
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI ODBOR                                                                                   Ljubljana, 10. avgusta 2021 

 
ZAPISNIK 

 
 
 
19. redne seje Glavnega odbora Slovenskega zdravniškega društva (GO SZD), ki je potekala v 
četrtek, 17. junija 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 18. redne seje; R. Komadina 
2. 160. obletnica delovanja Slovenskega zdravniškega društva in 90. letnik izhajanja 

Zdravniškega vestnika; R. Komadina 
3. Finančno poročilo za leto 2020; L. Herman 
4. Poročila regijskih društev o delovanju v preteklem letu 
5. Razno 

 
 
Ad. 1.: Potrditev zapisnika 18. redne seje GO SZD, ki je potekala 26. novembra 2021 
K zapisniku 17. redne seje GO, ki je potekala 18. marca 2021, sodelujoči niso poslali pripomb, 
niti jih niso predlagali na 19. seji, zato je zapisnik soglasno sprejet. 
 
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 18. redne seje GO, ki je potekala 18. marca 2021. 
 
 
Ad 2.: 160. obletnica delovanja Slovenskega zdravniškega društva in 90. letnik izhajanja 
Zdravniškega vestnika; R. Komadina 
 
Prof. dr. Radko Komadina prisotne seznani, da bo praznovanje 160. obletnice delovanja SZD 
in 90. letnika izhajanja Zdravniškega vestnika potekalo v soboto, 11. septembra 2021, 
strokovni del Kongresa SZD pa bo potekal v petek, 15. oktobra 2021. V okviru strokovnega 
dela Kongresa bodo obravnavani dosedanji dosežki slovenske medicine in njena prihodnost, 
za kar bo poskrbela predsednica Glavnega strokovnega sveta izr. prof. dr. Maja Šoštarič, ki je 



 

že pozvala strokovne svete naj posredujejo teme. Od strokovnih svetov je SZD že prejel 
nekaj predlogov tem.  
Svečani del Kongresa se bo odvijal v Unionski dvorani v Ljubljani. Število oseb za strokovni in 
večerni del bo odvisno od epidemiološke situacije in veljavnih ukrepov. Na Kongresu bodo 
predstavljene dobre evropske prakse in dobra praksa akademske medicine v Sloveniji. 
Vabilo je bilo tujim gostom že poslano, in sicer smo povabili zdravniška društva držav, ki 
mejijo na Slovenijo, ter nizozemsko zdravniško društvo. Dekana medicinskih fakultet sta 
povabila dekane tujih medicinskih fakultet, s katerimi tesneje sodelujeta medicinski 
fakulteti. Prav tako bo tudi uredništvo Zdravniškega vestnika povabilo ugledne tuje člane 
uredniškega odbora in predsednika Evropske akademije znanosti in umetnosti. Z domačimi 
govorci bomo izpeljali triurno plenarno zasedanje, ki mu bo sledil odmor s prigrizkom. Med 
13. in 15. uro bo potekala okrogla miza na temo akademske medicine, na katero bodo 
povabljeni tudi predstavniki obeh terciarnih bolnišnic. Želimo predstaviti, da akademska 
medicina in terciarna bolnišnična dejavnost predstavljata poslovno priložnost za celotno 
državo. Med 15. in 17. uro bo potekala slavnostna prireditev v okviru Zdravniškega vestnika, 
ki ji bo v večernem delu sledila proslava. Strokovnemu programu sledita odmor in nato 
večerja ob 19. uri.  
Vsi člani SZD so po pošti že prejeli prvo informacijo o datumu Kongresa. V poletnih mesecih 
bomo povabili še preostale člane. Število udeležencev bo omejeno. 
Prof. dr. Radko Komadina nato preda besedo doc. dr. Dejanu Bratušu, ki prisotne seznani, da 
je proslava bolj ali manj dorečena. Potekala bo 60 minut. Povezovalec bo Stanislav Kočutar, 
s katerim pogosto sodeluje tudi Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru. V kulturnem delu 
bo nastopil pevski zbor Medicinske fakultete v Mariboru in trio, ki ga bodo sestavljali Alja 
Koren s spremljavo klavirja in saksofona. Nastopajoči so se med sabo že povezali, tako da si 
bodo tudi sami razdelili točke nastopa. Uvodni del proslave bo glasbena uvertura, po vsej 
verjetnosti Oda radosti. Projekcijo filma o Slovenskem zdravniškem društvu pripravlja prim. 
prof. dr. Borko, prav tako bo potekala projekcija filma na temo Zdravniškega vestnika. 
Izmenjevala se bosta program in glasba, ob zaključku prireditve bo povezovalec prisotne 
povabil na večerjo.  
 
 
SKLEP 2: Glavni odbor je seznanjen s programom proslave ob 160. obletnici Slovenskega 
zdravniškega društva in 90. letniku izhajanja Zdravniškega vestnika.  
 
 
Ad 3.: Finančno poročilo za leto 2020; L. Herman 
Zakladnik Slovenskega zdravniškega društva, Leon Herman predstavi finančno poročilo. 
Slovensko zdravniško društvo je v letu 2020 delovalo pozitivno. Imelo je 1.937.000 EUR 
prihodkov in 1.783.000 EUR odhodkov, kar pomeni, da je imelo približno 155.000 EUR 
dobička.  
Bilanca za leto 2020 je pozitivna. 
Centrala je imela v letu 2020 513.000 EUR prihodkov in 452.000 EUR odhodkov, kar pomeni, 
da je imela centrala dobička nekaj čez 60.000 EUR. 
Med stroške centrale sodi tudi izhajanje Zdravniškega vestnika, pri katerem je bilo 
42.800 EUR prihodkov in 174.000 EUR odhodkov. Zdravniški vestnik je posloval z izgubo v 
višini 131.000 EUR, ki smo jo pokrili iz delovanja centrale in s prerazporeditvijo notranjega 
dolga, tako da je imela centrala v letu 2020 izgubo v višini 71.000 EUR, kar je polovico manj 



 

kot leto pred tem. Leon Herman izrazi prepričanje, da bo bilanca centrale SZD v letu 2021 
blizu ničle, saj ne bo več stroškov tiska Zdravniškega vestnika, pa tudi prihodki od najemnin 
bodo višji. Leon Herman izpostavi, da je najpomembnejše, da SZD navzven deluje pozitivno. 
Poleg predstavitve finančnega poročila Leon Herman predlaga, da bi skladno s pravilnikom o 
dodatnih znanjih, v katerem je navedeno, da pripada SZD kot organizatorju 5 % kotizacije oz. 
stroškov, posodobili tudi pravilnik o posebnih znanjih in začeli zaračunavati stroške, saj le-ti 
dejansko nastanejo. Omeni, da bi v pravilnik dodali klavzulo, da stroški na udeleženca niso 
nižji od 20 EUR.  
 
SKLEP 3: Glavni odbor je seznanjen s poslovanjem Slovenskega zdravniškega društva v letu 
2020. Pravilnik o posebnih znanjih se dopolni s členom, da je SZD upravičen do 5 % stroškov 
izobraževanja in da so najnižji stroški na udeleženca 20 EUR. 
 
 
Ad 4.: Poročila regijskih društev o delovanju v preteklem letu 
Prof. dr. Radko Komadina prosi prisotne za poročilo o delovanju v preteklem letu. 
Lidija Letonja Jauševec, Zdravniško društvo Ptuj - Ormož: 5 izvedenih srečanj v letu 2020, v 
letu 2021 jih bo vsaj toliko. 
Cirila Slemenik Pušnik, Koroško zdravniško društvo: 5 izvedenih srečanj v letu 2020. 
Prim. doc. dr. Jernej Završnik, Zdravniško društvo Maribor: volilna skupščina in 4 sestanki 
upravnega odbora. Prisotne seznani, da je prim. prof. dr. Gabrijel Borko z željo po večji 
povezanosti osvežil idejo o štajerskem zdravniškem društvu, ki bo začelo delovati v 
Mariboru, na Partizanski ulici 19, pod okriljem Zdravniške zbornice Slovenije. V društvo so 
vključili tudi mlade člane, ki so uredili zavarovanje ARAG za vse člane regijskega društva. 
Zdravniško društvo Maribor še ni imelo tako velikega števila članov, kot ga ima trenutno. 
Mitja Šterman, Pomursko zdravniško društvo: izvedli so več virtualnih sestankov upravnega 
odbora in volilno skupščino. Prisotne seznani, da poskušajo dobiti e-naslove članov. 
Prim. Nataša Fikfak, Goriško zdravniško društvo: imeli so več virtualnih srečanj, 15. 
septembra 2021 pripravljajo večji dogodek. 
Prof. Radko Komadina prisotnim sporoči še poročila preostalih regijskih društev:  
Gorenjskega zdravniškega društva in Zasavskega zdravniškega društva, ki jima je centrala 
SZD pomagala organizirati strokovno srečanje na temo o cepljenju proti COVID-19. 
Prisotne seznani, da lahko centrala SZD vsem regijskim društvom pomaga pri organizaciji 
strokovnih srečanj. Trenutno odprta tema je evtanazija, ki je zaradi interdisciplinarnosti 
zanimiva za regijske sestanke. Regijska društva povabi, naj sporočijo datum, ki jim ustreza, 
Slovensko zdravniško društvo pa jim bo pomagalo pri zagotavljanju primernih govorcev in 
organizaciji. 
Cirila Slemenik Pušnik prisotne seznani, da imajo podjetja predavanja v zdravstvenih 
domovih, kar gre v sklop delovnega časa, medtem ko so sestanki v okviru regijskih društev 
izven delovnega časa in zato manj zanimivi. Prim. doc. dr. Jerneja Završnika prosi za kontakt 
zavarovalnega agenta ARAG-a, ki bo podatke o zavarovanju posredoval prof. dr. Radku 
Komadini, kontakt zavarovalnega agenta pa Leonu Hermanu in doc. dr. Martinu Rakuši. Na 
SZD ni zaposlenega pravnika, zato da bi bili pravni nasveti v okviru zavarovanja zelo 
dobrodošli. 
Nataša Fikfak omeni, da je imela to zavarovanje in da imaš na voljo seznam odvetnikov in 
vsoto, ki ti jo zavarovanje pokrije.  



 

Cirila Slemenik Pušnik predlaga, da se vsem, ki se na novo včlanijo v SZD, pošlje zahvala na 
e-naslov. 
 
 
SKLEP 4: Regijska društva so bila v letu 2020, kljub epidemiološkim ukrepom aktivna. 
Prim. doc. dr. Jernej Završnik bo posredoval podatke o zavarovanju ARAG vodstvu SZD. 
 
Ad 5.: Prispevek letne članarine regijskim društvom 
 
Skladno s statutom mora SZD odstopiti 13 % zneska letne članarine člana regijskemu 
društvu, v katerega je včlanjen član.  
 
SKLEP 5: Skladno s statutom s strani centrale Slovenskega zdravniškega društva prejmejo 
regijska društva 13 % zneska članarine vsakega člana, ki je včlanjen v regijsko društvo. 
 
 
 

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

          


