SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
SLOVENIAN MEDICAL ASSOCIATION
Dunajska 162, 1000 Ljubljana, Slovenija
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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 18. 5. 2017

ZAPISNIK 3. SEJE GLAVNEGA ODBORA SZD (GO)
Četrtek, 18. maj 2017, ob 15.00 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), Prim. Cirila Slemenik
Pušnik (Koroško zdravniško društvo), Nika Ahačič Srednik, dr. med. (Goriško ZD), prim. Jani Dernič
(ZD Slovenske Istre in Krasa), prim. asist. dr. Jernej Završnik (ZD Maribor), Igor Praznik, dr. med.
član NO SZD (ZD Celje), prim. dr. Beatrika Končan Vračko - članica NO SZD (ZD Ljubljana),
Božidar Groboljšek, dr. med. in Dušan Senica, dr. med. (oba ZD Posavlje Brežice), Breda Tržan
Grozdanov, dr. dent. med. (podpredsednica SZD), Leon Herman, dr. dent. med. (generalni
sekretar SZD), prim. mag. Martin Bigec (predsednik NO SZD), prim. Marija Cevc (izvršni sekretar
SZD) in prim. mag. Teodor Pevec (predsednik ČR SZD).
Svojo odsotnost so opravičili: Davorin Dajčman, dr. med. - podpredsednik SZD, doc. dr. Tit
Albreht (ZD Ljubljana) – zastopala podpredsednica, prof. dr. Ksenija Geršak (glavna urednica ZV).
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje;
154. redna letna skupščina SZD – določitev stanovske teme in potrditev lokacije dogajanja;
Poročilo o pričetku delovanja SMA;
Članstvo v SZD - oprostitev plačila članarine mladim zdravnikom;
Razno.

Ad. 1./
Prof. Komadina je podal pregled zapisnika 2. redne seje in povedal, da je bilo poslano pojasnilo
obračuna davka od dohodka pravnih oseb v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 vsem članom GO
in NO, kar je skladno s sklepom prejšnje seje. Obrazložitev je pripravila ga. Liljana Segalla,
odgovorna računovodkinja SZD (zunanja sodelavka - Atida, d.o.o.). V razpravi, ki je sledila, je bilo
ugotovljeno, da pojasnilo povzema zakonska določila in da je višina davka zelo odvisna od davčno
nepriznanih oz. delno priznanih odhodkov - kot so to stroški reprezentance, stroški amortizacije
ipd. Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil oglasno sprejet –

SKLEP 1:
Z zgoraj navedenim je bil potrjen zapisnik 2. redne seje GO SZD.
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Ad. 2./
Prof. Komadina je povedal, da je GO na prejšnji seji sicer sklenil, da bi bila skupščina SZD v DM,
vendar se je izkazalo, da je DM v tem času zasedena, zato je predlagal, da bi tudi letošnja
skupščina bila na lanskoletni lokaciji. Glede določitve stanovske teme, pa je predlagal, da bi bila
tudi tokrat posvečena problematiki mladih zdravnikov. Problematika mladih se poglablja in na
državni ravni ni zaznati ukrepov, ki bi stanje dolgoročno izboljšali. Vse preveč najbolj prodornih
in ambicioznih mladih zdravnikov odhaja v tujino, nekateri že takoj po diplomi. Škoda, ki s tem
nastaja tako za stroko kor zdravstveni sistem je ogromna, še bolj pa je zaskrbljujoče dejstvo, da
se odgovorni v državi tega v zadostni meri ne zavedajo. V razpravi, ki je sledila, so se vsi prisotni
še kako strinjali s predlaganim. Tako je bil soglasno sprejet –

SKLEP 2:
154. redna letna skupščina SZD bo potekala 20. in 21. oktobra v Ljubljani v AT Hotelu. Stanovska
tema bo posvečena problematiki mladih zdravnikov. Predsednik SZD bo do naslednje seje pripravil
okviren program z imeni sodelujočih.
Ad. 3. /
Prof. Komadina je v kratkem povzel, da je bila po sklepu GO in 153. redne letne skupščine SZD
pod okriljem Slovenskega zdravniškega društva ustanovljena Slovenska medicinska akademija
(SMA). Člani so vrhunski strokovnjaki z različnih medicinskih področij, zdravniki – člani SAZU ter
vrhunski strokovnjaki iz tujine, ki sodelujejo s slovenskimi medicinskimi ustanovami ter
posamezniki. Poslanstvo Akademije je vzdrževanje visokega strokovnega nivoja slovenske
medicine, vzpodbujanje znanstveno raziskovalnega dela in skrb za etično brezhibnost slovenskih
zdravnikov. Odzivala se bo na aktualne dogodke v slovenskem zdravstvu, poskušala prispevati k
razreševanju afer in zapletov, ki se dogajajo v našem zdravstvu. Poleg tega pa nameravajo
organizirati več okroglih miz in simpozijev, ki bodo obravnavali najbolj aktualna strokovna
vprašanja. Kot prvo načrtujejo organizacijo okrogle mize o cepljenju, ki bo potekala 22. junija
2017 v popoldanskem času v Domus Medica.
Da bi pospešili oz. vzpodbujali znanstveno raziskovalno delo, so se člani SMA odločili, da bi bilo
smotrno, da SMA oz. SZD ustanovi Raziskovalni center SMA. Pravno formalna oblika bi bil zavod
kar je enostavnejše kot pa d.o.o. To bo neprofitni zavod brez zaposlenih, vso potrebno logistiko
(administrativno, računovodsko) bi nudilo SZD. Po krajši razpravi, ki je sledila, so prisotni
soglasno –

SKLEP 3:
Člani GO in vsi ostali prisotni podpirajo predlog ustanovitve neprofitnega zavoda - Raziskovalni
center SMA. Pooblastili so predsednika SZD, da s pomočjo notarja uredi registracijo omenjenega
zavoda. O realizaciji le-tega bo poročal na naslednji seji.
Ad. 4./
Dr. Herman je spomnil, da je že pred časom na seji GO bilo govora o tem, kako povečati članstvo
v SZD in kako pridobiti mlade zdravnike. Predstavil je pobudo, da bi mladi zdravniki bili prvi dve
leti članstva v SZD (status mladi zdravnik) oproščeni plačila članarine. Včlanili bi jih seveda na
osnovi prejete pristopne izjave in po 2-letnem obdobju bi jim nato poslali obvestilo in seveda tudi
položnico za plačilo članarine SZD. Po plačilu le-te bi se jim spremenil status članstva - postali bi
redni člani SZD.
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V razpravi, ki je sledila, so prisotni s predlogom soglašali. Dveletno obdobje, ko je mladi
zdravnik, ki se včlani v SZD oproščen plačila članarine, prične teči od datuma diplomiranja in ne
od datuma včlanitve. Retrogradno statusa ni možno spreminjati. Tako je bil soglasno sprejet –

SKLEP 4:
Mladim zdravnikom, ki se včlanijo v SZD se oprosti plačilo članarine SZD za dobo dveh let. Doba se
računa od datuma diplomiranja in se zaokroži do konca leta.
Ad. 5./
RAZNO
1. Dr. Završnik je opozoril na finančno stisko regijskih zdravniških društev in predlagal, da se
poišče možnosti kako bi jim Zveza-SZD lahko finančno pomagala. V razpravi, ki je sledila, so
seveda regijski predsedniki temu pritrdili in nekateri predlagali, da bi se iz dobička SZD regijam
odmeril določen procent finančnih sredstev. Prim. Cevc je opozoril na dejstvo, da dobiček SZD
ustvarijo izključno združenja in sekcije, ki so finančno avtonomna in GO ne more posegati v
njihove finance. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je članarina tisti dohodek SZD, ki pa je v domeni
GO. Da se regijam zagotovi več finančnih sredstev, je potrebno na novo določiti razmerje delitve
članarine SZD. Sedaj velika večina zbrane članarine SZD gre za financiranje Zdravniškega
vestnika, 13% dobijo regije, ostalo ostane v centrali. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 5:
Dogovorjeno je bilo, da sodelavke iz računovodstva SZD do naslednje seje GO pripravijo nove
predloge delitve članarine, upoštevajoč dejstvo, da se zviša %, ki je bil do sedaj določen za
regijska zdravniška društva.
Po krajšem usklajevanju, je bilo dogovorjeno, da bo naslednja seja GO 15. junija 2017 ob 15.00
uri.
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

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