
 

 
           Datum: 17.4.2017 
Spoštovane kolegice in kolegi! 
 
Vljudno vabljeni na strokovno srečanje, na katerem bomo v sodelovanju s FZV Novo mesto obeležili 
mednarodni praznik babic in medicinskih sester z naslovom  »Vsak dan je priložnost za rast,« 
avtorice Petre Škarja, ki bo 
 

v torek, 9. maja  2017 ob 16. uri,  
v prostorih Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, Na loko 2 

 
15.30 – 16.00 Registracija udeležencev 
16.00 – 16.15 Uvodni pozdrav in kulturni program v izvedbi študentov FZV Novo mesto 
16.15 – 17.15 Predstavitev prispevkov študentov FZV Novo mesto za študentsko konferenco 
                       ga. Nina Šobar: Razvoj klinične supervizije v zdravstveni negi skozi zgodovino 
                          ga. Katja Simonič: Soočanje delavcev v zdravstveni negi z jezikovnimi in kulturnimi 
  ovirami med begunsko krizo 
                          ga. Jerneja Pavlič: Osveščenost staršev o preprečevanju okužb s hrano 
                          ga. Viktorija Jalovec: Medicinska sestra v vlogi genomskega informatorja 
17.15 – 18.45  Vsak dan je priložnost za rast, ga. Petra Škarja 
18.45 – 19.00  Razprava 
19.00                Zaključek seminarja s pogostitvijo in druženjem 
 
Petro Škarja smo imeli priložnost spoznati že lani. Njen moto je: »Bodi kar si, delaj kar te veseli!» Je 
avtorica več knjižnih uspešnic, pri čemer je ena izmed njih prevedena v hrvaščino, ruščino, 
angleščino, avtorske pravice pa so prodane na Kitajsko. Pred kratkim je izdala svoj prvi roman 
CAMINO - Od suženjstva do svobode.  
Sicer pa je oseba s pravljično podobo sveta, kjer so gore njen dom, jin-jang pa njeno vodilo. 
V temi nam bo predstavila: »Kar delamo, delajmo na temeljih pozitivnih vrednot kot so poštenost, 
pravičnost, pozitivna naravnanost, povezovanje, dobrota... To bi morala biti ne priviligirana, ampak 
edina pot. Vsak dan imamo priložnost za osebno rast. Kako to dosežemo, pa bomo spoznali v 
njenem predavanju. 
  
Prijavite se preko spletne prijavnice DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.  
Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom jo krije DMSBZT Novo mesto. Za študente, ki niso člani 
društva, znaša 5 €. Kotizacijo nakažite na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško 
(za DMSZT Novo mesto) in s seboj prinesite potrdilo o plačilu. 
Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici - Zvezi. 
Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico. 
 
 
 Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto:                      Predsednica DMSBZT Novo mesto: 
 Karmen Janežič, dipl.m.s.                                                       mag. Jožica Rešetič, univ.dipl.org., spec. 


