
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI ODBOR                                                                                   Ljubljana, 20. maj 2021 

 
ZAPISNIK 

 
 
 
18. redne seje Glavnega odbora Slovenskega zdravniškega društva (GO SZD), ki je potekala v 
četrtek, 18. marca 2021, ob 16. uri preko videokonference. 
 
Prisotnost članov, ki so sodelovali virtualno preko spletne aplikacije ZOOM, je razvidna iz 
seznama prisotnih, ki je sestavni del izvirnega zapisnika, posredovanega po e-pošti. 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje; R. Komadina 
2. Revitalizacija in delovanje regijskih društev; R. Komadina 
3. Finančno poročilo za leto 2021; L. Herman 
4. Status SMA v SZD; R. Komadina 
5. Slavnostna prireditev v počastitev 160-letnice delovanja Slovenskega zdravniškega 

društva in 90-letnice delovanja Zdravniškega vestnika; R. Komadina 
6. Razno 

 
 
Ad. 1. /:  Potrditev zapisnika 17. redne seje GO SZD, ki  je potekala 26. novembra 2021 
K zapisniku 17. redne seje GO, ki je potekala 26. novembra 2021, sodelujoči niso poslali 
pripomb, niti jih niso predlagali na 18. seji, zato je zapisnik soglasno sprejet. 
 
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 17. redne seje GO, ki  je potekala 26. septembra 2020. 
 
 
Ad 2. /: Revitalizacija in delovanje regijskih društev; R. Komadina 
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. predstavi pomoč Slovenskega zdravniškega društva pri 
organizaciji sestankov regijskih društev. Sestanke na temo »Dileme in zablode o cepljenju 
proti COVID -19«, so izvedli Gorenjsko, Goriško in Zasavsko regijsko društvo. Prof. dr. Radko 
Komadina, dr. med. povabi ostale predsednike regijskih društev k organizaciji podobnih 
sestankov. Za udeležbo na tovrstnih sestankih udeleženci prejmejo licenčne točke. Prof. dr. 
Radko Komadina, dr. med. razloži potek pridobitve licenčnih točk pri Zdravniški zbornici 
Slovenije. V primeru krajših sestankov je potrebno dogodek prijaviti Zdravniški zbornici 



 

Slovenije vsaj 8 dni pred izvedbo dogodka, v primeru daljših sestankov, za katere udeleženci 
prejmejo večje število licenčnih točk, pa je potrebno dogodek prijaviti vsaj 30 dni pred 
izvedbo dogodka. Prisotne seznani, da se lahko za pomoč obrnejo na Slovensko zdravniško 
društvo, ki lahko poskrbi tudi za promocijo dogodka oz. obveščanje ciljne javnosti preko 
različnih komunikacijskih kanalov: spletna stran www.szd.si, adrema članov SZD in bilten 
ZZS. 
Primarij Matija Cevc, dr. med. omeni, da je prijava dogodka dokaj kompleksen postopek, za 
katerega prijavitelj potrebuje številne informacije, čemur pritrdi prim. Cirila Slemenik Pušnik, 
dr. med.  
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. sklene, da bo Slovensko zdravniško društvo na sestanku 
Izvršnega odbora stopilo v kontakt z ga. Mojco Urana iz Zdravniške zbornice Slovenije in se 
pozanimalo o možnostih avtomatizacije in poenostavitve prijave dogodkov in pridobitve 
licenčnih točk. 
 
SKLEP 2: Slovensko zdravniško društvo nudi regijskim društvom tehnično in vsebinsko 
pomoč pri organizaciji sestankov ter pokrije stroške »orodja Zoom« za izvedbo 
videokonference. Na sestanku izvršnega odbora preveri možnosti o prijavi sestankov in 
pridobitve licenčnih točk s strani Slovenskega zdravniškega društva za regijska društva. 
 
 
Ad 3. /: Finančno poročilo za leto 2021; L. Herman 
Leon Hermam, dr. dent. med. omeni, da je finančno poročilo preliminarno in da podatki še 
niso dokončni, saj bilanca še ni končana. Prisotne seznani, da je bilo v preteklem letu manj 
prihodkov in manj odhodkov. Kot celota je Slovensko zdravniško društvo v letu 2020 
poslovalo pozitivno (144.000 EUR), vendar pa je centrala SZD poslovala negativno. Nato 
predstavi finančni položaj centrale Slovenskega zdravniškega društva v preteklih štirih letih, 
ko je centrala v povprečju poslovala negativno (povprečno 130.000 na leto). Pove, da se 
izguba zmanjšuje in da je predvideno negativno poslovanje v letu 2020 le 54.000 EUR. Leon 
Hermam, dr. dent. med. predvideva, da bo centrala v letu 2021 poslovala pozitivno ali pa bo 
vsaj na »pozitivni ničli« in tako začela zmanjševati notranji dolg, ki ga ima do strokovnih 
sekcij in združenj.  
Končno finančno poročilo bo Glavnemu odboru predstavljeno na junijski seji. Pred oddajo 
finančnega poročila na AJPES pa ga mora potrditi tudi Nadzorni odbor SZD.  
 
SKLEP 3: Centrala Slovenskega zdravniškega društva bo v letu 2021 poslovala pozitivno in 
na ta način začela z zmanjševanjem notranjega dolga. Končno finančno poročilo za leto 2020 
bo Glavnemu odboru predstavljeno na junijski seji. 
 
 
Ad 4. /: Status SMA v SZD; R. Komadina 
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. predstavi obotavljanje politike pri ustanovitvi Slovenske 
medicinske akademije s strani države. Namen ob ustanovitvi Slovenske medicinske 
akademije na Kongresu SZD leta 2016 je bil, da bo Slovenska medicinska akademija delovala 
samostojno in da bo država sprejela Zakon o ustanovitvi in delovanju Slovenske medicinske 
akademije, podobno kot je sprejela Zakon o Inženirski akademiji Slovenije. Trenutna vlada, 
kot tudi prejšnje vlade, in minister za zdravje, sta izrazila naklonjenost ustanovitvi Slovenske 
medicinske akademije. V vmesnem času, dokler država ne sprejme Zakona o Slovenski 

http://www.szd.si/


 

medicinski akademiji, bo Slovensko zdravniško društvo tudi v prihodnje pomagalo kot 
soorganizator dogodkov Slovenske medicinske akademije. 
Slovenska medicinska akademija se v javnosti pojavlja z organizacijo okrglih miz in 
novinarskih konferenc, ki so dobro obiskane, poleg tega je z letošnjim letom uvedla tudi 
članarino in postala partnerica Zdravniškega vestnika.  
 
SKLEP 4: Do Zakona o ustanovitvi Slovenske medicinske akademije s strani države bo 
Slovenska medicinska akademija delovala v okviru Slovenskega zdravniškega društva. 
 
Ad 5. Slavnostna prireditev v počastitev 160 - letnice delovanja Slovenskega zdravniškega 
društva in 90. letnika delovanja Zdravniškega vestnika; R. Komadina 
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. predstavi zgodovino Slovenskega zdravniškega društva, 
ki kontinuriano deluje od leta 1861 in je ena najstarejših srednjeevropskih organizacij. SZD 
že 90. let izdaja Zdravniški vestnik (z dvoletnim premorom, ko zaradi vojne ni izhajal). Na 
oba okrogla jubileja smo člani Slovenskega zdravniškega društva ponosni, zato jima bo 
posvečem tudi letošnji Kongres. Zaradi trenutne epidemiološke situacije in želje po izvedbi 
Kongresa v živo bo Kongres organiziran 1 mesec prej, in sicer 11. septembera 2021. V kolikor 
izvedba v živo ne bo mogoča, bo Kongres izveden hibridno. 
Kongres bo organiziran v Hotelu Union, kjer bodo lahko udeleženci tudi prenočili. Stanovska 
tema bo »Akademska medicina kot razvojna priložnost za državo«, v okviru 90. letnika 
delovanja Zdravniškega vestnika pa bo predstavljen pomen slovenske strokovne besede. 
Stanovski temi bo sledila svečanost z gala prireditvijo. Prof. dr. Geršak je predlagala, da bi 
prireditev izvedli pod okriljem režiserke in umetnice Nane Milčinski.  
Tema strokovnega dela kongresa bo »Dosežki in perspektive Slovenske medicine«, ki ga 
bodo pripravili Strokovni sveti SZD. Kongresu bo sledil ogled Vipavske doline. 
Na Kongres bodo povabljeni tudi predstavniki evropskih zdravniških društev, za katere bo 
Slovensko zdravniško društvo pokrilo vse stroške, z izjemo prevoza. Na Kongres bodo 
povabljeni vsi člani Slovenskega zdravniškega društva, ki bodo vabilo prejeli skupaj z novo 
člansko izkaznico in položnico za članarino. 
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. prisotne seznani, da bodo stroški organizacije Kongresa 
višji od običajnih in da bomo poskušali pridobiti sredstva tudi s pomočjo oglaševanja. 
Soorganizatorji Kongresa bodo Slovenska medicinska akademija, Medicinska fakulteta 
Ljubljana in Medicinska fakulteta Maribor. Na dogodek bo povabljen tudi SAZU, ki pa ne bo 
soorganizator. 
Leon Herman, dr. dent. med. omeni, da nam bo Hotel Union, v primeru odpovedi dogodka 
zaradi epidemioloških ukrepov, vrnil celoten znesek predplačila. 
Prisotni soglasno potrdijo predstavljen koncept Kongresa. 
 
SKLEP 5: Glavni odbor soglasno potrdi koncept organizacije Kongresa Slovenskega 
zdravniškega društva. 
 
Ad 6. Razno: Sprememba statuta 
Prim. Matija Cevc, dr. med. omeni, da je potrebno v statutu Slovenskega zdravniškega 
društva termin »sekretariat« zamenjati s terminom »izvršni odbor«. Spremembo termina 
mora potrditi Glavni odbor. 
 



 

SKLEP 6: Glavni odbor soglasno sprejme termin »izvršni odbor«, ki nadomesti termin 
»sekretariat«. 
 
Ad 7. Razno: Poročila regijskih društev o delovanju v preteklem letu 
Prim. Matija Cevc, dr. med. prisotne seznani, da morajo regijska društva oddati poročilo o 
delovanju v preteklem letu. 
 
SKLEP 7: Predsedniki regijskih društev bodo pripravili poročila o delovanju regijskih 
društev v preteklem letu. 
 
 

        
Zapisala:      Predsednik SZD: 
Ula Ukmar      prof. dr. Radko Komadina, dr. med. 

          


