SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
SLOVENIAN MEDICAL ASSOCIATION
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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 21. 9. 2017

ZAPISNIK 5. SEJE GLAVNEGA ODBORA SZD (GO)
Četrtek, 21. september 2017, 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. Cirila
Slemenik Pušnik (Koroško zdravniško društvo), , prim. dr. Beatrika Končan Vračko - članica NO
SZD in zastopnica/podpredsednica (ZD Ljubljana), Dušan Senica, dr. med. tajnik (po dogovoru s
predsednikom za ZD Posavje Brežice), Leon Herman, dr. dent. med. (generalni sekretar SZD),
Lidija Letonja Jaušovec, dr. med. (ZD Ptuj-Ormož), Nika Ahačič Srednik, dr. med. (Goriško ZD),
prim. asist. dr. Jernej Završnik (ZD Maribor), prim. mag. Martin Bigec (predsednik NO SZD), prof.
dr. Ksenija Geršak, glavna urednica ZV
Svojo odsotnost so opravičili: prim. Jani Dernič (ZD Slovenske Istre in Krasa), prim. mag. Teodor
Pevec (predsednik ČR SZD), prim. Zdenko Kikec, dr. med., Davorin Dajčman, dr.
med.(podpredsednik SZD), Igor Praznik, dr. med. član NO SZD (ZD Celje), in prof. dr. Pavel
Poredoš, predsednik SMA
Svoje odsotnosti niso opravičili: prim. Marija Cevc (izvršni sekretar SZD), (Breda Tržan
Grozdanov, dr. dent. med. (podpredsednica SZD), prim. mag. Miran Rems, dr. med. (Gorenjsko
ZD), Branimir Ivka, dr. med. (ZD Novo mesto) in Aleksandra Jutreša, dr. med. (Zasavsko ZD)
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje;
Poročilo o pripravah na 154. redno letno skupščino SZD ;
Poziv regijskim zdravniškim društvom – predlogi za nagrade in priznanja SZD;
Pogodba o povezavi SZD in Zveze študentov medicine Slovenije;
Razno.

Ad. 1./
Prof. Komadina je podal pregled zapisnika zadnje redne seje. Z ozirom na nesklepčnost prejšnje
seje se je ponovno razvila razprava o razdelitvi pobrane članarine SZD. Ponovno je bilo povedano,
da se plačane članarine SZD v letu nabere za cca. 200.000 €, od tega je ZV prejel 60 %, 13 %
regijska zdravniška društva in centrali SZD ostane slabil 53.000 €, kar ne zadostuje niti za plače
zaposlenih, kje so še vsi ostali materialni stroški. SZD na račun dobrega delovanja strokovnih
združenj sekcij posluje pozitivno, kar se pa lahko hitro spremeni. Dr. Završnik je opozoril na
dejstvo, da več kot 30 % članov strokovnih združenj in sekcij ni članov SZD, kljub jasnem
določbam statuta SZD kot tudi statuta združenja oz. sekcije. Bil je mnenja, da SZD mora
zahtevati od vodstev združenj in sekcij, da so dolžna spoštovati omenjena določila. Dejstvo je, da
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na to redno opozarjamo in pozivamo vodstva, da to uredijo, vendar želena učinka ni. Ne nazadnje
je potrebno uvesti določene bonitete za člane SZD, kot na primer – popusti pri kotizacijah le za
tiste člane združenja, ki so člani SZD, izkaznica za člane, učni portal. Nekaj od tega je že, vendar
tudi s tem se želena učinka ne doseže. Vsekakor si mora vodstvo SZD še naprej prizadevati,
vsebine delovanja morajo postati še bolj zanimive in aktualne. Med drugim je bilo predlagano, da
se uvede (če je seveda možno) trajnik za plačilo članarine SZD, naj se poenostavi postopek
včlanjevanja v SZD, kajti le skozi te pozitivne premike, bo društvo postalo bolj zanimivo za
potencialne nove člane, predvsem mlade zdravnike. Soglasno je bil sprejet -

SKLEP 1:
Z ozirom na dejstvo, da bi poseganje v obstoječo delitev pobrane članarine lahko bila ogrožajoča
tako za ZV kot za SZD, ostane delitev pobrane članarine SZD nespremenjena.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil soglasno sprejet -

SKLEP 2:
Z zgoraj navedenim je bil potrjen zapisnik 4. redne seje GO SZD.
Ad. 2./
Prof. Komadina je podal kratko poročilo o pripravah na 154. redno letno skupščino SZD. Povedal
je, da sta tako datum kot lokacija znana – skupščina bo 20. in 21. oktobra 2017, v Austria Trend
Hotelu v Ljubljani. Stanovska tema je že v celoti dogovorjena, tako naslov kot sodelujoči
(program je bil vsem članov poslan po e-pošti). Dogovoriti je potrebno še sestanke GO s člani GSS
in Organizacijskim odborom 154. skupščine SZD. Ostalo dogajanje v petek dopoldne in popoldne
bo potekalo po ustaljenem dnevnem redu, dan se bo zaključil s svečano podelitvijo diplom novim
častnim članom SZD in novo imenovanim primarijem, sledila bo večerja in ples. Strokovno temo z
naslovom – Raziskovalno delo zdravnika v vsakdanji zdravniški praksi – je predstavila prof.
Geršakova in povedala, da ima kot moderatorka potrditve večine sodelujočih, ki so razvidne iz
poslanega programa. Ne bo pa predstavitve – pogled iz satelita, kajti prof. Novakova je
odpovedala in ni bila pripravljena imenovati nekoga drugega … Po krajši razpravi, je bilo
dogovorjeno, da omenjenega prispevka ne bo.
Ad. 3./
Prof. Komadina je povedal, da vsako leto ob priliki redne letne skupščine SZD, regijska zdravniška
društva predlagajo nove častne člane. Predlog še nimamo, zato je pozval vse prisotne, da
utemeljene predloge posredujejo na sedež SZD najpozneje do 6. oktobra 2017.

Ad. 4./
Dr. Herman je povedal, da je bila v povezavi s prejšnjo sejo GO pripravljena pogodba o
pridruženem članstvu oz. o povezavi med SZD in Zvezo študentov medicine Slovenije, ki jo je
slednja že podpisala. Spomnil je na prizadevanja vodstva SZD, ki s takimi in podobnimi potezami
želi mlade privabi v SZD. Pridruženo članstvo ima med drugim za cilj promovirati SZD med
mladimi. Je pa interes po tesnejšem sodelovanju obojestranski. V razpravi, ki je sledila, je bilo
ugotovljeno, da je aktivnost mladih v društvu zelo dobra in bi njihova vključitev v SZD bila
dobrodošla za obe organizaciji. Soglasno je bil sprejet -
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SKLEP 3:
Podpis Pogodbe o pridruženem članstvu oz. o povezavi SZD in Zveze študentov medicine Slovenije
vzpostavlja formalen okvir sodelovanja, zato so jo člani soglasno potrdili.
Ad. 5./ Razno
1. Prof. Komadina je povedal, da smo že pred časom prejeli prošnjo za sofinanciranje s strani
Slovenskega zdravniškega športnega društva Medicus, ki so ga leta nazaj ustanovile zdravniške
organizacije. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet –

SKLEP 4:
SZD bo sofinanciralo dejavnost Slovenskega zdravniškega športnega društva Medicus v višini
500,00 EUR.
2. Dr. Herman je podal kratko poročilo s sestanka na ZZS v vezi e-učenja, ki ga kot platformo
namerava zakupiti ZZS. Potrebujejo strokovne vsebine, zato so SZD povabili k sodelovanju.
Dogovorjeno je bilo, da se na sejo povabi dr. Prosena, ki bo projekt obrazložil, kajti tudi SZD ima
učni porta v okviru svoje spletne strani, zato je na omenjeno sejo potrebno povabiti tudi doc.
Rakušo.
3. Prof. Komadina je povedal, da mora SZD po hitrem postopku sprejeti Pravilnik o zavarovanju
osebnih podatkov. S strani informacijskega pooblaščenca smo pridobili vzorec pravilnika kot
informacijsko gradivo. Pri pripravi lastnega pravilnika je posamezne organizacijske, tehnične in
logično-tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov potrebno prilagoditi
specifičnosti obdelave podatkov na posameznem področju. Do naslednje seje generalni sekretar
in izvršni sekretar SZD pripravita predlog omenjenega pravilnika za potrebe SZD.
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

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