GLAVNI ODBOR

Ljubljana, 1. oktobra 2021

ZAPISNIK

20. redne seje Glavnega odbora Slovenskega zdravniškega društva (GO SZD), ki je potekala v
četrtek, 23. septembra 2021, ob 16. uri v hibridni obliki (v živo in 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 19. redne seje GO; R. Komadina
2. Poročilo o zahtevi UE LJ za dopolnitev vloge in uskladitev neskladnih določb
temeljnega akta SZD; M. Cevc
3. Poročilo predsednika SZD o že izvedenem stanovskem delu letošnjega kongresa; R.
Komadina
4. Pobuda Zdravniškega društva Maribor (podružnica Domus Medica, obeležje
zaslužnim umrlim zdravnikom); J. Završnik
5. Novoletna darila; R. Komadina
6. Sestanek Odbora za zdravstvo; M. Cevc

Ad 1.: Potrditev zapisnika 19. redne seje GO SZD, ki je potekala 17. junija 2021
K zapisniku 19. redne seje GO, ki je potekala 17. junija 2021, sodelujoči niso poslali pripomb,
niti jih niso predlagali na 20. seji, zato je zapisnik soglasno sprejet.
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 19. redne seje GO, ki je potekala 17. junija 2021.

Ad 2.: Poročilo o zahtevi UE LJ za dopolnitev vloge in uskladitev neskladnih določb
temeljnega akta SZD; M. Cevc
Prim. Matija Cevc prisotne seznani z odgovorom in potekom sestanka glede dopolnitve
vloge in uskladitve neskladnih določb temeljnega akta SZD, statuta, na Upravni enoti
Ljubljana. Razlogi za zavrnitev sprememb Statuta SZD so bili naslednji: Skladno z Zakonom o
društvih Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo ne sme posegati v samostojnost

regijskih društev, kar je tudi glavna težava, ki se izraža na različnih področjih: članski
izkaznici, članstvu, članarinah, uporabi izraza Slovensko zdravniško društvo ... Prim. Matija
Cevc predlaga, da GO v prvem koraku prekliče sklep o spremembah Statuta SZD, ki je bil
sprejet na volilni skupščini 16. oktobra 2020 in šele nato dopolni statut skladno s
smernicami, ki smo jih prejeli s strani UE Ljubljana. Gospod na Upravni enoti Ljubljana je
prim. Matiji Cevcu kot primer, po katerem naj se zgleduje Slovensko zdravniško društvo, dal
Statut Planinske zveze Slovenije.
Leon Herman postavi vprašanje, ali je stara različica Statuta SZD tudi sporna, na kar prim.
Matija Cevc odgovori pritrdilno.
Doc. dr. Dejan Bratuš vpraša, ali bi lahko regijska društva funkcionirala kot sekcije in bi se
ukinilo dvodomnost, vendar prisotni med pogovorom ugotovijo, da je to neizvedljivo, saj bi
se morala v tem primeru vsa regijska društva razpustiti (samoukinitev) ali se zliti v eno
društvo, poleg tega pa so posamezniki emocionalno navezani na regijsko društvo, ki mu
pripadajo, zato bi to povzročilo nejevoljo pri številnih članih.
Prof. dr. Radko Komadina povzame predlog prim. Matije Cevca in predlaga sprejetje sklepa,
s katerim razveljavimo sklep o spremembah statuta na kongresu 16. oktobra 2020. Poleg
tega se ustanovi širša in ožja različica statutarne skupine. Širšo različico sestavljajo: doc. dr.
Bratuš, prim. Cevc, Dietner, Herman, prof. dr. Komadina, doc. dr. Rakuša, Šterman in
Zupančič, ožjo različico pa prim. doc. dr. Bratuš, prim. Cevc, Herman, prof. dr. Komadina,
doc. dr. Rakuša, ki bo na naslednji seji predstavila podobnosti Statuta SZD s Statutom
Planinske zveze Slovenije.
S predlogom se vsi navzoči strinjajo.

SKLEP 2: Preklic sklepa o spremembah statuta, sprejetega 16. oktobra 2021 na Kongresu
SZD, in ustanovitev širše in ožje Statutarne skupine, ki pregleda Statut Planinske zveze
Slovenije. Širšo različico sestavljajo: doc. dr. Bratuš, prim. Cevc, Dietner, Herman, prof. dr.
Komadina, doc. dr. Rakuša, Šterman in Zupančič, ožjo različico pa prim. doc. dr. Bratuš,
prim. Cevc, Herman, prof. dr. Komadina, doc. dr. Rakuša.
Ad 3.: Poročilo predsednika SZD o že izvedenem stanovskem delu letošnjega kongresa; R.
Komadina
Prof. dr. Radko Komadina prisotne seznani z zadovoljstvom udeležencev na 1. delu Kongresa
Slovenskega zdravniškega društva in z novinarsko konferenco, ki jo je SZD organiziral teden
dni po kongresu na temo »Položaj in prihodnost akademske medicine v Sloveniji«. Omeni
podporo pokroviteljev, ki so finančno prispevali za izvedbo kongresa, in nastopajočih, ki so
se odrekli honorarju, s čimer smo znižali stroške izvedbe dogodka.
Obenem omeni, da je s strani moderatorja in glasbenikov iz Maribora prejel pobudo za
izdelavo obeležja umrlim zdravnikom brez svojcev, kar bo obravnavano v naslednji točki 20.
redne seje Glavnega odbora.

SKLEP 3: Prisotni so seznanjeni z uspešno izvedenim stanovskim delom kongresa in
praznovanja 160. obletnice Slovenskega zdravniškega društva ter 90. letnika Zdravniškega
vestnika.

Ad 4.: Pobuda Zdravniškega društva Maribor (podružnica Domus Medica, obeležje
zaslužnim umrlim zdravnikom); J. Završnik
Prof. dr. Radko Komadina prisotne seznani, da je s strani regijskega društva Maribor prišla
pobuda za izdelavo obeležja zaslužnim umrlim zdravnikom, ki nimajo svojcev. Po njegovih
podatkih je pobudo Zdravniškemu društvu Maribor dala Medikohistorična sekcija, vendar je
prim. doc. dr. Jernej Završnik, ki bi lahko podrobneje predstavil pobudo, odsoten.
Doc. dr. Dejan Bratuš razloži, da je pobudo za izdelavo obeležja, v imenu Medikohistorične
sekcije mariborskemu zdravniškemu društvu dal prim. prof. dr. Borko. Mariborsko
zdravniško društvo je tako odprlo podračun za zbiranje sredstev, namenjenih za odkup
groba na mariborskem pokopališču, v katerem bi bili pokopani vsi zdravniki, ki nimajo
svojcev ali pa so njihovi grobovi zapuščeni. Meni, da bo predlog, posredovan s centrale
Slovenskega zdravniškega društva, pozitivno sprejet, morda celo pri drugih regijskih
društvih.
Prim. Matija Cevc omeni, da bi lahko bilo obeležje v bližini Medicinske fakultete v Mariboru
in ne nujno na pokopališču.
Prof. dr. Radko Komadina opozori, da gre za posmrtne ostanke, čemur pritrdi doc. dr. Dejan
Bratuša, pri čemer prim. Matija Cevc izpostavi problematiko obstoja posmrtnih ostankov in
lokacije obeležja.
Prof. dr. Radko Komadina predlaga, da SZD podpre pobudo in da prosi za dodatne
informacije o sami izvedbi, s čimer se prisotni strinjajo. Prim. Matija Cevc predlaga, da se za
mnenje vpraša tudi etično komisijo SZD.
SKLEP 4: Pobudo Zdravniškega društva Maribor o postavitvi obeležja zaslužnim umrlim
zdravnikom Slovensko zdravniško društvo podpira. Medikohistorična sekcija ali
Zdravniško društvo Maribor pripravita predlog z dodatnimi informacijami.
Ad 5.: Novoletna darila; R. Komadina
Prof. dr. Radko Komadina navzoče vpraša, ali se strinjajo, da bi za novoletna darila podarjali
žganje slovenskega proizvajalca, lastnika blagovne znamke Pubec, na kar prisotni nimajo
pripomb.
SKLEP 5: Prisotni so seznanjeni z novoletnimi darili blagovne znamke Pubec.
Ad 6.: Sestanek Odbora za zdravstvo; M. Cevc
Prim. Matija Cevc predstavi potek sestanka Odbora za zdravstvo, na katerem je potekalo
blatenje zdravnikov, in poudari, da se napadi na zdravništvo nadaljujejo in postajajo vse
močnejši. Omeni tudi nizek nivo komunikacije med opozicijo in koalicijo. Izpostavi, da je
opozicija navajala, da zdravniki umetno ustvarjajo čakalne dobe, da lahko v popoldanskem
času dodatno zaslužijo, kar je popolna neresnica.
SKLEP 6: Prisotni so seznanjeni z blatenjem zdravnikov s strani politične stranke Levica na
Odboru za zdravstvo.
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