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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                    Ljubljana, 09.01.2018 

 

 

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS) 
 

Torek, 09. januar 2018, ob 15.30 uri v prostorih SZD (Domus Medica), na Dunajski 162 v Ljubljani. 

 

Prisotni člani: prof. dr. Radko Komadina, Leon Herman, dr. dent. med., prof. dr. Mirt Kamenik, 

prof. dr. Miran F. Kenda, doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Metka Volavšek, prof. dr. Pavel 

Poredoš, prof. dr. Iztok Takač, prim. Matija Cevc, doc. dr. Rok Gašperšič, izr. prof. dr. Davorina 

Petek, doc. dr. Aleš Tomažič in  prof. dr. Zlatko Fras. 

 

Ostali prisotni: prof. dr. Igor Švab, doc. dr. Božidar Volj in Peter Renčel, uni. dipl. iur. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. Ksenija Geršak, prof. dr. Samo Fokter, prof. dr. Anton 

Crnjac, prof. dr. Tadej Avčin, Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med., prof. dr. Tonka Poplas 

Susič, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. David.B. Vodušek, Davorin Dajčman, dr. med., in doc. dr. 

Martin Rakuša. 

 

Svoje odsotnosti niso opravičili: prof. dr. Aleš Fidler, in asist. dr. Dragan Kovačič, prof. dr. 

Alenka Kraigher, prof. dr. Peter Pregelj.  

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje (M. Šoštarič); 

2. Poročanje o nadaljevanju ureditve postopka sprejemanja strokovnih smernic/priporočil s 

finančnimi posledicami (M. Šoštarič, R. Komadina, K. Geršak); 

3. Vpliv sprejetega Zakona o zdravstveni dejavnosti na stroko (R. Komadina, P. Renčel); 

4. Razno. 

 

Ad. 1./ 

Na zapisnik 9. redne seje ni bilo  pripombo, zato je bil soglasno sprejet – 

 

SKLEP 1: 
Potrdi se zapisnik 9. redne seje GSS. 

 

Ob tej točki je doc. Maja Šoštarič spomnila na sprejeti sklep GSS v zvezi vsebine specializacije iz 

alergologije in imunologe. Povedala je, da so predlagatelji programa temeljne specializacije iz 

alergologije in klinične imunologije dopolnili skladno z dogovorjenim na delovni skupini, ki jo je 

vodil prof. Avčin in o tem poročal na GSS. Dopolnjeni program vsebine specializacije so 

predlagatelji že poslali na SZD. Prof. Avčin ga je pregledal in predlagal, da se ga sprejme. Tako je 

bil soglasno sprejet – 
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SKLEP 2: 
Po postopku usklajevanja je GSS dokončno potrdil zgoraj navedeni program specializacije in 

sklenil, da se ga pošlje na ZZS v nadaljnji postopek sprejemanja. 

 

Ad. 2./ 

Ob tej točki je prof. Komadina podal poročilo o nadaljevanju dela delovne skupine imenovane za 

ureditev poti/načina sprejemanja strokovnih priporočil in smernic v RS.  Veseli ga, je povedal, da 

je Zdravstveni svet (ZS), predvsem njegov predsednik prof. Strle, SZD zelo naklonjen. 

Dogovorjena pot s katero soglaša tudi prof. Strle je, da združenja/sekcije pripravijo strokovna 

priporočila, ki jih resorni strokovni svet sprejme in pošlje na GSS, ki nato priporočila pošlje v 

obravnavo in potrditev na ZS. Povedal je še, da je dogovor že pripravljen in je bil poslan prof. 

Strletu. Da pa bo dogovorjeno tudi formalno sprejeto s strani ZS, je prof. Strle povedal, da bo 

zadevo uvrstil na dnevni red naslednje seje, kamor bodo vabljeni tudi predstavniki vodstva SZD. 

Seja bo verjetno že v mesecu januarju. 

 

Ad. 3./ 

Prof. Komadina je povedal, da je edino SZD kot elitni predstavnik stroke skozi organiziranost po 

principu civilne družbe, v svoji vlogi in poslanstvu, popolnoma neodvisno od aktualne politike in 

je zavezano izključno stroki. Neodzivnost zdravstvene politike, ki je mimo zdravniških organizacij 

(gluha za večino argumentiranih pripomb) in zdravnikov kot nosilcev dejavnosti, sprejela Zakon o 

zdravstveni dejavnosti, ki je stopil v veljavo 17.12.2017, je nesprejemljiva. Sprejeti zakon je za 

zdravnike nesprejemljiv, saj jim jemlje vse, kar je bilo v preteklosti doseženega skozi Zakon o 

zdravniški službi. Še več, postavlja jih v neenakovreden položaj z ostalimi primerljivimi poklici. 

Je protiustaven, kar so potrdili ugledni slovenski pravniki in je tudi v nasprotju z evropskim 

zakonskim redom. Zdravništvo mora jasno in direktno nagovarjati, povedati in seznaniti tako 

strokovno kot laično javnost, zakaj je proti takemu zakonu.  

Neustreznost tega sprejetega zakona je s pravnega vidika obrazložil še g. Renčel. Tudi on je 

poudaril, da z omejevanjem dela zdravnikov, ki delajo v javnem zavodu le na 8 ur tedensko izven 

svojega delovišča, postavlja zdravnike v neenakopraven položaj in tega ne pozna nobena poklicna 

skupina, gre za poseg v svobodo opravljanja svojega poklica. Pav zaradi tega ZZS pripravlja tožbo, 

ki bi jo vložili preko Varuha na Ustavno sodišče RS. Opozoril je še na kazni tako delodajalcev kot 

zdravnikov, v kolikor kršijo zakon v navedenem. Zakon je v mnogočem nedorečen tako pri navedbi 

dejavnosti in navedbi odgovornega nosilca. Gre za institut odgovornosti, ki pa ne opredeli 

pristojnosti. Kar se tiče koncesij, je zakonodajalec z večine upošteval pripombe in tukaj večjih 

problemov ni za pričakovati. Res pa ukinja koncesije za nedoločen čas. Po novem se podeljujejo 

za 15 let z možnostjo podaljšanja. 

V razpravi, ki je sledila so prisotni izražali svoje ogorčenje predvsem v zvezi z omejevanjem dela 

in pa o poročanju „kaj delaš”, delodajalcu, ko je zdravnik dejansko na dopustu. Prav zaradi tega 

je za pričakovati še večjo fluktuacijo zdravnikov iz javnih zavodov k zasebnikom, mladi zdravniki 

pa bodo odhajali v tujino. S tem je zakonodajalec „skopal jamo” javnemu sektorju. Ob 

pomanjkanju zdravnikov vztrajati pri omejevanju zdravnikovega dela, je nekonsistentno in za 

pričakovati je samo podaljšanje čakalnih dob, ki bodo najbolj prizadele bolnike. V kolikor bi 

zakonodajalec želel okrepiti javni sektor, bi moral po vzorih iz razvite Evrope, dati take osnove in 

pogoje, da bi za isti denar, vsi ti specialisti, ki sedaj izven svojega delovnega časa, delajo v 

privatnem sektorju, delali v svoji bolnišnici.  

Dejstvo je, da so zdravniki v osnovi v Sloveniji bistveno premalo plačani, to pa tudi zaradi tega, 

ker so njihove plače vključene v sistem plač javnega sektorja. Nujno je potrebno presekati to 
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povezavo in doseči, da se zdravnike z ozirom na specifiko njihovega dela, obravnava drugače, je 

bil mnenja doc. Voljč. Predlagal, da bi SZD in ZZS skupaj pripravila komentar na sprejeti zakon in 

opozorila na dejstvo, da se z zdajšnjo zdravstveno politiko ne namerava več pogovarjati, ker ni 

nobenega učinka. O tem obvestita tudi javnost in pripravita predlog sprememb, ki bi jih potem 

skozi amandmaje dogovorila z naslednjo vladno oz. ministrstvom. 

G. Renčel je še opozoril na dejstvo, da je zakon sicer stopil v veljavo, ker pa ministrstvo še vedno 

ni sprejelo ustreznih podzakonskih aktov, ga v praksi v tem trenutku ni moč izvajati. Sprejet je bil 

naslednji – 

 

SKLEP 3: 
▪ SZD in ZZS naj skupaj pripravita komentar na sprejeti zakon in pripravita predlog 

potrebnih sprememb in dopolnitev  potrebnih za amandmaje k zakonu, ki se ga izvede v 

naslednjem vladnem mandatu. 

▪ Vsekakor pa mora zdravništvo opozoriti javnost na škodljivost sprejetega zakona, kajti v 

mesečnem fondu ur, ki se bo nedvomno zmanjšal zaradi omejevanja dela zdravnikov pri 

drugem delodajalcu, se bodo posledično povečale čakalne dobe, dostopnost do zdravniških 

storitev bo otežkočena in zasebniki so in bodo še boljši zaposlovalci kot javni sektor. 

 

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                 Predsednica GSS: 

Marija Poredski                                                        doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 


