
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI ODBOR                                                                                   Ljubljana, 17. novembra 2021 
 

ZAPISNIK 
 
 
 
21. redne seje Glavnega odbora Slovenskega zdravniškega društva (GO SZD), ki je potekala v 
četrtek, 4. novembra 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 20. redne seje GO; L. Herman 
2. Predstavitev pobude Zdravniškega društva Maribor o obeležju zaslužnim umrlim 

zdravnikom; J. Završnik 
3. Poročilo predsednika SZD o že izvedenem strokovnem delu letošnjega kongresa; R. 

Komadina 
4. Poročilo o dopolnitvi vloge in uskladitvi neskladnih določb temeljnega akta SZD; L. 

Herman 
5. Razno 

 
Leon Herman pozdravi prisotne in opraviči predsednika prof. dr. Radka Komadino, ki se bo 
seji zaradi razmer na cesti pridružil z zamudo. Posledično se spremeni tudi vrstni red 
obravnavanih točk na dnevnem redu in sestanek vodi Leon Herman. 
 
Ad 1.: Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje GO SZD, ki je potekala 23. septembra 
2021; L. Herman 
 
K zapisniku 20. redne seje GO, ki je potekala 23. septembra 2021, je SZD prejel predlog, da je 
članica statutarne skupine tudi Sabina Dietner. Prisotni se s predlogom strinjajo, zato se v 
zapisniku popravi sklep št. 2, ki se po novem glasi: Statutarno skupino, ki bo pregledala 
Statut Planinske zveze Slovenije, sestavljajo: doc. dr. D. Bratuš, prim. M. Cevc, S. Dietner, L. 
Herman, prof. dr. R. Komadina, doc. dr. M. Rakuša, M. Šterman in M. Zupančič. Ožjo 
različico statutarne skupine pa sestavljajo: prim. doc. dr. D. Bratuš, prim. M. Cevc, L. 
Herman, prof. dr. R. Komadina, doc. dr. M. Rakuša. 
 



 

SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 20. redne seje GO, ki je potekala 23. septembra 2021, in sicer 
tako, da se v širšo statutarno skupino doda S. Dietner.  
 
 
Ad 2.: Predstavitev pobude Zdravniškega društva Maribor o obeležju zaslužnim umrlim 
zdravnikom; J. Završnik 
 
Prim. doc. dr. Jernej Završnik prisotnim predstavi obeležje zaslužnim umrlim zdravnikom v 
Mariboru, in sicer gre za grob, ki ga je Zdravniško društvo Maribor najelo na Mestnem 
pokopališču Maribor, ga uredilo in zanj izdelalo spomenik. V najem so vzeli grobno mesto, v 
katerem je bil predhodno pokopan zdravnik. Grob je namenjen vsem zdravnicam in 
zdravnikom, ki so ostali brez svojcev, trenutno so na spomeniku izklesana imena treh 
pokojnikov: dr. Janžekovič, dr. Prelog in dr. Turšič. Prisotnim pokaže sliko groba, spomenika, 
izklesanih imen in verza na spomeniku. Prisotne seznani z javnim odprtjem groba, ki bo v 
četrtek, 18. novembra, ob 12. uri, in povabi predsednika SZD prof. dr. Radka Komadino na 
odprtje. Predsednik prof. dr. Radko Komadina povabilo sprejme. 
Leon Herman vpraša, ali so v tem grobu lahko pokopani vsi zdravniki brez svojcev, na kar mu 
prim. doc. dr. Jernej Završnik odgovori pritrdilno.  
Leon Herman pohvali projekt in vizijo projekta ter predlaga, da bi lahko podoben projekt 
izpeljali v vseh večjih mestih. 
Prim. doc. dr. Jernej Završnik prisotne seznani, da so naredili tudi popis zdravnic in 
zdravnikov, ki so pokopani v Mariboru, in da imajo tudi seznam zdravnikov, ki so padli med 
vojno. 
Leon Herman omeni, da je v Ljubljani na Komenskega ulici obstajal spomenik padlim 
zdravnicam in zdravnikom. 
Prof. dr. Radko Komadina vidi idejo z obeležjem kot začetek večjega projekta, h kateremu bi 
lahko vključili tudi Medikohistorično sekcijo SZD in jo prosili za nadaljevanje projekta. 
Prim. doc. dr. Jernej Završnik se strinja in pove, da bo o tem govoril s prof. dr. Elkom 
Borkom, ki bo prisoten tudi na odprtju obeležja v Mariboru. 
Prim. doc. dr. Jernej Završnik prisotne seznani z nekaterimi drugimi projekti Zdravniškega 
društva Maribor, kot je izdaja knjige o članicah in članih Zdravniškega društva Maribor v letu 
2021, za katero Leon Herman vpraša, ali bo izšla le v elektronski obliki ali tudi v tiskani obliki. 
Prim. doc. dr. Jernej Završnik pove, da bo knjiga izšla tudi v tiskani obliki in da ocenjujejo, da 
bo fotografiranje trajalo tri mesece, saj ima Zdravniško društvo Maribor 550 članov.  
 
SKLEP 2: Prisotni so seznanjeni z obeležjem, ki ga je za zdravnice in zdravnike brez svojcev 
postavilo Zdravniško društvo Maribor. Predsednik Slovenskega zdravniškega društva prof. 
dr. Radko Komadina se bo udeležil odprtja obeležja, ki bo 18. novembra 2021 ob 12. uri.  
 
 
Ad 3.: Poročilo predsednika SZD o že izvedenem strokovnem delu letošnjega kongresa; R. 
Komadina 
 
Prof. dr. Radko Komadina prisotne seznani z izvedbo 158. kongresa na temo »Dosežki in 
perspektive slovenske medicine«, ki so jih pripravili strokovni sveti. Meni, da so strokovni 
sveti SZD odlično izkoristili priložnost za predstavitev svojih dosežkov, in med drugim omeni 



 

nastop mlajših kolegov, v katerem so izpostavili, da cenijo prosti čas in jim dodatni zaslužek z 
delom preko delovnega časa ni v interesu. 
V večernem delu kongresa je potekala podelitev priznanj in nazivov primarij ter lavreatov.  
O kongresu je prejel samo pozitivne kritike. 
 
SKLEP 3: Prisotni so seznanjeni z izvedbo 158. kongresa in redne letne skupščine, ki je bil 
15. oktobra 2021. 
 
 
Ad 4.: Poročilo o dopolnitvi vloge in uskladitvi neskladnih določb temeljnega akta SZD; M. 
Cevc, L. Herman, R. Komadina 
 
Predsednik prof. dr. Radko Komadina zaradi odsotnosti prim. Cevca prosi Leona Hermana za 
poročilo o dopolnitvi vloge in uskladitvi neskladnih določb temeljnega akta SZD. 
Leon Herman prisotne seznani, da je SZD od Upravne enote Ljubljana prejel povratno 
informacijo, da Statut SZD ni skladen s pravilniki o statutih. Kot vodilo pri popravkih statuta 
predlagajo Statut Planinske zveze Slovenije. Statutarna skupina bo do konca leta 2021 ali v 
začetku leta 2022 pripravila popravke Statuta SZD. 
Leon Herman prisotne seznani še s situacijo na Dalmatinovi ulici, kjer ima SZD prostore, 
vendar ni lastnik kletnih prostorov, o čemer ga je obvestil upravitelj objekta. Udeležil se je 
sestanka lastnikov in vsi prisotni lastniki se strinjajo, da tudi SZD postane lastnik kletnih 
prostorov. O tej temi je Leon Herman že govoril z odvetnikom g. Završkom, ki mu je svetoval 
zasedbo izbranih prostorov in plačevanje stroškov zanje. Lastništvo se pravno lahko uredi 
naknadno. Prisotne prosi za soglasje oz. strinjanje. 
Prim. doc. dr. Jerneju Završniku se zdi to absolutno prava pot. Obenem prisotnim pokaže 
prostore SZD Maribor, v katerih je na račun prostorov v kleti in na podstrešju SZD Maribor 
postal četrtinski lastnik stavbe. Prisotne seznani, da je bil strošek za 80 m2 380.000 EUR. 
Leon Herman odgovori, da je imela stavba na Dalmatinovi ulici v prvotnem stanju le dve 
nadstropji in da ni prepričan o obstoju podstrešja; dejstvo pa je, da bi SZD lahko dobil 
pomemben del kletnih prostorov. 
Prof. dr. Radko Komadina vpraša o okvirni višini stroškov odvetniških storitev za ureditev 
lastništva kletnih prostorov, na kar mu Leon Herman odgovori, da se bo o višini stroškov 
pozanimal, vendar z zasedbo kletnih prostorov nimamo kaj izgubiti, tako da v tej fazi to ne 
predstavlja nobenega stroška.  
Prisotni se s predlogom Leona Hermana, da SZD zasede del kletnih prostorov na Dalmatinovi 
ulici, strinjajo. 
Prim. doc. dr. Jernej Završnik izrazi še mnenje glede sprememb v Statutu SZD, in sicer da je 
treba upoštevati, da imajo regionalna društva svoje poslovne račune in kot pravni subjekti 
uspešno delujejo, s čimer se Leon Herman strinja. 
 
SKLEP 4: Statutarna skupina bo v začetku leta 2021 pripravila popravke Statuta SZD.  
SZD zasede del kletnih prostorov na Dalmatinovi ulici, kjer ima prostore. 
 
Ad 5.: Finančno stanje SZD 
 
Prof. dr. Radko Komadina vpraša zakladnika Leona Hermana o finančnem stanju SZD in 
predlaga predstavitev finančnega stanja Glavnemu odboru na seji, ki bi potekala pred 



 

novoletno večerjo, 9. decembra 2021. Meni, da je treba finančno poročilo obravnavati tudi 
glede nadaljnjega poslovanja, četudi še ni končnih podatkov o poslovanju v letu 2021. 
 
SKLEP 5: Naslednja seja GO bo 9. decembra 2021, na kateri bo Leon Herman poročal o 
finančnem stanju. 
 
Ad. 6.: Prednovoletno druženje 
 
Prof. dr. Radko Komadina prisotne povabi na prednovoletno srečanje SZD, ki bo v četrtek, 9. 
decembra, ob 18.30 v gostilni Kovač. 
 
SKLEP 6: Vsi prisotni so v četrtek, 9. decembra, povabljeni na prednovoletno srečanje v 
gostilno Kovač. 
 
 
Ad. 7.: Aktivnosti Zdravniškega društva Maribor 
Doc. dr. Martin Rakuša predstavi aktivnosti Zdravniškega društva Maribor, in sicer 
organizacijo srečanja zdravnikov sekundarijev, za katerega prim. doc. dr. Jernej Završnik 
pokaže program in omeni, da pričakujejo okrog 30 udeležencev, saj je to generacija Z; sicer 
bi pričakovali 60 udeležencev. 
 
SKLEP 7: Prisotni so seznanjeni z organizacijo srečanja zdravnikov sekundarijev 
Zdravniškega društva Maribor. 
 
 
 
 

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

          


