
 

Zapis SESTANKA 
LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO SLOVENIJE 

(ZTMS) 
z dne 19. 11. 2013 od 11:00 do 12:30 ure 

kraj: Terme Ptuj, hotel Primus, Ptuj 
Prisotni člani Združenja:  

� mag. Marko Cukjati, dr. med. spec. 
� Vesna Hrašovec, dr. med. spec. 
� Irena Kramar, dr. med. spec. 
� Snežna Levičnik Stezinar, dr. med., spec.; predsednica Združenja (vodi sestanek) 
� Lidija Lokar, dr. med. spec. 
� mag.Marjeta Maček Kvanka, dr. med. spec. 
� Božislava Majcen Vivod, dr. med. spec. 
� Polonca Mali, dr. med. spec. 
� Ana Milojković, dr. med. spec. 
� Urška Rahne Potokar, dr. med. spec. 
� Irena Razboršek, dr. med. spec. 
� Izr. prof. dr. Primož Rožman, dr. med. spec. 
� Marija Šeruga Doliška, dr. med. spec. 
� Danijela Uležić Paučič, dr. med. spec. 
� Matjaž Urbajs, dr. med. spec. 
� Melisa Zukanović, dr. med. spec. 
Dnevni red:  

1. poročilo o delu Združenja za transfuzijsko medicino Slovenije (ZTMS) v obdobju junij 2009 – oktober 

2013, 

2. poročilo o delu Upravnega odbora (UO) ZTMS, 

3. poročilo s sestanka predsednikov transfuzijskih sekcij v okviru ISBT, 

4. poročilo o delu Nadzornega odbora (NO) ZTMS, 

5. imenovanje članov komisij za nadzor volitev, 

6. volitve UO in NO, 

7. pobude za organizacijo in delovanje ZTMS v bodoče, 

8. priprave na jubilej »50 let delovanja transfuzijske sekcije«, 

9. pobude za organizacijo prihodnjih sestankov, 

10. razno. 

Ad 1. / Poročilo o delu Združenja za transfuzijsko medicino Slovenije (ZTMS) v obdobju  

junij 2009 – oktober 2013 

Ad 2. / Poročilo o delu UO ZTMS 

Ad 3. / Poročilo s sestanka predsednikov transfuzijski sekcij v okviru ISBT 

Predsednica je predstavila poročila. Namesto zapisa prilagamo ppt prezentacijo poročil. 
 
Ad 4. / poročilo o delu NO ZTMS 

Poročila ni. 
 
Ad 5. / imenovanje članov komisij za nadzor volitev 

Verifikacijska komisija: 

• izr. prof. dr. Primož Rožman, dr. med. spec. 

• Vesna Hrašovec, dr. med. spec. 
 

Overovatelj zapisnika: 



• Urška Rahne Potokar, dr. med. spec. 
 

Kandidacijska komisija: 

• Polonca Mali, dr. med. spec. 

• mag. Marjeta Maček Kvanka, dr. med. spec. 
 

Volilna komisija: 

• Lidija Lokar, dr. med. spec. 

• Irena Kramar, dr. med. spec. 
 
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na sestanku 16 rednih od skupno 26 rednih članov ZTMS in da se 
volitve lahko izvedejo. 
 
Dotedanji UO je bil soglasno razrešen. 
 
Kandidacijska komisija je predlagala naslednje kandidate: 
UO ZTMS: 
- predsednica ZTMS: Snežna Levičnik Stezinar, dr.med. spec. 
- podpredsednica ZTMS: Bojana Bizjak, dr. med. spec. 
- tajnica ZTMS: mag. Marjeta Maček Kvanka, dr.med. spec. 
- blagajnik: mag. Marko Cukjati, dr.med. spec. 
 

NO ZTMS: 
- članica: Irena Kramar, dr.med. spec. 
- članica: Marija Šeruga Doliška, dr.med. spec. 
- član: Matjaž Urbajs, dr.med spec. 
 
Ad 6. / volitve UO in NO 

Volilna komisija je ugotovila, da so bili predlagani kandidati z javnim glasovanjem soglasno izvoljeni. 

 

Ad 7 / Pobude za organizacijo in delovanje ZTMS v bodoče 

7/1 Predsednica obrazloži organizacijsko strukturo Slovenskega zdravniškega društva (SZD) in Združenja za 

transfuzijsko medicino Slovenije (ZTMS) ter namen in pomen včlanjenosti v obe društvi. Obstaja 

možnost, da se ZTMS osamosvoji in se registrira kot samostojno društvo. Kljub nekaterim prednostim 

(samostojnost, svobodno odločanje o upravljanju in delovanju, popolno razpolaganje z lastnimi 

sredstvi) obstajajo tudi pomanjkljivosti (majhnost združenja, večja poraba sredstev za lasten obstoj, 

slabša prepoznavnost, premajhna razpoložljivost članstva za prevzem funkcije), kar je vodilo v 

odločitev: 

� sklep 1:  
Združenje ostaja enako organizirano in ostaja znotraj SZD. 
 

Predlog prof. Rožmana, da se ZTMS izloči iz SZD in priključi k Združenju hematologov Slovenije, ni bil 
sprejet. 
 

7/2 Potekala je razprava o potrebi po spremembi organizacije strokovnih srečanj. Prisotni so se strinjali, da 
je potrebno stroko (transfuzijsko medicino) promovirati tudi na druge medicinske stroke in ponuditi 
sodelovanje za organizacijo skupnih srečanj z drugimi sekcijami / združenji. 

� sklep 2:  
-  ohranimo obstoječo strukturo strokovnih izobraževanj � 2 x letno skupno dvodnevno srečanje ZTMS in 

ZHS 
-  stremimo za tem, da 1 x letno sodelujemo kot soorganizator strokovnih srečanj z sekcijami / združenji 

drugih strok 
-  po potrebi se organizira samostojne strokovne sestanke ZTMS 



7/3 Predsednica obvesti navzoče o problemu pridobivanja sredstev za organizacijo strokovnih srečanj. 
Pove, da smo v preteklem mandatu uspeli zbrati okrog 50.000 € sponzorskih sredstev. Tudi sponzorji 
se ne odzivajo tako kot v preteklosti in tudi ni v pristojnosti in odgovornosti predsednice in UO, da išče 
le sponzorska sredstva za pokrivanje stroškov organizacije srečanj. Tako kot je praksa pri organizaciji 
vseh srečanj, razmišljamo o uvedbi kotizacij. Prisotni niso predlagali nobene druge rešitve. 

� sklep 3:  
Za potrebe organizacij / strokovnih srečanj v bodoče bomo verjetno primorani uvesti kotizacijo. O načinu in 

višini bo odločal UO. 

 

Ad 8 / priprave na jubilej »50 let delovanja transfuzijske sekcije« 

Prisotni se strinjajo, da bi bilo potrebno v letu obletnice na različne načine to obeležiti. 

� sklep 4: slavnostni dogodek ob 50. letnici bomo pripravili na jesenskem sestanku, ki bo na Bledu, 3. In 4. 
oktobra 2014. Potrebno se je dogovoriti z ZHS za soorganizacijo. 

� sklep 5: prisotni dajo pobudo za izdajo slovenskega učbenika za transfuzijsko medicino (izrečena ni bila 
nobena zadolžitev). 

� sklep 6: prisotni dajo pobudo za izdajo publikacije »Zgodovina transfuzijske medicine« (izrečena ni bila 
nobena zadolžitev). 

� sklep 7: ob jubileju bi se lahko pripravila TV oddaja o transfuzijski dejavnosti (kot je bila nedavno oddaja 
o Bolnišnici Golnik). 

� sklep 8: ob jubileju bi se lahko predstavilo našo službo in dejavnost v časniku DELO v rubriki Znanost. 
� sklep 9: ob jubileju bi lahko zakupili celo redno številko Zdravniškega vestnika in objavili aktualne članke 

(10 – 13). Vsi transfuziologi so pozvani k čimprejšnji realizaciji predaje člankov. 
 

Izr. prof. dr. Primož Rožman je predlagal uvedbo nagrad na nacionalnem nivoju za dosežke na področju 
transfuzijske medicine (strokovni dosežki, dosežki na področju izobraževanja, raziskav, za življenjsko delo).  
 

Predlog izr. prof. dr. Primož Rožmana je, da bi nagrado poimenovali po dr. Janezu Janežu. Ker prisotni niso 
seznanjeni z osebnostjo dr. Janeža in njegovo vlogo na področju transfuzijske medicine, predloga ne 
podpirajo in sklenejo: 

� sklep 10: izr. prof. dr. Primoža Rožmana se zadolži, da do naslednjega sestanka pripravi življenjepis in 
predstavitev del dr. Janeža. 

� sklep 11: vsi člani združenja so pozvani, da podajo pobude za vrsto nagrade in predloge za nagrajence. 

 
Ad 9 / pobude za organiazcijo prihodnjih sestankov 

� sklep 12: V letu 2014 planiramo predstavitve: 
- obsevane komponente (jesen) 
- celične terapije (2 sklopa spomladi) 
- delavnice HIV svetovanje (predvidoma marca) 

 
Ad 10 / razno 

• na programu posameznih sej na strokovnih sestankih naj bo zapisano, kdo je moderator posamezne seje 
(uskladiti z ZHS). 

 

• Irena Razboršek, dr. med. spec je izrazila pohvale za opravljeno delo ZTMS v zadnjem mandatu. 
 

Zapisali: 

Mag. Marjeta Maček Kvanka, dr.med. spec. in Snežna Levičnik Stezinar, dr.med. spec. 
 

Overovatelj zapisnika: 

Urška Rahne Potokar, dr.med. spec. 
 

Presednica Združenja za transfuzijsko medicino SZD 

Snežna Levičnik Stezinar, dr.med. spec. l.r. 

Priloga: - poročilo za volilno skupščino (v ppt obliki) 


