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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                  Ljubljana, 11. 06. 2019 

 

 

ZAPISNIK 24. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS) IN 4. SEJE 

STROKOVNEGA PARLAMENTA 

 

Torek, 11. junij 2019, ob 15.30 uri v prostorih SZD v Domus Medica na Dunajski 162 v Ljubljani. 

 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 23. redne seje GSS; M. Šoštarič 

2. Strategija razvoja specializacij in licenciranje posebnih znanj; M. Šoštarič, R. Komadina  

3. Strokovna problematika čakalnih dob; M. Šoštarič, R. Komadina 

4. Razno 

 

Ad. 1./ 

Na zapisnik 23. redne seje ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 1:  

Potrdi se zapisnik 23. redne seje GSS. 

 

Ad. 2./ 

Potekala je razprava in predstavitev mnenj predstavnikov posameznih specializacij na temo 

strategije razvoja specializacij in licenciranja posebnih znanj. Sedanja zakonodaja pozna samo 

enovito »specializacijo«, ne diferencira med temeljnimi specializacijami in subspecializacijami, 

čeprav nekatere nove specializacije zahtevajo od specializanta, da je predhodno že dosegel 

status specialista (temeljne) specializacije. Specializant je ob tem postavljen v neenak položaj s 

specializantom začetnikom, saj je ,čeprav že specialist (temeljne) specializacije, postavljen po 
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zakonu v 43. plačni razred začetnika. SZD ima izdelane vsebine Dodatnih znanj, kjer je 

izobraževanje dolgo najmanj 200 ur in Posebna znanja, kjer je izobraževanje dolgo najmanj 400 

ur. Po sestanku na MZ (skupaj z vodstvom Zdravniške zbornice) smo prišli do možnega sklepa, da 

zakonodajalec uzakoni Posebna in Dodatna znanja in da jih licencira ZZS, na novo ustanovimo 

subspecializacije, ki bi izhajale iz temeljnih specialističnih področij. Soglasno je bil sprejet –  

 

SKLEP 2:  

Specializacije, kot jih opredeljuje sedanji Zakon o zdravniški službi, ostanejo nespremenjene. 

Zaradi novih spoznanj in novih organizacijskih oblik specialističnega zdravljenja doma in v svetu 

se porajajo potrebe po institucionalizaciji novih vsebin - Dodatna znanja Slovenskega 

zdravniškega društva zajemajo edukacijske vsebine z vsaj 200 urami izobraževanja, Posebna 

znanja Slovenskega zdravniškega društva zajemajo edukacijske vsebine z vsaj 400 urami 

izobraževanja. Nova interdisciplinarna področja, ki zahtevajo predhodno specialistično znanje 

kandidata, naj določi zakonodajalec kot subspecializacijo, pri čemer kandidat novo znanje 

pridobiva kot specialist osnovne oziroma temeljne specialnosti, vključno s plačnim razredom 

specialista, ki pridobiva subspecialistično znanje. 

 

Ad. 3./ 

Potekala je razprava na temo strokovne problematike čakalnih dob. Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 3:  

Strokovna problematika čakalnih dob bo podrobneje obravnavana na prihodnjem letnem srečanju 

Slovenskega zdravniškega društva 18. in 19. oktobra 2019. Do septembrske seje GSS naj Strokovni 

sveti SZD s panožnimi strokovnimi združenji in sekcijami pripravijo sezname diagnoz, pri katerih 

čakanje na pričetek ustreznega zdravljenja vpliva na končni rezultat oziroma na bolnikovo 

zdravje. 

 

 

Zapisala:       Predsednica GSS: 

Irena Perne       doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 

 


