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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                    Ljubljana, 10.04.2018 

 

 

ZAPISNIK 13. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS) 
 

Torek, 10. april 2018, ob 15.30 uri v prostorih SZD v Domus Medica, na Dunajski 162 v Ljubljani. 

 

Prisotni člani: prof. dr. Radko Komadina, doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Metka Volavšek, prof. 

dr. Aleš Fidler, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. Iztok Takač, Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. 

med., prof. dr. Zlatko Fras,  doc. dr. Martin Rakuša in prim. Matija Cevc.   

   

Ostali prisotni: prof. dr. Ksenija Geršak in pri 2.tč. izr. prof. dr. Miroslav Petrovec. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. Tonka Poplas Susič, prof. dr. Pavel Poredoš, prof. dr. Mirt 

Kamenik, prof. dr. Miran F. Kenda, prof. dr. Igor Švab,  prof. dr. Anton Crnjac, prof. dr. Samo 

Fokter, prof. dr. Tadej Avčin, doc. dr. Božidar Voljč, izr. prof. dr. Davorina Petek, prof. dr. 

David. B. Vodušek in Davorin Dajčman, dr. med. 

 

Svoje odsotnosti niso opravičili: Leon Herman, dr. dent. med., doc. dr. Rok Gašperšič, prof. dr. 

Marko Hawlina, doc. dr. Aleš Tomažič, prof. dr. Peter Pregelj, asist. dr. Dragan Kovačič, prof. dr. 

Alenka Kraigher.  

 

Doc. Šoštaričeva je predlagala dopolnitev DR in tako je bil  sprejet naslednji 

DNEVNI RED: 

        

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje; 

2. Obravnava prenovljenega programa specializacije iz Klinične mikrobiologije; 

3. Poziv ministrstvu (MZ) za ukinitev zakona za zaposlovanje zdravnikov po skrajšanem 

postopku in obvestilo SS; 

4. Forum Koordinacije zdravniških organizacij; 

5. Razno. 

 

Ad. 1./ 

Pregled zapisnika zadnje seje je podala doc. Maja Šoštarič. Na zapisnik je imel pripombo doc. 

Rakuša, ki je želel, da se v povzetek razprave pri 3. tč. DR vnese poudarek tudi na vsebinski del 

specializacije, ki jo mora kandidat izkazati. Tako se sedaj povzetek razprave pod 3. tč. glasi: »V 

razpravi, ki je sledila, so prisotno ugotovili, da je to velik problem, saj je s tako regulativo 

omogočeno, da nekdo dobi licenco za delo, kljub temu, da se je podiplomsko izobraževal krajši 

čas in vsebinsko v manjšem obsegu kot to določajo naši programi specializacije. S strokovnega 

vidika to ni pošteno do naših specialistov, pa tudi pravno gledano je to problematično. Komisija, 

ki ugotavlja skladnost izobraževanja je imenovana s strani MZ in je pri svojem odločanju 

omejena, praktično nima možnosti zavrnitve, lahko samo določi prehodno obdobje prilagoditve, ki 

pa ne more biti daljše od enega leta. Po tem 1-letnem prilagoditvenem času pa preverjanje 
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znanja opravi druga komisija. Zadevo zapleta tudi dejstvo, da nekateri specialisti – iz držav izven 

ES - pridejo na povabilo potencialnih delodajalcev, katerim je v interesu, da jih čim prej 

zaposlijo. Vendar bi komisija za preverjanje morala imeti možnost, da v kolikor se izkaže, da je 

enoletno prilagoditveno obdobje prekratko, le-tega ustrezno podaljšati oz. kandidata zavrniti. 

Prilagoditveno obdobje mora biti ustrezno časovno in vsebinsko strukturirano, določeno sprotno 

preverjanje znanja, ki se zaključi z izpitom pred izpitno komisijo. Kajti le tako bodo izkazane 

kompetence (znanje, veščine, profesionalnost) kandidatov specialistov za zaposlitev izven držav 

ES, primerljive s slovenskimi specialisti«. Drugih pripomb ni bilo. Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 1: 
Z zgoraj navedeno dopolnitvijo, je bil potrjen zapisnik 12. redne seje GSS. 

 

Ad. 2./ 

Predsednica doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo po tistem, ko smo vabilo in gradivo za GSS že 

razposlali, prejeli posodobljeni program specializacije iz Klinične mikrobiologije, ki ga je 

pripravila Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe in ker GSS želi ažurno reševati 

zadeve, je le-to uvrstila na današnjo sejo. Na sejo je bil povabljen izr. prof. dr. Miroslav Petrovec 

(predsednik Sekcije), ki je zadevo dodatno obrazložil. Povedal je, da je program usklajen s 

smernicami UEMS-a, odobril ga je tudi SS za klinično mikrobiologijo. Trajanje specializacije se ne 

spremeni in ostaja 5 let. Spremeni se čas kroženja. Področje klinike se skrajša na 12 mesecev, 

praktični del se podaljša na 35 mesecev, kjer je osredotočenje na infekcijske bolezni in še 6 

mesecev izbirnega dela. Ugotovljeno je bilo, da je  posodobljeni program specializacije ustrezno 

strukturiran, da so priloženi vsi potrebni dokumenti in je tako zadoščeno splošnemu delu 

pravilnika o specializacijah. Zato je bil soglasno sprejet naslednji – 

 

SKLEP 2: 
GSS je potrdil prenovljeni program specializacije iz Klinične mikrobiologije, ki je usklajen s 

smernicami UEMS-a in se pošlje na ZZS v nadaljnji postopek sprejemanja.  

 

Ad. 3./ 

Doc. Maja Šoštarič je povedala, da je skladno z dogovorjenim na prejšnji seji pripravila poziv GSS 

(vsi člani GSS so ga prejeli pred sejo), ki bi ga poslali vsem strokovnim svetom SZD in združenjem 

in sekcijam SZD. Kolege je potrebno opozoriti na veljavni Zakon o priznavanju poklicne 

kvalifikacije, ki je bil sprejet leta 2011 (hudo pomanjkanje zdravnikov) v želji po »hitrem« 

zaposlovanju zdravnikov iz držav izven ES. Po tem zakonu (postopek pridobivanja) obstaja 

možnost, da zdravniki specialisti, ki so specializacijo opravili v državah izven ES in v RS pričnejo 

postopek za priznavanje poklicne kvalifikacije in pridobivanje licence po omenjenem zakonu, 

pridobijo licenco po skrajšanem in neustreznem programu podiplomskega izobraževanja. 

V razpravi, ki je sledila, je bilo ponovno ugotovljeno, da je Komisija, ki ugotavlja skladnost 

izobraževanja in je imenovana s strani MZ, pri svojem odločanju omejena, praktično nima 

možnosti zavrnitve, lahko samo določi prehodno obdobje prilagoditve, ki pa ne more biti daljše 

od enega leta. To ni sprejemljivo. Omenjena komisija bi morala imeti možnost, da v kolikor se 

izkaže, da je enoletno prilagoditveno obdobje prekratko, le-tega ustrezno podaljšati oz. 

kandidata zavrniti. Prilagoditveno obdobje pa mora biti ustrezno časovno in vsebinsko 

strukturirano, določeno sprotno preverjanje znanja, ki se zaključi z izpitom pred izpitno komisijo. 

Kajti le tako bodo izkazane kompetence (znanje, veščine, profesionalnost) kandidatov 

specialistov za zaposlitev izven držav ES, primerljive s slovenskimi specialisti. 
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V omenjenem pozivu tako GSS predlaga, da SS opozori svoje člane in združenja, da ne sodelujejo 

v komisijah, ki jih imenuje Ministrstvo za zdravje, če so mnenja, da kandidat kljub 12- mesečnem 

prilagoditvenem obdobju ne bo opravil izobraževanja, ki je v skladu s programom specializacije v 

RS.  

Na vsebino pripravljenega poziva, prisotni člani GSS niso imeli pripomb, zato je bil soglasno 

sprejet – 

 

SKLEP 3: 
Poziv, ki ga je pripravila predsednica GSS, se pošlje vsem predsednikom strokovnih svetov SZD in 

predsednikom združenj in sekcij SZD. Predsednik SZD pa skupaj s vodstvom ZZS pripravi dopis za 

MZ, s katerim MZ opozori, da je potrebno revidirati zakonodajo, ki ureja področje zaposlovanja 

specialistov iz držav izven EU v Sloveniji. 

 

Ad. 4./ 

Prof. Komadina je povedal, da se je KZO že pred časom odločila in pristopila k organizaciji 

javnega foruma z naslovom »Akutni problemi našega zdravstvenega sistema – pogled zdravnikov – 

Kaj poleg zdravstvene reforme še treba spremeniti, če želimo boljši zdravstveni sistem«. KZO želi 

izpostaviti akutne probleme našega zdravstvenega sistema z vidika zdravnikov, opozorile na 

problematiko zdravstvene reforme, ki je prinesla vrsto negativnih posledic, med njimi daljše 

čakalne dobe, ki spodbujajo nasilje nad zdravniki, ter zahtevati ukrepanje za izboljšanje 

zdravstvenega sistema in več vlaganja v dotrajano zdravstveno infrastrukturo. Sam bo spregovoril 

o dehumanizirani obravnavi bolnikov, temni plati e-medicine in krizi vrednot. Na javni forum, ki 

bo 12. aprila so povabljeni tako predstavniki MZ, ZZZS, NIJZ, parlamentarne stranke, poslanci DZ 

in župani občin, izvenparlamentarne in novoustanovljene stranke, zainteresirana javnost, mediji 

in seveda vsi nosilci zdravstvene dejavnosti.  

 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila zaključena ob 17.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                 Predsednica GSS: 

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


