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Zadeva: zahtevek za odpoklic red. prof. dr. Brigite Skela Savič, znan. svet. iz funkcije 

predstavnice slovenskih medicinskih sester v Mednarodnem združenju 
medicinskih sester ICN  

 
 
 
Spoštovana predsednica Zbornice – Zveze, spoštovani minister za zdravje, spoštovani 
predsednik Vlade Republike Slovenije. 
 
 
v Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (v nadaljevanju 
SZIZBNS), kot edinem enovitem strokovnem in neprofitnem združenju, ki združuje vse 
izvajalce zdravstvene in babiške nege v naši državi smo v javnosti zasledili poziv red. prof. dr. 
Brigite Skela Savič, znan. svet., kjer na svojem Twitter računu javno poziva ljudi k udeležbi na 
petkovih protestih 12.11.2021 (objava v nadaljevanju). 
 
Tovrstno pozivanje na ulice, kjer obstaja velika možnost širjenja okužbe s SARS CoV2 je v teh 
časih zelo neumestna, posebno še, če na tovrstno zborovanje poziva vidna oseba iz področja 
zdravstvene nege v  naši državi, oseba, ki je bila celo imenovana, da v Mednarodnem 
združenju medicinskih sester predstavlja slovenske medicinske sestre. 
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Glede na to, da v naši državi občutimo zelo veliko pomanjkanje zaposlenih v zdravstveni negi, 
ko vsi zaposleni v zdravstveni negi vlagamo v zoperstavljanje širjenja epidemije COVID-19 
vsakodnevno vse naše moči, vse naše moči usmerjamo v to, da delamo v podaljšanih 
turnusih, delo izvajamo v zmanjšanih ekipah, je takšen poziv osebe, ki bi morala biti vsem 
nam za vzgled nesramno, ponižujoče, neetično in v neki meri celo kaznivo dejanje. 
 
Ne bomo se spuščali v njene morebitne politične vzgibe, ki so botrovali temu pozivu, z vso 
resnostjo pa obsojamo ta njen poziv, v času, ko bi se nam ob pomanjkanju kadrov morala 
pridružiti v naših sredinah znotraj COVID oddelkov, ne pa na protestnem shodu. 
 
Ker smatramo, da oseba s takšnimi karakteristikami ni primerna za to, da slovenske 
medicinske sestre zastopa v najvišjem svetovnem strokovnem organu, ker si oseba v tem 
času s pozivanji k takšnim akcijam morda celo zasluži kazensko ovadbo zahtevamo, da se 
resno razmisli o njeni nadaljnji vlogi v Mednarodnem združenju medicinskih sester in se jo od 
tam zaradi javnega škodljivega delovanja v času največje zdravstvene krize nemudoma 
odpokliče. 
 
K reševanju tega tudi prosimo, da se aktivno vključita tako Ministrstvo za zdravje, kot tudi 
Vlada Republike Slovenije. 
 
 
pripravil: 
Klemen Šuligoj 
koordinator strokovnega odbora SZIZBNS 
 
 
 
 
 
S spoštljivimi pozdravi,  
 
 
 
             predsednik SZIZBNS  

Klemen Markeš 
tel.: (040) 829688 

 

 



Vročiti: 

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana po elektronski pošti 
gp.mz@gov.si 

- Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30 A, 1000 
Ljubljana tajnistvo@zbornica-zveza.si 

 

V vednost: 

- Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20 – 25, 1000 
Ljubljana gp.kpv@gov.si 
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