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

Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 13. 12. 2016

ZAPISNIK 1. SEJE GLAVNEGA ODBORA SZD (GO)
Torek, 13. december 2016, ob 16.00 uri v prostorih SZD (Domus Medica), na Dunajski 162 v
Ljubljani.
Prisotni: prof. dr. Pavel Poredoš, prof. dr. Radko Komadina, Mitja Šterman, dr. med. (Pomursko
ZD), prim. Zdenko Kikec, dr. med. (ZD Velenje), Lidija Letonja Jaušovec, dr. med. (ZD PtujOrmož), Nika Ahačič Srednik, dr. med. (Goriško ZD), asist. Davorin Dajčman, podpredsednik SZD
(ZD Maribor), Igor Praznik, dr. med. član NO SZD (ZD Celje), prim. dr. Beatrika Končan Vračko
članica NO SZD (ZD Ljubljana), prim. Jani Dernič (ZD slovenske Istre in Krasa), Leon Herman, dr.
dent. med. (generalni sekretar SZD), prof. dr. Ksenija Geršak (glavna urednica ZV), prim. mag.
Martin Bigec (član NO SZD) in Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med. (podpredsednica SZD).
Svojo odsotnost so opravičili: Prim. Cirila Slemenik Pušnik (Koroško zdravniško društvo)
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Finančno poslovanje društva in določitev višine članarine SZD za leto 2017.
2. Potrditev ustanovnih članom Medicinske akademije SZD.
3. Razno.
Ad. 1./
Prof. Komadina je podal kratko prehodno poročilo o finančnem poslovanju SZD v letu 2016 do
sedaj in povedal, da vsi finančni parametri dobro kažejo in je tako društvo v dobri finančni
kondiciji. V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da bo NO SZD razpravljal in sprejel
finančno poročilo za leto 2016 po opravljeni bilanci in reviziji. Običajno je to v mesecu februarju
oz. marcu. Nadalje je bilo povedano, da neplačane članarine SZD finance društva močno
bremenijo in bi vse terjatve, starejše od 3 let veljalo odpisati. Bilo je govora tudi o različnih
način motivacije, s katerimi bi mlade privabili in vključili v društvo. Tudi o višini članarine za leto
2017 je bilo govora in predlagano je bilo, da ostane na isti ravni kot do sedaj. Soglasno je bil
sprejet –

SKLEP 1:
Glavni odbor SZD sprejme višino članarine za redne člane.
- Članarina za SZD v letu 2017 bo 60€ za redne člane.
- Višina članarine SZD je odvisna od statusa člana, in sicer:
Struktura članov
družinski člani plačajo

Višina redne
članarine
50 %
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upokojeni člani plačajo
sekundariji (2 leti) plačajo
specializanti (2 leti) plačajo
upokojeni družinski člani
plačajo
častni člani so oproščeni plačilu članarine
-

50 %
50 %
50 %
25 %

Študenti (6. letnik MF) in mladi zdravniki, ki se včlanijo v SZD so prvi dve leti oproščeni
plačila članarine SZD in ne prejemajo ZV v tiskani obliki.

SKLEP 2:
Odpis starih terjatev – neplačane članarine SZD, vse kar je več od 2 neplačanih članarin - se
odpiše, vendar se izvršitev sklepa zadrži do zaključnega računa 2016, ko jo jasno ali bo SZD
izkazovalo dovolj visoki dobiček za leto 2016. Dokončno se o zadevi odloči na februarski seji GO.

SKLEP 3:
Nagrade in sejnine funkcionarjem in sodelavcem SZD se izplačajo v enakem obsegu in po enaki
metodologiji kot lani. Razrez se naredi v računovodstvu SZD na lanski osnovi.
Ad. 2./
Prof. Poredoš je povedal, da je po sprejetju dopolnil statuta SZD, bil vzpostavljen pravni temelj
za ustanovitev Medicinske akademije SZD. Glavni strokovni svet SZD je tako že sprejel predlog
imenovanja ustanovnega predsednika in ustanovnih članov. Poimensko je predstavil predlagane
kandidate. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 4:
Potrjeno je imenovanje za ustanovnega predsednika in ustanovne člane Medicinske akademije, ki
so naslednji:
Ustanovni predsednik: prof. dr. Pavel POREDOŠ, dr. med. spec. interne. med
Ustanovni člani:
- prof. dr. Tadej BATTELINO, dr. med., spec. pediatrije
- prof. dr. Jadranka BUTUROVIĆ PONIKVAR, dr. med., spec. interne med,
- prof. dr. Anton CRNJAC, dr. med., spec. kirurgije
- prof. dr. Ksenija GERŠAK, dr. med., spec. ginek.in porod.
- prof. dr. Miran F. KENDA, dr. med., spec. interne med.
- prof. dr. Radko KOMADINA, dr. med., spec. sp. kirurgije
- prof. dr. Srečko KOREN, dr. med., spec. kl. mikrobiologije
- prof. dr. Ljubo MARION, dr. dent. med., spec. zobne protetike
- prof. dr. Mirko OMEJC, dr. med., spec. abdominalne kirurgije
- prof. dr. Dušica PAHOR, dr. med., spec. oftalmologije
- prof. dr. Peter PREGELJ, dr. med., spec. psihiatrije
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- prof. dr. Andreja SINKOVIČ, dr. med., spec. interne medicine
- akad. prof. dr. Franc STRLE, dr. med., spec. infektologije
- prof. dr. Dušan ŠUPUT, dr. med.
- prof. dr. Igor ŠVAB, dr. med., spec. splo/druž.med.
- prof. dr. Veljko VLAISAVLJEVIĆ, dr. med., spec. ginek.in poro.
- prof. dr. David B. VODUŠEK, dr. med., spec. nevrologije
- doc. dr. Božidar VOLJČ, dr. med.
Ad. 3./
Prof. dr. Radko Komadina je povedal, da v začetku naslednjega leta želi obiskati vsa regijska
zdravniška društva, kjer bi se predstavil članom. Prosil je, da ga regijski predsedniki vabijo na
svoje sestanke oz. srečanja.
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

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

3

