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GLAVNI STROKOVNI SVET              Ljubljana, 26. januar 2022 
 

ZAPISNIK 
 

 
11. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je potekala v obliki videokonference 
v torek, 11. januarja 2022. 
 
Virtualna prisotnost članov je razvidna iz seznama sodelujočih in prijavljenih prek aplikacije 
Zoom za sočasno sodelovanje prek računalniških ekranov, kar je sestavni del zapisnika. 
 
Sodelujoči so soglasno sprejeli naslednji predlagani 
 
 
 
DNEVNI RED: 
        

1. Pregled zapisnika 10. redne seje GSS; M. Šoštarič 
2. Potrditev novega statuta Heriološkega združenja Slovenije SZD; M. Cevc 
3. Člani UEMS; M. Šoštarič 
4. Razno 

 
 
Ad 1.: Pregled zapisnika 10. redne seje GSS 
K zapisniku 10. redne seje GSS, ki je potekala v torek, 9. novembra 2021, prisotni niso imeli 
pripomb, zato je bil zapisnik 10. redne seje soglasno sprejet. 
 
SKLEP 1: Člani GSS so soglasno potrdili zapisnik 10. redne seje GSS. 
 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je omenila, da Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) še ni odgovorila 
na dopis GSS, s katerim smo se odzvali na njihovo interpretacijo v zvezi z nalogami in cilji 
Strokovnih svetov SZD. Ob tem predsednica GSS poudarja trdno odločenost SZD, da bo 
vztrajalo pri sprejetem stališču GSS glede vloge Strokovnih svetov in glede odločanja, 
povezanega s specializacijami in podiplomskim izobraževanjem. Pri tem opozarjamo na 75. 
člen Zakona o zdravniški službi, ki opredeljuje vlogo SZD in njegovih strokovnih teles. 
 
Prav tako GSS še ni prejel mnenja Častnega razsodišča SZD, kako postopati s člani zdravnikov 
v SZD, ki nasprotujejo cepljenju proti covidu-19, kar v razmerah pandemije ni sprejemljivo.   
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Ad 2.: Potrditev novega statuta Heriološkega združenja Slovenije SZD 
Prim. Matija Cevc je prisotne seznanil, da je predloženo prečiščeno besedilo v skladu s 
statutom SZD, zato ni zadržkov za sprejem novega statuta tega združenja. 
    
SKLEP 2: Člani GSS so soglasno potrdili novi statut Heriološkega združenja Slovenije SZD. 
 
 
Ad 3.: Člani UEMS 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je v uvodu  seznanila člane, da je ZZS v septembru 2020 poslala 
zaprosilo, da predlagamo nove nadomestne predstavnike posameznih zdravniških strok v 
UEMS, ker se je članom iztekal njihov mandat. Predsednicam in predsednikom Strokovnih 
svetov (SS), združenj, društev in sekcij smo poslali seznam dosedanjih predstavnikov z 
navedbo specialnosti, ki so jih zastopali, in prosili, naj nam posredujejo nove predloge za 
kandidate v UEMS. Upoštevali smo vsa imena, ki so na poziv prispela pravočasno.  
 
V nadaljevanju je predsednica seznanila sodelujoče, da pa  je po izteku roka prispelo še nekaj 
novih predlogov in vloga predstavnice dermatovenerološke sekcije za njeno predčasno 
razrešitev s te funkcije. Prebrala je seznam že imenovanih predstavnikov v letu 2020 in 
predlog  novih kandidatov za izpraznjena mesta ter prisotne pozvala k razpravi.  
 
Prof. dr. Samo Fokter je opozoril, da ortopedi niso bili seznanjeni s kandidiranjem dr. Voršiča 
za vertebrološko sekcijo pri UEMS. V pozivu, ki smo ga posredovali, res nismo posebej 
opozarjali, da naj bodo telesa SZD pozorna na to sekcijo, saj gre v tem primeru za 
interdisciplinarno področje in bi se morale stroke med seboj uskladiti same. Zato bomo 
posebej pozvali predsednika SS za kirurgijo, ki nam je predlog posredoval, da uskladi mnenje 
s SS za ortopedijo. Nato bo GSS izbranega člana potrdil na naslednji seji na podlagi enotnega 
predloga obeh SS.  
 
Prof. dr. Radko Komadina je še predlagal, naj se pred potrditvijo preverita tudi predlagana 
kandidata za področje otroške kirurgije in za področje nevrokirurgije.  
 
S predlogi ostalih predstavnikov so se člani GSS strinjali, zato so soglasno sprejeli  
 
SKLEP 3: 
1. GSS je imenoval nove predstavnike zdravniških strok v UEMS, kot sledi: 
Cardiothoracic Surgery: asist. Nikola Lakič, dr. med.  
Thoracic surgery: prof. dr. Anton Crnjac, dr. med 
Medical Microbiology: prof. dr. Katja Seme, dr. med. 
Orthopedics: asist. mag. Tomaž Silvester, dr. med 
Plastic, Reconstructive and Aestetic Surgery: prof. dr. Uroš Ahčan, dr. med. 
Urology: doc. dr. Dejan Bratuš, dr. med. 
Medical Genetics: prof. dr. Borut Peterlin, dr. med. 
Division of Transplant Surgery: Igor Sterle, dr. med. 
MJC Adolescent Medicine: asist. dr. Bernarda Vogrin, dr.med. (a šele po izteku mandata 
prejšnjemu kandidatu) 
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Dermato-Venereology: prim. doc. dr. Marko Potočnik, dr. med., dr. dent. med. (razrešitev 
prejšnje kandidatke) 
 
2. Predsednika SS za kirurgijo in ortopedijo naj uskladita svoja stališča o kandidatu in 
posredujeta svoj enotni predlog predstavnika SZD za vertebrološko področje v UEMS. 
 
3. Irena Perne naj stopi v stik s predsednikom SS za kirurgijo in pri njem preveri, ali sta 
predlagana kandidata za področje otroške kirurgije in za področje nevrokirurgije res ustrezna 
za opravljanje funkcije v UEMS. 
 
Ad 4.: Razno 
Predsednik SZD prof. dr. Radko Komadina je seznanil prisotne, da je nekaterim SS že poteklo 
njihovo 4-letno mandatno obdobje oz. se kmalu izteče. Člane GSS je opozoril na upoštevanje 
Pravilnika o sestavi in delovanju SS, v skladu s katerim naj bi strokovne sekcije in združenja, ki 
sodelujejo pri oblikovanju predloga članov, predlagale nove kandidate na poziv  GSS najmanj 
3 mesece pred iztekom mandata članov. Na ta način bi se SS pravočasno na novo konstituirali, 
kar bi zagotovilo njihovo nemoteno delovanje.  
 
 
Zapisala:      Predsednica GSS:   
Irena Perne                            izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 
 

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


