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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 14. 6. 2018

ZAPISNIK 8. SEJE GLAVNEGA ODBORA SZD (GO)
Četrtek, 14. junij 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),
Davorin Dajčman, dr. med.(podpredsednik SZD), prim. mag. Teodor Pevec (predsednik ČR SZD) in
prof. dr. Ksenija Geršak (glavna urednica ZV).
Svojo odsotnost so opravičili: prim. Cirila Slemenik Pušnik (Koroško zdravniško društvo), Božidar
Groboljšek, dr. med. (predsednikom za ZD Posavje Brežice), prim. Zdenko Kikec, dr. med.,
(predsednik ZD Velenje) Nika Ahačič Srednik, dr. med. (Goriško ZD), prim. doc. dr. Jernej
Završnik (ZD Maribor), prim. Jani Dernič, dr. med (ZD Slovenske Istre in Krasa) in prim. mag.
Martin Bigec (predsednik NO SZD).
Svoje odsotnosti niso opravičili: Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med. (podpredsednica SZD),
Branimir Ivka, dr. med. (ZD Novo mesto), prim. mag. Miran Rems (predsednik Gorenjskega
zdravniškega društva), prim. Marija Cevc (izvršni sekretar SZD), Aleksandra Jutreša, dr. med.
(Zasavsko ZD) in prof. dr. Pavel Poredoš (predsednik SMA).

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje (R. Komadina);
2. Revizijsko poročilo SZD za leto 2017 (L. Herman);
3. Pravilnik in ostali dokumenti v zvezi z varstvom osebnih podatkov vezano na uredbo GDPR
(L. Herman);
4. 155. redna letna skupščina SZD (R. Komadina);
5. Nova spletna stran SZD (L. Herman);
6. 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 7. redne seje.
Ad. 2./
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Dr. Herman je povedal, da se je sestal s predstavnikom revizijske hiše, ki revidira računovodske
izkaze SZD za leto 2017, ki mu je povedal, da bo revizijsko poročilo za leto 2017 »mnenje s
pridržki«. Revidirali so računovodske izkaze SZD, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. 12. 2017
in izkaz poslovnega izida za tedaj dokončano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev
ter druge pojasnjevalne informacije. Podlaga za mnenje s pridržki: SZD meri naložbene
nepremičnine po modelu poštene vrednosti. Del nepremičnine, ki se sicer pretežno oddaja v
najem oz. poseduje, da bi se povečala vrednost dolgoročne naložbe, je izkazan med
opredmetenimi osnovnimi sredstvi (2 tisoč EUR), del pa med naložbenimi nepremičninami (242
tisoč EUR). Zadnja ocena vrednosti te nepremičnine je bila izdelana na dan 31. 12. 2013. Če bi
SZD ugotovilo pošteno vrednost te nepremičnine ob koncu leta 2017, bi bile naložbene
nepremičnine izkazane v pomembno višjem znesku, posledično pa bi bil višji tudi čisti presežek
prihodkov obračunskega obdobja.
Iz tega izhaja, da bo moralo SZD v letu 2018 naročiti cenitev svoje nepremičnin na Dalmatinovi in
se tudi odločiti kako s to nepremičnino v prihodnje. Vseka odločitev, ki jo bo sprejel GO, terja
svoj čas in v letu 2018 dokončne rešitve ni moč pričakovati. Bo pa nova vrednost cenitev bistveno
povečala prihodek SZD v letu 2018, posledično pa bi bo po vsej verjetnosti višji tudi čisti presežek
prihodkov obračunskega obdobja in tako tudi višji davek – po približnih napovedih revizorja celo
do 80 tisoč EUR ali več, odvisno od stroškov.
Po krajši razpravi, ki je sledila, je bil soglasno sprejet -

SKLEP 2:
▪
▪
▪

GO vzame na znanje informacijo, da bo revizijsko poročilo za leto 2017 mnenje s pridržki.
Poslovodstvu SZD naroči izvedbo aktivnosti glede izvedbe nove cenitve poslovnih prostorov
na Dalmatinovi v Ljubljani, ki mora biti opravljena v letu 2018.
Poslovodstvu SZD naroči, da pripravi predlog trajne rešitve upravljanja z nepremičninami
SZD na Dalmatinovi v Ljubljani – adaptacija ali eventualna odprodaja, če se to izkaže za
ugodnejše.

Ad. 3./
Dr. Herman je povedal da je vodstvo SZD, skladno s sprejetim sklepom GO na prejšnji seji
nadaljevalo z aktivnostmi in pridobilo s strani odvetnice Simone Marko iz Maribora, skladno s
ponudbo vse potrebne dokumente, ki jih je potrebno sprejeti in s tem zagotoviti skladnost
ureditve sistema varstva osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje SZD.
Ti dokumenti so:
▪ Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s prilogami – priloga je tudi Katalog zbirk osebnih
podatkov, ki je vsebinsko vključen v Pravilnik;
▪ Pravilnik o rokih in načinu hrambe dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke;
▪ Vzorec Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov s tretjimi osebami – pogodbeni partnerji;
▪ Ocena učinka in tveganja ob obdelavi osebnih podatkov, razne izjave – privolitvena izjava,
dopolnjena izjava za včlanitev v SZD in ostale.
Po krajši razpravi, je bil soglasno sprejet -

SKLEP 3:
▪

GO je sprejel Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in ostale dokumente v zvezi z
varstvom osebnih podatkov vezanih na GDPR.
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▪

Regijskim zdravniškim društvom se pošlje vse pripravljene dokumente, da tudi v svojih
sredinah po potrebi uredijo skladnost ureditve sistema varstva osebnih podatkov, ki jih
posredno zbirajo in obdelujejo.

Ad. 4./
Prof. Komadina je podal kratko poročilo o pripravah na 155. redno letno skupščino SZD. Povedal
je, da sta tako datum kot lokacija znana – skupščina bo 19. in 20. oktobra 2018, v Dumus Medica
v Ljubljani, razen slavnostnega večera (19./petek zvečer) s podelitvijo diplom novim častnim
članom SZD in listin novoimenovanim primarijem, ki jih podeljuje MZ, pa bo v dvorani AT Hotela v
Ljubljani (tako kot lani).
Glavni strokovni svet SZD (GSS) je že določil strokovno temo: »Priprava strokovnih priporočil«.
Temo bo koordinirala doc. Šoštaričeva, predsednica GSS.
Za stanovsko temo pa je odgovoren GO in prof. Komadina je predlagal, da bi osvetlili vpliv
nedavno sprejete zdravstvene zakonodaje na varnost in kakovost zdravnikovega dela.
Opozoril je še na predloge novih častnih članov SZD, ki jih naj člani pravočasno evidentirajo v
svojih sredinah in predloge s kratko utemeljitvijo pošlje v tajništvo SZD.
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet -

SKLEP 4:
Stanovska tema na 155. redni letni skupščini SZD bo »Vpliv novo sprejetega Zakona o zdravstveni
dejavnosti in Zakona o pacientovih pravicah na kakovost in varnost zdravnikovega dela«. Temo bo
koordiniral prof. dr. Radko Komadina.
Ad. 5./
Dr. Herman je povedal, da se je poslovodstvo SZD odločilo in pristopilo k posodobitvi spletne
strani. Že nekaj časa potekajo aktivnosti in tako bo posodobljena spletna stran v kratkem
postavljena vendar na drugi platformi, ker je bil trenutni ponudnik spletne podpora relativno
drag. Novost, ki jo pripravljajo, je povezava učnega portala SZD z licenčnikom pri ZZS.
Omogočeno bo odgovarjanje na testna vprašanja (10 vprašanj) in pravilna rešitev bo prinesla 1 ali
1,5 licenčne točke, ki se bo po postopku lahko zabeležila na računu člana v evidenci pri ZZS.
Novost bodo tudi video »izobraževanja«, ki bi naj bila dosegljiva preko učnega portala. Naloga
glavnih organizatorjev izobraževanj (združenj SZD) bi bila, da svoja izobraževanja posnamejo. Vse
ostalo potem uredi skrbnik spletne strani.
Informacijo o prenovi spletne strani SZD in novem skrbniku je GO vzel na znanje.
Ad. 6./ Razno
1. Prof. Komadina je prisotne seznanil s sklepom Stomatološke sekcije SZD, ki ne podpira
odcepitve zobozdravnikov od Zdravniške zbornice in ustanovitev svoje zbornice. V sklepu
poudarjajo, da morajo biti napori zobozdravnikov usmerjeni v večjo medicinsko in stanovsko
integracijo. Seveda pa je potrebno znotraj zdravniške zbornice doseči, da upravičen glas
zobozdravnikov tudi sliši. Povedal je še, da bo o tem sklepala Skupščina ZZS.
2. Prof. Ksenija Geršak je povedala, da je skladno s Strategijo razvoja ZV cilj ZV vključitev v
PubMed Central (PMC) – odprt in dostopen arhiv za biomedicinske revije pri »U.S. National
Institutes of Health´s NationalLibrary of Medicine (NIH/NLM)«. Eden od pogojev za vključitev v
PMC je kompatibilnost z njihovim tehničnim standardom, kar pomeni, da morajo biti članki
pripravljeni v NISO JATS (Journal Publishing Tag Set) DTD. Zato so v uredništvu ZV pripravili

3

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

»Natečaj za izvajanje storitev tehnične priprave člankov revije Zdravniški vestnik v XLM obliko
kompatibilno z NISO JATS verzija 1.1.« s ciljem:
▪ Obdelava člankov letnikov 85, 86, in delno 87 v NISO JATS - Journal Publishing Tag Set
verzija 1.1.:
▪ Predlog spremembe založniškega postopka, ki bo omogočil sprotno izdelavo NISO JATS Journal Publishing v 1.1. kompatibilnih XML datotekah in izdelava transformacijskih
scenarijev za avtomatsko generiranje oblik: PDF in HTML5.
V nadaljevanju je povedala, da so pripravil tudi navodila za oddajo ponudbe potreb, kriterije za
izbiro najugodnejšega ponudnika in časovnico natečaja. Ponudbe zbirajo do 20. junija 2018, izbira
najugodnejšega ponudnika bo 29. junija 2018, začetek pogajanja z izbranim ponudnikom 6. julij
2018, popis pogodbe 16. julij 2018, datum pričakovanega zaključka projekta 31. december 2018 –
za prevajanje objavljenih člankov s sukcesivno dobavo (cca. 250 strani na mesec).
Povedala je še, da je orientacijska vrednost natečaja do konca leta 2018 cca. 40.000 EUR brez
DDV.
V razpravi, ki je sledila, je dr. Pevec preveril, če se projekt ujema s planom za leto 2018 oziroma
je to običajen postopek sprejemanja in potrjevanja na GO. Prof. Komadina je pojasnil, da je GO
že pred časom sprejel strategijo razvoja ZV vse s ciljem ponovne pridobitve IMPAKT faktorja in da
je Slovensko zdravniško društvo pravna oseba zasebnega prava.
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet -

SKLEP 5:
GO je potrdil »Natečaj za izvajanje storitev tehnične priprave člankov revije Zdravniški vestnik v
XML obliko kompatibilno z NISO JATS verzija 1.1.« in priporočil vodstvu ZV, da nadaljuje z opravili
po terminskem planu natečaja.
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

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