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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 14. 12. 2017

ZAPISNIK 6. SEJE GLAVNEGA ODBORA SZD (GO)
Četrtek, 14. december 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. Cirila
Slemenik Pušnik (Koroško zdravniško društvo), , prim. dr. Beatrika Končan Vračko - članica NO
SZD in zastopnica/podpredsednica (ZD Ljubljana), Davorin Dajčman, dr. med.(podpredsednik
SZD), Igor Praznik, dr. med. član NO SZD (ZD Celje), prim. Jani Dernič, dr. med (ZD Slovenske
Istre in Krasa), Leon Herman, dr. dent. med. (generalni sekretar SZD), Lidija Letonja Jaušovec,
dr. med. (ZD Ptuj-Ormož), prim. Zdenko Kikec, dr. med., (predsednik ZD Velenje) Nika Ahačič
Srednik, dr.med. (Goriško ZD), prim. doc. dr. Jernej Završnik (ZD Maribor), prim. mag. Martin
Bigec (predsednik NO SZD), prof. dr. Ksenija Geršak, glavna urednica ZV, prim. Marija Cevc
(izvršni sekretar SZD), Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med. (podpredsednica SZD).
Svojo odsotnost so opravičili: Božidar Groboljšek, dr. med. (predsednikom za ZD Posavje
Brežice), prim. mag. Miran Rems (predsednik Gorenjskega zdravniškega društva), prim. mag.
Teodor Pevec (predsednik ČR SZD) in prof. dr. Pavel Poredoš, predsednik SMA
Svoje odsotnosti nista opravičila: Branimir Ivka, dr. med. (ZD Novo mesto) in Aleksandra Jutreša,
dr. med. (Zasavsko ZD)
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje;
Poročilo s 154. redne letne skupščine SZD ;
Tekoče poslovanje;
Razno.

Ad. 1./
Pregled zapisnika prejšnje seje je podal prof. Komadina. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil
soglasno sprejet -

SKLEP 1:
Zapisnik 5. redne seje je bil potrjen.
Ad. 2./
Kratko poročilo s 154. redne letne skupščine SZD, ki je bila letos 20. in 21 oktobra v AT Hotelu v
Ljubljani je podal prof. Komadina in povedal, da je vse potekalo po napovedanem dnevnem redu.
Želeli bi si sicer večje udeležbe, vendar so kljub temu bile razprave tako v skupščinskem delu
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skupščine, kot tudi pri stanovski temu izredno konstruktivne in zanimive. Strokovni del je potekal
natančno po zastavljenem dnevnem redu in se končal s sprejetjem sklepov. Zapisnik skupščine je
pripravljen in bo v kratkem poslan vsem organov SZD. Prispevki sodelujočih pri strokovni temi so
bili izredno kvalitetni, zato so se v uredništvu ZV odločili, da bodo pripravili skupščinsko številko
ZV, ki bo izšla v začetku naslednjega leta. Bo, če bodo nosilci posameznih predavanj pripravili
svoje pisne prispevke skladno z navodili za objavo v ZV, je dodala prof. Geršakova. Dogovorjeno
je bilo, da bo 155. redna letna skupščina SZD 19. in 20. oktobra 2018 v Domus Medica.
Ad. 3./
Prof. Komadina je v kratkem predstavil medletno poslovno poročilo SZD za obdobje od 1. 1. do
30. 11. 2017, ki ga je pripravila ga. Segalla in je izredno ugodno, saj SZD beleži presežke
prihodkov čez 300.000 €. Seveda je potrebno upoštevati dejstvo, da je presežek prihodkov
predvsem na račun izredne aktivnosti združenj in sekcij SZD, ki v mesecu decembru in še v
januarju finančno urejajo svoje poslovanje, tako da bo stanje po zaključnem računu čisto
drugačno. Z gotovostjo pa lahko sklepamo, da bo SZD tudi v letu 2017 beležilo dobiček. Soglasno
je bil sprejet –

SKLEP 2:
GO se je seznanil medletnim finančnim poročilom za obdobje 1. 1. do 30. 11. 2017. Nagrade in
sejnine funkcionarjem in sodelavcem SZD se izplačajo v enakem obsegu in po enaki metodologiji
kot lani. Razrez se naredi v računovodstvu SZD na lanski osnovi.
Ob tej točki je prof. Komadina obrazložil zakaj je bil pod nujno uvrščen na dnevni red današnje
seje še sprejem Pravilnika o financiranju stalnega izobraževanj in izpopolnjevanja članov SZD. Na
zahtevo revizije 2016 je omenjeni pravilnik dopolnila ga. Liljana Segala, in je že bil obravnavan
na sekretariatu SZD in celo predstavljen na tiskovni konferenci v začetku leta. Vendar, formalno
postopek ni bil zaključen, saj omenjeni akt še ni sprejet na Glavnem odboru. Zadevo je dodatno
obrazložil še prim. Cevc in po krajši razpravi je bil soglasno sprejet –

SKLEP 3:
Glavni odbor sprejme Pravilnika o financiranju stalnega izobraževanj in izpopolnjevanja članov
SZD. Spremenjen in dopolnjen pravilnik se objavi na spletni strani szd.si.
Ad. 4./ Razno
1. Prof. Komadina je povedal, da smo na SZD prejeli predlog za državno odlikovanje za nosilce
programa »Tekmovanja za čiste zobe« (izvaja Stomatološka sekcija SZD že 35 let), ki ga je
pripravil prof. dr. Vito Vrbič in prosi, da bi bilo SZD sopredlagatelj. Dodatno je zadevo obrazložil
še dr. Leon Herman in povedal, da gre za izreden program, ki je prepoznan tudi v svetu in za kar
so nosilci prejeli prestižno nagrado. V program so vključene vse osnovne šole po Sloveniji in s tem
je to tekmovanje bistveno prispevalo k zmanjšanju kariesa pri naših šolarjih. Program je pod
okriljem Stomatološke sekcije SZD dolga leta vodila prim. mag. Tatjana Leskošek Denislič, dr.
dent. med. Pred nekaj leti pa je vodenje in organizacijo programa prevzel Matej Leskošek, dr.
dent. med. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet -

SKLEP 4:
Glavni odbor SZD čestita nosilcem za izvrsten/kakovosten program »Tekmovanja za čiste zobe ob
zdravi prehrani« in z veseljem sprejema predlagateljstvo za državno odlikovanje za Stomatološko
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sekcijo SZD in prim. mag. Tatjano Leskošek Denislič, dr. dent. med. ter za Mateja Leskoška, dr.
dent. med.
Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

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