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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                            Ljubljana, 22. 3. 2018 

 

 

ZAPISNIK 7. SEJE GLAVNEGA ODBORA SZD (GO) 
 

Četrtek, 22. marec 2018, 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. dr. Beatrika 

Končan Vračko - članica NO SZD in zastopnica/podpredsednica (ZD Ljubljana), Igor Praznik, dr. 

med. član NO SZD (ZD Celje),  Leon Herman, dr. dent. med. (generalni sekretar SZD), Lidija 

Letonja Jaušovec, dr. med. (ZD Ptuj-Ormož), Dušana Senica (zastopnik za ZD Posavje Brežice), 

prim. doc. dr. Jernej Završnik (ZD Maribor).  

 

Svojo odsotnost so opravičili: prim. Cirila Slemenik Pušnik (Koroško zdravniško društvo), Božidar 

Groboljšek, dr. med. (predsednikom za ZD Posavlje Brežice), Davorin Dajčman, dr. 

med.(podpredsednik SZD), prim. Zdenko Kikec, dr. med., (predsednik ZD Velenje) Nika Ahačič 

Srednik, dr. med. (Goriško ZD), prim. mag. Teodor Pevec (predsednik ČR SZD), Breda Tržan 

Grozdanov, dr. dent. med. (podpredsednica SZD), prim. mag. Martin Bigec (predsednik NO SZD), 

prof. dr. Ksenija Geršak (glavna urednica ZV) in prof. dr. Pavel Poredoš (predsednik SMA). 

 

Svoje odsotnosti niso opravičili: Branimir Ivka, dr.med. (ZD Novo mesto), prim. mag. Miran Rems 

(predsednik Gorenjskega zdravniškega društva), prim. Jani Dernič, dr. med (ZD Slovenske Istre in 

Krasa), prim. Marija Cevc (izvršni sekretar SZD), in Aleksandra Jutreša, dr. med. (Zasavsko ZD) 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje; 

2. Finančno poročilo SZD za leto 2017; 

3. Sprejem Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov SZD;  

4. 155. redna letna skupščina SZD ; 

5. Razno. 

 

Ad. 1./ 

Pregled zapisnika prejšnje seje je podal prof. Komadina. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil 

soglasno sprejet - 

 

SKLEP 1: 
Potrdi se zapisnik 6. redne seje. 

 

Ad. 2./ 

Po naročilu predsednika NO, ki se zaradi neodložljivih obveznosti seje GO ni mogel udeležiti, je 

poslovno poročilo SZD od 1. 1. do 31. 12. 2017 v primerjavi z istim obdobjem 2016, predstavil dr. 

Praznik (član NO), člani GO so povzetek prejeli na sami seji. Povedal je, da se je NO seznanil s 
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finančnim poslovanjem v letu 2017, z upravljanjem z nepremičninami, z nagradami funkcionarjem 

SZD za leto 2017, s finančnim poslovanjem Zdravniškega vestnika in z upravljanjem z naložbami.  

Prihodki iz dejavnosti v poslovnem letu 2017 so 2.351.335 € in so za 4 % višji od prihodkov iz 

dejavnosti za enako obdobje prejšnjega leta. Nepridobitna dejavnost (članarina, donacije) je v 

letu 2017 manjša za 4 % v primerjavi z letom 2016, predvsem iz naslova odpisa kratkoročnih 

terjatev do kupcev in članarin. Pridobitna dejavnost je višja za 9 % v primerjavi z enakim 

obdobjem prejšnjega leta. Odhodki iz dejavnosti v poslovnem letu 2017 so 2.239.945€ in so za 4 % 

višji od odhodkov iz dejavnosti za enako obdobje prejšnjega leta. Finančni prihodki (skladi, 

delnice) so v poslovnem letu 2017 bili za 65 % višji, finančni odhodki pa so za 7 % nižji v 

primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo 

je za 2 8% višji od presežka prihodkov nad odhodki za isto obdobje leta 2016. Presežek prihodkov 

nad odhodki je bil v letu 2017 113.990 €. Davek od dohodka pravnih oseb za poslovno leto 2017 je 

27.992€ in je za 9% manjši kot v letu 2016. NO tako priporoča GO, da sprejme in potrdi poslovno 

poročilo za leto 2017, je povedal dr. Praznik. V razpravi, ki je sledila so prisotni izrazili 

zadovoljstvo od dobrem finančnem rezultatu SZD, ki se odraža v poslovnem poročilu. 

Ob tej točki je doc.Završnik ponovno opozoril na dejstvo, da več kot 30 % članov strokovnih 

združenj in sekcij ni članov SZD, kljub jasnim določbam statuta SZD kot tudi statuta združenja oz. 

sekcije. Vodstvo SZD mora izraziti svoje trdno stališče in apelirati na vodstva združenj in sekcij, 

ki so dolžna spoštovati omenjena statutarna določila in tistim, ki bodo dosledno spoštovala to 

statutarno določilo, je potrebno ponuditi več. Vodstvo mora odprti diskusijo na to temo – »Zakaj 

je dobro biti član SZD?«. Mladim kolegom je potrebno predstaviti vse to kar je pomembno in kar 

je društvo ohranjalo skozi desetletja in skozi različne družbene sisteme: res biti kolega kolegu, 

deliti znanja, krepiti občutek pripadnosti, medsebojno spoštovanje in spoštovanje do stari 

kolegov, še posebej, ko postanejo pacienti (ne pa jih ure dolgo pustiti čakati v čakalnicah) … S 

tem je potrebno začeti že zelo zgodaj, že v času študija, tudi na podelitvi diplom mora 

predsednik/predstavnik društva dobiti besedo, da pozdravi mlade kolege, jih opozori na vse te 

pomembne reči in jih povabi k sodelovanju.  Skozi te in podobne aktivnosti bo SZD  postalo 

prepoznavno in zanimivo za zdravništvo. Vendar to ne gre čez noč. Veliko časa in truda bo 

potrebnega, da se bo trend (kriza vrednost) ustavil in počasi ubral smer, ki jo želimo vzpodbuditi, 

je zaključil doc. Završnik. 

Dejstvo je, da na to redno opozarjamo in pozivamo vodstva združenj in sekcij, da to uredijo, 

vendar želenega učinka ni, je povedal prof. Komadina. Nenazadnje je vodstvo uvedlo določene 

bonitete za člane SZD. Strinjal pa se je, da si mora  vodstvo SZD še naprej prizadevati, da vsebine 

delovanja postanejo še bolj zanimive in aktualne.  Prisotne je še seznanil s sklepom GSS, ki je 

sprejel »Poti sprejemanja strokovnih priporočil in kliničnih smernic«, ki jih je pripravila posebna 

komisija (prof. dr. Ksenija Geršak, doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Radko Komadina in prof. dr. 

Zlatko Fras) in jih je na zadnji seji  podprl tudi Zdravstveni svet pri MZ. 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi - 

 

SKLEP 2: 
GO se je seznanil s finančnim poročilom za leto 2017, ki ga je NO že sprejel in tako ni bilo 

nobenih zadržkov in zato ga je sprejel in potrdil tudi GO. 

 

SKLEP 3: 
Vodstvo SZD bo ponovno pozvalo združenja in sekcija, da so dosledna pri spoštovanju statutarnih 

določil, ki pogojuje članstvo v sekciji/združenju s članstvom v SZD. 
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SKLEP 4. 
Doc. Završnik bo pripravil uvodnik v Zdravniški vestnik na temo »Zakaj je dobro biti član SZD?« in 

opozoril na izpostavljeno v diskusiji. 

 

Ad. 3./ 

Dr. Herman je povedal, da je bila na ravni EU maja 2016 sprejeta Splošna uredba o varstvu 

podatkov (GDPR), ki stopi v veljavo in se začne neposredno uporabljati tudi v našem pravnem 

redu z dnem 25. 5. 2018. Sicer pa je tudi že v obravnavi predlog spremembe Zakona o varstvu 

osebnih podatkov, ki vnaša navedeno evropsko Direktivo v naš pravni red. Za zagotovitev 

skladnosti ureditve sistema varstva osebnih podatkov pri obdelavi, ki ga mora zagotavljati tudi 

SZD, je društvo skupaj s SZZZZS pridobili ponudbo odvetnice Simone Marko iz Maribora. 

Ponudba obsega:  

- izdelava ustreznih internih katalogov zbirk osebnih podatkov in evidenc (izvedba intervjuja in 

nato izdelava kataloga zbirk osebnih podatkov) – cena 500,00 EUR,  

- priprava Pravilnikov (4) v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov, ki so skladni z novo 

zakonodajo in priprava ustreznih podlag za iznos podatkov (Pravilnik o obdelavi in zavarovanju 

osebnih podatkov,  Pogodba za potrebe pogodbene obdelave osebnih podatkov, Ocena učinkov 

glede tveganja pri varstvu osebnih podatkov, Notranja pravila; po potrebi in dogovoru tudi drugi 

potrebni akti) – cena storitve po izvedenem pregledu obstoječega stanja, znaša 450,00 EUR za 

posamezni Pravilnik oz. akt,  

- drugih ustreznih aktov za katere se pokaže individualna potreba – verjetno SZD drugih aktov ne 

bo potrebovalo. 

V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je verjetno cena po ponudbi primerna – t.j. 

ugodna, da je pač zadevo potrebno urediti, zato je bil soglasno sprejet - 

 

SKLEP 5: 
GO je naložil generalnemu sekretarju dr. Hermanu, da aktivnosti skladno s ponudbo ureja naprej, 

tako da bo SZD imelo do 25. maja 2018 pripravljene in sprejete vse potrebne akte, ki bodo 

zadostili splošni uredbi (GDPR).  

 

Ad. 4. 

Kratko poročilo glede priprav na 155. redno letno skupščino SZD, ki bo 19. in 20. oktobra 2018 in 

bi naj bila  v Domus Medica, kot je bilo dogovorjeno na prejšnji seji, je podal prof. Komadina. 

Ponovno se je izkazalo, da je Modra dvorana v DM v tem času zasedena, zato je društvo že 

rezerviralo dvorane – vse tako kot lani – v AT Hotelu. 

V razpravi, ki je sledila, so člani GO izrazili svoje ogorčenje in apelirali na vodstvo, da vsekakor 

naredi vse, da bi bila skupščina v DM. Ugotovljeno je bilo, da bi za potrebe skupščine verjetno bili 

primerni tudi ostali prostori, ki so na razpolago v DM. 

Dogovorjeno je bilo, da dr. Herman preveri, kako je s to možnostjo, da bi končno bila skupščina 

SZD v DM.  

Večerni dogodek/slovesnost s podelitvijo diplom pa bi bil tako lani, v kletni dvorani AT Hotela. 

 

Ad. 5./ Razno 

1. Prof. Komadina je povedal, da smo prejeli vlogo Ivana Radana, dr. med., ki GO prosi za 

oprostitev plačila članarine SZD za leto 2018, ker je brezposeln in prejemnik socialne pomoči iz 

javnih sredstev. 
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V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je GO že v lanskem letu obravnaval podobno 

prošnjo dr. Radana in prošnji ugodil, zato ni razloga, da se prošnji ne ugodi tudi tokrat, saj še 

vedno ni bil pravnomočno obsojen. Soglasno je bil sprejet - 

 

SKLEP 6: 
Prošnji Ivana Radana, dr. med. se ugodi in mu zaradi brezposelnosti članarine SZD za leto 2018 ni 

potrebno plačati. 

 

Seja je bila zaključena ob 16.20 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                 Predsednik SZD: 

Marija Poredski                                                        prof. dr. Radko Komadina, dr. med. 


