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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                             Ljubljana, 19. 9. 2018 

 

 

ZAPISNIK 9. SEJE GLAVNEGA ODBORA SZD (GO) 
 

Sreda, 19. september 2018, ob 15.00 uri v prostorih SZD (Domus Medica), na Dunajski 162 v 

Ljubljani. 

 
Prisotni: prof. dr. Radko Komadina, prim. Cirila Slemenik Pušnik (Koroško zdravniško društvo), 

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), prim. Zdenko Kikec, dr. med., 

(predsednik ZD Velenje) Nika Ahačič Srednik, dr. med. (Goriško ZD),  Davorin Dajčman, dr. 

med.(podpredsednik SZD), Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med. (podpredsednica SZD),  prim. 

Matija Cevc (izvršni sekretar SZD) in prof. dr. Ksenija Geršak (glavna urednica ZV). 

 

Svojo odsotnost so opravičili: Mitja Šterman, dr. med. (Pomursko ZD), Božidar Groboljšek, dr. 

med. (predsednikom za ZD Posavje Brežice), prim. Jani Dernič, dr. med (ZD Slovenske Istre in 

Krasa) in prim. mag. Martin Bigec (predsednik NO SZD).  

 

Svoje odsotnosti niso opravičili: prim. doc. dr. Jernej Završnik (ZD Maribor), Branimir Ivka, dr. 

med. (ZD Novo mesto), prim. mag. Miran Rems (predsednik Gorenjskega zdravniškega društva), 

Aleksandra Jutreša, dr. med. (Zasavsko ZD), prim. dr. Teodor Pevec (predsednik ČR SZD) 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. Poročilo o 155. redni letni skupščini SZD: 

– stanovska tema (R. Komadina); 

– obravnava predlogov (regijska zdravniška društva) za nove častne člane SZD; 

3. Nepremičnina SZD na Dalmatinovi 10 v LJ (L. Herman ); 

4. Vmesno poročilo odgovorne urednice ZV o izvajanju projekta »Tehnična priprava člankov v 

XML oblik« (K. Geršak); 

5. Razno. 

 

Ad. 1./ 

Pregled zapisnika prejšnje seje je podal prof. Komadina. Predlagal je, da GO dodatno sprejme 

sklep (za nazaj pod točko razno) o imenovanju/ustanovitvi  Sveta zavoda Akademsko raziskovalni 

center SZD Ljubljana (ARC), ker je SZD kot ustanovitelj zavoda, to dolžno storiti (6. člen 

Ustanovnega akta ARC). ARC Svet zavoda nujno potrebuje za operativne naloge. Prva taka naloga 

je sprejetje Pravilnika ARC SZD o izvolitvi raziskovalcev v raziskovalni naziv, saj je Pravilnik 

ključen dokument pri proceduri vpisa ARC SZD v Evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS. 
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Pogoj je tudi, da ima ARC redno zaposlene. Tako sta na ARC zaposlena dva raziskovalca vsak za 5 

% rednega dela.  

Po krajši razpravi, so prisotni soglasno sprejeli – 

 

SKLEP 6: 
GO ustanovi Sveta zavoda ARC SZD Ljubljana, ki ga sestavljajo: 

- Predstavnik ustanovitelja – prof. dr. Radko Komadina, dr. med. 

- Predstavnik strokovnih delavcev zavoda – dr. Andrej Vovk, univ. dipl. elek. ing. 

- Predstavnik zainteresirane javnosti – prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med. 

 

Drugih dopolnitev in pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil soglasno sprejet - 

 

SKLEP 1: 
Z zgoraj navedeno dopolnitvijo in sprejetim sklepom, se potrdi se zapisnik 8. redne seje. 

 

Ad. 2./ 

Prof. Komadina je podal kratko poročilo o poteku priprav 155. redne letne skupščine in povedal, 

da bo letos celotno dogajanje – razen slavnostne večerje s podelitvijo diplom - potekalo v Domus 

Medica – dvarana Julijana (medetaža). Srečanje bo pričelo s skupno sejo in nato večerjo članov 

GO, GSS in Organizacijskega odbora 155. skupščine, ki bo v Klubu DM. Pripravo stanovske teme je 

v imenu GO prevzel sam, naslov je »Vpliv noveliranih zdravstvenih zakonov  na kakovost in 

varnost zdravnikovega dela« (okrogla miza, 19. oktober, ob 15.00 uri). Kot uvodničarji bodo 

sodelovali predsedniki zdravniških organizacij: Zdenka Čebašek Travnik, Konrad Kuštrin, Igor 

Dovnik, Miro Čokolić (UKC MB), zobozdravnike bo zastopal Krunoslav Pavlović, sodeloval bo še 

nekdanji minister za zdravje Dorijan Marušič.  

V obrisih je prestavil še strokovno temo, ki bo na programu v soboto (20. oktober, ob 9.00 uri) z 

naslovom »Priprava strokovnih priporočil«. Pripravo in vodenje sta prevzela Maja Šoštarič in Iztok 

Takač, po uvodnih besedah bodo sledila predavanja: Ksenija  Geršak: »Pot sprejemanja strokovnih 

priporočil in kliničnih smernic«; Radko Komadina: »Vpliv stroke na prioritete v zdravstvu«; Zlatko 

Fras: »Inštitut za kakovost«; Antonija Poplas Susič: »Pomen priporočil pri delu družinskega 

zdravnika«; Alenka Pavlič: »Izboljšanje kakovosti obravnave ne sodelujočih otrok pri 

zobozdravniku«, Pia Vračko: » Pomen strokovnih priporočil pri upravljanju zdravstvenih 

sistemov«; Martin Rakuša: »Med slovenskimi in mednarodnimi priporočili« in Bojan Popovič: 

»Pravne posledice odstopanja od strokovnih priporočil«. 

 

Člani so podane informacije vzeli na znanje v pričakovanju, da bo vse pravočasno pripravljeno. V 

Organizacijski odbor 155. skupščine so, na predlog predsednika ZD Ljubljana,  imenovali Pio 

Vračko in Sabino Dietner. Podani so bili tudi predlogi za nove častne člane SZD. Po krajši razpravi, 

je bil soglasno sprejet – 

 

SKLEP 2: 
Člani so potrdili stanovsko temo in predlagali nove častne člane SZD, ki so: prim. Matija Cevc, dr. 

med., prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med. in prim. Zoran Zabavnik, dr. med. 
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Ad. 3./ 

Generalni sekretar se je skladno s sprejetim sklepom na prejšnji seji, posvetil iskanju rešitev za 

poslovne prostore SZD na Dalmatinovi 10 v Ljubljani. Vsem članom je že bil posredovan predlog 

možnih rešitev, ki so:  

1. Ponudba Primata gradnje d.o.o. vsebuje: 

▪ Ureditev spremembe namembnosti prostorov iz poslovne v stanovanjsko. 

▪ Vsa gradbena dela v smislu prenove in spremembe poslovnih prostorov v stanovanjske. Po 

prenovi se pričakuje 4 do 5 stanovanjskih enot. 

▪ Pridobivanje vseh potrebnih soglasij in dovoljenj. 

▪ SZD ostane lastnik prostorov vse do dokončne izvedbe po ponudbi in pridobitve 

uporabnega dovoljenja novih prostorov, kar pomeni, da SZD nima nobenega poslovnega 

rizika. 

▪ Ponudnik ocenjuje vrednost sedanjih prostorov  na 2000€/m2, po prenovi pa 3500€/m2. 

SZD bi njegovo delo poplačalo z delom prenovljenih prostorov, kar pomeni, da v prenovo 

ne bi vlagalo dodatnih finančnih sredstev, ampak bi po prenovi ustrezen delež prostorov 

pripadalo izvajalcu, torej podjetju Primata gradnje d.o.o. 

 

2. V primeru, da se odločimo sami financirati preureditev prostorov v stanovanja, tako da 

prenovo prepustimo podjetju za gradbeni inženiring, bi bil ocenjeni strošek 700€/m2, kar je 

občutno nižje kot v zgornji ponudbi. Res pa je, da bi SZD moral investirati med 300.000,00 in 

350.000,00 € svojih sredstev. Ocenjeno je, da bi za taka stanovanja lahko iztržili najemnino vsaj 

14 €/m2. To znese med 5.500 in 6.000€ na mesec. Investicija se povrne v dobrih petih letih. 

 

3. Namembnost prostorov se ohrani in pridobi nove najemnike (poleg Društva za srce). S tem 

namenom se je generalni sekretar že nekajkrat sestal z g. Završkom, ki ima svojo odvetniško 

pisarno na istem naslovu v pritličju. Ker so se združili z drugo odvetniško pisarno, potrebujejo 

večje prostore in bi jim naši prostori na istem naslovu ustrezali. Želeli pa bi, da so le ti 

prenovljeni. Prenova cca 200 m2 je grobo ocenjena na 50.000,00 €, kar bi želel kompenzirati z 

najemnino, ki bi bila 10€/m2. Ker pa bi jim v tem primeru tehnično gledano oddajali prenovljene 

pisarne, zato bi morala biti najemnina višja. Dosegli smo kompromis: če prenovo financira SZD, je 

najemnina vsaj 11,5 €/m2 (na to ceno je g. Završek pristal, vendar sam še vedno vztrajam pri 

ceni 12€/m2 - stvar je še odprta in v fazi dogovorov) in se nam investicija v prenovo, samo zaradi 

razlike v ceni najemnine, povrne najkasneje v 14 letih. 

Ker se je spremembi namembnosti in prenovi v stanovanja pričelo razmišljati zaradi revizijskega 

poročila za leto 2017, ki je SZD obetalo plačilo davka na dobiček v višini cca 110.000,00 € zaradi 

prekvalificiranja večjega dela prostorov  v naložbeno nepremičnino in bi bili le ti vrednoteni po 

pravični vrednosti in ker je dobil namig, da bi se temu lahko delno izognili, je menil, da je tretja 

možnost trenutno najboljša, je svoje mnenje utemeljil generalni sekretar. 

 

V razpravi, ki je sledila, so predsednik in tudi ostali izrazi zahvalo generalnemu sekretarju za ves 

trud in dobro opravljeno delo, ki ga je vložil in pripravil predloge za razrešitev problematike 

nepremičnine SZD na Dalmatinovi 10 v Ljubljani. V nadaljevanju so prisotni presojali med 

predlaganimi rešitvami in se na koncu strinjali s predlogom generalnega sekretarja. Soglasno je 

bil sprejet – 
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SKLEP 3: 
Glede ureditve problematike nepremičnine SZD na Dalmatinovi 10 v Ljubljani, se potrdi predlog 

rešitve pod zaporedno št. 3. Glavni odbor SZD pooblašča generalnega sekretarja L. Hermana, da 

projekt pelje naprej. Opravi vse potrebne razgovore in pridobi ponudbe  za  adaptacijo skladno s 

predlogom po 3. točki. Glavni odbor bo o ponudbah obveščen in bo tudi izbral najbolj ugodnega 

ponudnika z ozirom na ceno pa tudi na kakovost. 

 

Ad. 4./ 

Vmesno poročilo o izvajanju projekta »Tehnična priprava člankov v XML obliko« je podala 

urednica ZV prof. Ksenija Geršak, ki je povedala, da dela potekajo po terminskem planu. 

Obdelava člankov letnikov 85, 86, in delno 87 je v zaključni fazi. Pričel se je tudi drugi sklop 

aktivnosti, izdelava in testiranje aplikacije za konverzijo. V oktobru bo aplikacija pripravljena za 

aktivno fazo testiranja. Imajo že delujoče prototipe XML-ov. Nekateri so tudi objavljeni v okolju 

za razvoj in javno dostopni na naslovu: https://vestnik-dev.szd.si. Ocenjuje, da so 15 dni pred 

terminskim planom.  

V avgustu 2018 so zamenjali uredniško platformo OJS z novo verzijo OJS3.  

V razpravi, ki je sledila, so člani izrazili priznanje uredništvu ZV za opravljeno delo in soglasno 

sprejeli – 

 

SKLEP 4: 
Potrdi se vmesno poročilo odgovorne urednice ZV o izvajanju projekta »Tehnična priprava člankov 

v XML obliko.« 

 

Ad. 5./ Razno 

1. Prof. Komadina je člane GO obvestil o izredni seji GSS, ki je bila 1. avgusta 2018. Člani GSS so 

razpravljali o vzrokih za razpad sistema zdravljenja otrok z boleznijo srca v Sloveniji in z  oceno 

aktivnosti MZ in NIOSB (Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni), s katerimi želijo rešiti 

trenutno močno omejene možnosti srčne kirurgije pri otrocih, ki takšne operacije potrebujejo.  

PR služba je na osnovi tega pripravila tudi izjavo za javnost. 

 

2. Prof. Komadina je člane GO obvestil o prizadevanjih KZO, ki želi čim prej predsednika Vlade RS 

zaprositi za srečanje, kjer bi le-te lahko neposredno predstavile perečo zdravstveno problematiko 

in svoje videnje prepotrebnih rešitev/reform v zdravstvu. 

 

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                 Predsednik SZD: 

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

https://vestnik-dev.szd.si/

