SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
SLOVENIAN MEDICAL ASSOCIATION
Dunajska 162, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel /phone +386 1 434 25 80, faks / fax +386 1 434 25 84

Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 4. 4. 2017

ZAPISNIK 2. SEJE GLAVNEGA ODBORA SZD (GO)
Torek, 4. april 2017, ob 14.00 uri v prostorih SZD (Domus Medica), na Dunajski 162 v Ljubljani.
Prisotni: prof. dr. Radko Komadina, Mitja Šterman, dr. med. (Pomursko ZD), prim. Zdenko Kikec,
dr. med. (ZD Velenje), Lidija Letonja Jaušovec, dr. med. (ZD Ptuj-Ormož), Davorin Dajčman, dr.
med. - podpredsednik SZD (ZD Maribor), Igor Praznik, dr. med. član NO SZD (ZD Celje), prim. dr.
Beatrika Končan Vračko - članica NO SZD (ZD Ljubljana), doc. dr. Tit Albreht (ZD Ljubljana) Leon
Herman, dr. dent. med. (generalni sekretar SZD), prim. mag. Martin Bigec (predsednik NO SZD).
Svojo odsotnost so opravičili: Prim. Cirila Slemenik Pušnik (Koroško zdravniško društvo), Nika
Ahačič Srednik, dr. med. (Goriško ZD), prim. Jani Dernič (ZD slovenske Istre in Krasa), prof. dr.
Ksenija Geršak (glavna urednica ZV).
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje;
Finančno poročilo SZD za leto 2016;
154. redna letna skupščina SZD;
Razno.

Ad. 1./
Prof. Komadina je predstavil pregled zapisnika 1. redne seje GO in povedal, da ga je potrebno
dopolniti, saj je bilo potrebno že na 1. seji imenovati izvršilnega sekretarja. V nadaljevanju je še
povedal, da funkcija izvršilnega sekretarja ni določena s statutom, ga pa na predlog generalnega
sekretarja, v kolikor ta želi pomoč pri opravljanju svojega dela, imenuje Glavni odbor. V razpravi,
ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je predlog generalnega sekretarja utemeljen in tako je bil
soglasno sprejet -

SKLEP 1:
Na predlog generalnega sekretarja je Glavni odbor za izvršnega sekretarja SZD imenoval prim.
Matijo Cevca.
Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo, za to je bil oglasno je bil sprejet -

SKLEP 2:
Z zgoraj navedenim sklepom, je bil potrjen zapisnik 1. redne seje GO SZD.
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Ad. 2./
Poslovno poročilo 2016 in bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 je priloga arhivskega izvoda
zapisnika. Vsi udeleženci/vabljeni na sejo GO so ga prejeli z vabilom. Poslovno poročilo SZD od 1.
1. do 31. 12. 2016 v primerjavi z istim obdobjem 2015 je predstavil prim. mag. Martin Bigec,
predsednik Nadzornega odbora SZD (NO), ki je bil uro prej izvoljen na ustanovni seji NO. Povedal
je, da jih je gospa Segalla (zunanja sodelavka – odgovorna računovodkinja) seznanila s finančnim
poslovanjem v letu 2016, z upravljanjem z nepremičninami, s finančnim poslovanjem
Zdravniškega vestnika in z upravljanjem z naložbami. Seznanila jih je tudi z ustnim poročilo
revizijskega poročila, ki ga je društvo dolžno oddati do avgusta. Po napovedi bo revizija z oceno
"brez pridržkov". V razpravi, ki je sledila, je bi z zadovoljstvom ugotovljeno, da SZD poslovno leto
2016 končuje z dobičkom, saj so prihodki SZD v letu 2016 kar za 695.439 € višji kot v letu 2015,
seveda so sorazmerno višji tudi stroški, vendar je izkazani presežek prihodkov nad odhodki 58.497
€. Prof. Komadina je še povedal, da je SZD končno uspelo vse nepremičnine oddati v najem, tako
stanovanje na Viški cesti, kot tudi poslovne prostore na Dalmatinovi, kjer slabo polovico prostih
kapacitet najema Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, preostali del pa Inštitut za etiko in
vrednote »Jože Trontelj«. Dejstvo je, da so poslovni prostori SZD na Dalmatinovi 10, po nujno
potrebni adaptaciji (ki se je kompenzirala z najemnino) predani v najem omenjenima
najemnikoma in tako za SZD nista več strošek temveč mu prinašata minimalen dohodek. Nadalje
je bilo v razpravi postavljeno vprašanje, kako oz. katerega zneska in v kakšni višini se je
obračunal davek od dohodka za leto 2016. Ker ga. Segalla ni bilo na seji, je predsednik NO bil
zadolžen, da pridobi obrazložitev s strani pooblaščene računovodkinje. Obrazložitev se članom
GO pošlje skupaj z zapisnikom. Soglasno je bil sprejet -

SKLEP 3:
GO se je seznanil s finančnim poročilom za leto 2016, ki ga je NO že sprejel in tako da ni bilo
nobenih zadržkov, zato ga je sprejel in potrdil tudi GO.
Ad. 3./6
Prof. Komadina je predlagal, da bi po vzoru sosednjih zdravniških društev bila skupščina SZD
vsako leto v Ljubljani, načeloma v Domus Medica, in sicer tradicionalno tretji vikend v oktobru.
Apeliral je člane, da razmislijo o stanovski temi, GSS pa bo določil strokovno temo. Smotrno bi
bilo, da se naslovi tem znani še pred dopusti. V razpravi, ki je sledila, so prisotni s predlogom
soglašali. Seveda pa ostaja možnost, da regijsko društvo na izrecno željo organizira skupščino SZD
v svoji regiji, še posebej to velja, če gre za obeležje kakšne pomembne obletnice. Soglasno je bil
sprejet -

SKLEP 4:
154. redna letna skupščina SZD bo 20. in 21. oktobra v Ljubljani, načeloma v Domus Medica.
- Stanovsko temo določi GO na svoji naslednji seji.
- GSS določi strokovno temo.

Ad. 4. R A Z N O
1. Prof. Komadina je povedal, da smo prejeli vlogo Ivana Radana, dr. med., ki GO prosi za
oprostitev plačila članarine SZD za leto 2017, saj je brezposeln in prejemnik socialne pomoči iz
javnih sredstev.
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V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je že GO že v lanskem letu obravnaval podobno
prošnjo dr. Radana in je prošnji bilo ugodeno, zato ni razloga, da se prošnji ne ugodi tudi tokrat.
Soglasno je bil sprejet -

SKLEP 5:
Prošnji Ivana Radana, dr. med. se ugodi in mu zaradi brezposelnosti članarine SZD za leto 2017 ni
potrebno plačati.
Dogovorjeno je bil, da bo naslednja seja GO 18. maja 2017 ob 15.00 uri.
Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

Predsednik SZD:
prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
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