzdrževanje ter nadgradnja informacijskega

sistema , strokovno
delo komisij, ki licenčno vrednotijo

izobraževanja ter vzdrževanje
podatkov v registru. Omenjeni
strošek se krije iz proračunskih
sredstev in ga ne plača izvajalec
zdravstvene in babiške nege.

5. Zbornica – Zveza je k vlogi
za podelitev javnih pooblastil
predložila seznam zgolj aktivnih
članov in ne upokojencev in študentov

, kot to neresnično navaja
Klemen Markeš. Na dan objave
razpisa za podelitev javnega pooblastila

na področju zdravstvene
in babiške nege, dne 3. 4. 2015, je
bilo v Zbornico – Zvezo včlanjenih

14.825 izvajalcev zdravstvene
in babiške nege, od tega 13.938
zaposlenih članov, ki izvajajo naloge

na področju zdravstvene in
babiške nege ter imajo izpolnjene
članske obveznosti, 632 upokojenih

izvajalcev zdravstvene in
babiške nege ter 255 študentov
zdravstvene nege in babištva, vsi
z izpolnjenimi članskimi obveznostmi.

Darinka Klemenc ,
predsednica Zbornice – Zveze
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