
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI ODBOR                                                                                  Ljubljana, 19. maj 2022 
 

ZAPISNIK 
 
 
 
23. redne seje Glavnega odbora Slovenskega zdravniškega društva (GO SZD), ki je potekala v četrtek, 
19. maja 2022, ob 16. uri. 
 
Prisotnost članov je razvidna iz seznama prisotnih, ki je sestavni del izvirnega zapisnika, 
posredovanega po e-pošti. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje GO; R. Komadina 
2. Usklajevanje besedila statuta SZD z Zakonom o društvih; M. Cevc 
3. Finančno poročilo 2021, L. Herman 
4. Priprave na Kongres SZD v letu 2022 (datum, stanovska in strokovna tema); R. Komadina 
5. Razno 

 
Prof.Komadina pozdravi prisotne in jih seznani z dnevnim redom. Na seji je prisotnih 9 od 13 
regijskih društev. Manjkajoči so se opravičili (Rifel,Dernič, Fikfak, Zupančič). Seja je sklepčna. 
 
Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje GO; R. Komadina  
Prof. dr. Radko Komadina se zahvali gostiteljem 22. redne seje GO, Zdravniškemu društvu Maribor. 
Na zapisnik prisotni nimajo pripomb, z izjemo prof. dr. Zmaga Turka, ki opozori na napako v zapisu. 
Zapisnik je potrjen skladno s popravkom prof. dr. Zmaga Turka. 
 
SKLEP 1:  Zapisnik je potrjen skladno s popravkom prof. dr. Zmaga Turka. 
 
 
Ad 2) Usklajevanje besedila statuta SZD z Zakonom o društvih; M. Cevc 
Prim. Matija Cevc, dr. med. in prof. dr. Radko Komadina, dr. med. predstavita koncept statuta SZD, 
katerega besedilo je ob sodelovanju zunanjega svetovalca UE LJ usklajeno z noveliranim Zakonom o 
društvih (2018). Želja SZD je skenirati obstoječo organizacijsko strukturo Zveze Društev SZD (SZD kot 
ga vsakodnevno uporabljamo) v besedilo statuta SZD, ki je skladno z novim Zakonom: 

• Zakon zahteva demokratično enakost vseh članov (individualnih, korporativnih/pravnih 
oseb/regijskih društev), zato je organizacijska struktura Zveze društev odveč. 

• Regionalna zdravniška društva so neodvisne pravne osebe in SZD ne more posegati v njihovo 
avtonomijo (enako kot do sedaj morajo ohraniti regijska društva svojo pravno samostojnost 
s svojim bančnim računom in svojo davčno številko). 

• Najvišjii organ SZD je Kongres vseh članov. 



 

• Glavni odbor je najvišji nadzorni organ društva. Zaradi svoje nadzorne funkcije mora imeti 13 
članov z zastopstvom v regijah. Kot nadzorni organ ne more imeti za predsedujočega 
predsednika SZD, temveč izvoli izmed svojih 13 članov svojega predsednika Glavnega odbora 
SZD. 

• Sekcije niso pravne osebe in nimajo svojega bančnega računa in so zavezane k uporabi žiro 
računa SZD. So »orodje« za delovanje društva, ki jih v celoti regulira.  

Prečiščeno besedilo statuta SZD je v priponki tega zapisnika. 
 
SKLEP 2A: Glavni odbor z 9 prisotnimi glasovi soglasno sprejme predstavljeno besedilo in potrdi 
koncept Statuta, usklajenega z noveliranim Zakonom o društvih. 
 
SKLEP 2 B: Besedilo se objavi na spletni strani SZD in pozove članstvo, da posreduje pripombe do 
10.9.2022. 
 
Ad 3) Finančno poročilo 2021, L. Herman 
Leon Herman, dr. dent. med. poda finančno poročilo, ki je priponka zapisnika. V letu 2021 je bilo 
poslovanje SZD zelo dobro - finančno poslovanje centrale ni bilo negativno. Davek na dobiček 
ustvarjen s strani sekcij bodo poravnale sekcije skladno z višino dobička, ki ga je posamezna sekcija 
ustvarila 
 
SKLEP 3: GO potrdi finančno poročilo 2021. 
 
Ad 4). Priprave na Kongres SZD v letu 2022 (datum, stanovska in strokovna tema); R. Komadina 
Kongres bo potekal v petek, 14. oktobra 2022, z dopoldansko skupščino (poročila funkcionarjev, 
obravnava noveliranega statuta), ki ji bo sledila stanovska tema z naslovom: »Je zdravnik v Sloveniji 
res nosilec zdravstvene dejavnosti?« V popoldanskem času bo  strokovna tema »Motnje v 
koagulabilnosti krvi in novosti na področju tromboprofilakse«. V večernem delu bo potekala svečana 
podelitev nagrad in priznanj. Na predlog večine bo letošnji kongres izveden izven Ljubljane, 
predvidoma v Portorožu. Če bo dovolj kandidatov, bomo organizirali skupni prevoz iz Ljubljane za 
udeležbo na zgoščenem enodnevnem dogodku.  
 
SKLEP 4: GO potrdi stanovsko temo skupščina z naslovom »Je zdravnik v Sloveniji res nosilec 
zdravstvene dejavnosti?«, ki bo v petek, 14. oktobra 2022. 
 
Ad 5: Določitev termina in lokacije naslednje, 24. redne seje GO. 
 
SKLEP 5: 24. redna seja GO bo v četrtek, 22. septembra, ob 16. uri v Velenju. 
 
 

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



 

         


