GLAVNI ODBOR

Ljubljana, 24. marec 2022
ZAPISNIK

22. redne seje Glavnega odbora Slovenskega zdravniškega društva (GO SZD), ki je potekala v
četrtek, 24. marca 2022, ob 15. uri v hibridni obliki (v živo in preko videokonference).
Prisotnost članov, ki so sodelovali virtualno ali v živo, je razvidna iz seznama prisotnih, ki je
sestavni del izvirnega zapisnika, posredovanega po e-pošti.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje GO; R. Komadina
2. Vmesno finančno poročilo za leto 2021 pred zaključeno bilanco; L. Herman (R.
Komadina)
3. Usklajevanje besedila statuta z mnenjem Upravne enote Ljubljana; M. Cevc (R.
Komadina)
4. Novela ZZDRS o posebnih znanjih SZD; R. Komadina
5. Razno
Prof. dr. Radko Komadina se zahvali gostiteljem 22. redne seje GO, Zdravniškemu društvu
Maribor, pozdravi prisotne in jih seznani z dnevnim redom.
Ad. 1.: Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje GO; R. Komadina
Prof. dr. Radko Komadina povzame vsebino zadnje seje GO in prisotne vpraša, ali imajo
kakršenkoli komentar na zapisnik 21. redne seje in na delo Glavnega odbora v letu 2021.
Prisotni nimajo komentarjev na delo GO v letu 2021 in se strinjajo z zapisnikom 21. redne
seje.
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 21. redne seje GO.
Ad 2.: Vmesno finančno poročilo za leto 2021 pred zaključeno bilanco; R. Komadina
Prof. dr. Radko Komadina se prisotnim opraviči za odsotnost Leona Hermana in jih seznani,
da bo v njegovem imenu predstavil finančno poročilo SZD za leto 2021, ki bo priloženo
zapisnku 22. redne seje.
V uvodu omeni, da je pri razumevanju finančnega poročila potrebno upoštevati tudi širše
okoliščine, epidemijo COVID – 19, ki je v veliki meri vplivala na število aktivnosti SZD. V letu

2020 bili prihodki, zaradi epidemioloških ukrepov, bistveno nižji, ter so znašali 1.937.000
EUR. V letu 2021 so bili prihodki 2.654.000 EUR.
Skladno s prihodki so bili v letu 2021 višji tudi odhodki. Razlika med prihodki in odhodki v
letu 2020 je bila 145.000 EUR, v letu 2021 pa 496.000 EUR.
Največji izdatek SZD je bil v zadnjih letih Zdravniški vestnik (ZV), ki je v finančnem poročilu
voden pod centralo SZD, dejansko pa je to projekt vseh strokovnih s sekcij/društev/združenj,
ki delujejo v okviru SZD. Stroški ZV so se v preteklih letih gibali okoli 170.000 EUR, v letu
2021 pa se je SZD ciljno usmerilo na uravnoteženje poslovanja Zdravniškega vestnika. Razlog
za višino stroškov ZV so bile aktivnosti, ki jih je pogojeval postopek pridobivanja impact
faktorja (prevodi v angleški jezik za obdobje treh preteklih let, grafični razrez in html
postavitev revije, tisk...). ZV ni uspel dobiti imapct faktorja, se je pa uspel uvrstiti v
podatkovno bazo Snip (Source Normalized Impact per Paper).
Prisotnim omeni, da je zaradi zmanjševanja stroškov Zdravniški vestnik od leta 2021
brezplačno na voljo le v spletni izdaji, z doplačilom za stroške tiska, pa ga člani lahko
prejmejo tudi v tiskani obliki. Za tiskano različico ZV se je odločilo zelo veliko število članov,
več kot 33 %.
Doc. dr. Martin Rakuša razloži, da doplačilo številnih članov za tiskano izdajo ZV kaže na
razumevanje ZV kot pomembnega vira strokovnih informacij.
Prof. dr. Radko Komadina nadaljuje z finančnim poročilom in sicer prisotne seznani, da je
centrala SZD (skupaj z ZV) v letu 2020 poslovala negativno in sicer, 71.000 EUR, v letu 2021
pa že pozitivno, in sicer za 63.000 EUR.
Prof. dr. Radko Komadina nato preda besedo prof. dr. Zmagu Turku, ki omeni, da gre za
informativno in ne končno poročilo in da je bil Nadzorni odbor SZD o poročilu predhodno
obveščen. Prisotne seznani, da je finančno poročilo razdeljeno na 3 dele in sicer na
poslovanje SZD kot celote, poslovanje centrale SZD in na poslovanje ZV. Omeni, da ZV
predstavlja največji strošek SZD in predlaga, da GO sprejme informacijo o pozitivnem
poslovanju Slovenskega zdravniškega društva v letu 2021, pri čemer se podrobnejša,
vsebinska razlaga finančnega poročila pripravi po bilanci (naslednja redna seja).
SKLEP 2: Glavni odbor sprejme informacijo o pozitivnem poslovanju v 2021.
Ad 3.: Usklajevanje besedila statuta z mnenjem Upravne enote Ljubljana; R. Komadina
Prof. dr. Radko Komadina prisotne seznani, da je UE Ljubljana zavrnila statut SZD, z
razlogom, da ni skladen z Zakonom o društvih, zato se je Izvršni odbor SZD v letu 2021 in
2022 posvečal tudi usklajevanju Statuta SZD.
Glede na pripombe UE Ljubljana in zakonodajo, se v statutu sprejme naslednje spremembe:
1. Najvišji organ SZD je Kongres.
2. Izvršni organ je Izvršni odbor (v preteklosti imenovan Sekretariat) in izvršuje program
društva.
3. Regijska društva (13) predstavljajo samostojne pravne osebe.
4. Glavni odbor kot nadzorni organ SZD mora izvoliti svojega predsednika.
5. Vsi člani morajo biti po zakonu enakopravni.
6. Naziv »Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo« se zamenja z nazivom
»Slovensko zdravniško društvo«. V njem se združujejo zdravniki in zobozdravniki in
pravne osebe (regijska društva).
Tekom predstavitve sprememb statuta je potekala diskusija, ki je odkrila pomanjkljivost na
prijavnem obrazcu, in sicer, da novi član ne more samostojno izbrati članstva v regijskem

društvu, ampak mu je le-to dodeljeno glede na naslov bivališča. Spletni obrazec je potrebno
ustrezno dopolniti.
SKLEP 3: Prisotni so seznanji s spremembami statuta, ki jih je potrebno sprejeti, da bo statut
zakonit in potrjen s strani UE Ljubljana. V prijavnem obrazcu na spletni strani SZD se doda
možnost izbire članstva določenemu regijskemu društvu.
Ad.4.: Novela ZZDRS o posebnih znanjih SZD; R. Komadina
Prof. dr. Radko Komadina prisotnim pove, da je SZD v sodelovanju z Zdravniško zbornico
Slovenije (ZZS) uspešno zaključilo vsebino Pravilnika o posebnih znanjih.
Posebna znanja morajo, skladno z zakonodajo, obsegati najmanj 180 ur in jih GSS-ju
predlagajo Strokovni sveti. GSS nato imenuje 5-člansko komisijo, ki pripravi vsebino
posebnih znanj in jih preko SZD posreduje ZZS v vednost. ZZS uzakoni predlagano 5-člansko
komisijo, ki je odgovorna za izpeljavo posebnih znanj in končni preizkus znanja. GSS nato
preko SZD posreduje diplomo ZZS, ki po upravnem postopku izda spričevalo, na podeoben
način, kot se izdajo diplome za specializacije.
Posebna znanja se ne obnavljajo in veljajo ob veljavni licenci ZZS trajno. Trenutno je
pravilnik v postopku na Ministrstvu za zdravje, kjer ga morajo samo še podpisati odgovorne
osebe.
SKLEP 4: Prisotni so seznanjeni s Pravilnikom o posebnih znanjih.
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