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GLAVNI STROKOVNI SVET              Ljubljana, 15. junij 2022 
 

 
 

ZAPISNIK 
 

 
15. redne seje Glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva (GSS SZD), ki je 
potekala v obliki videokonference v torek, 14. junija 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 14. redne seje GSS SZD; M. Šoštarič 
2. Obravnava predloga za spremembo naziva specializacije maksilofacialne kirurgije; V.  
      Didanovič 
3. Potrditev posodobljenega programa za posebno znanje s področja klinične nevrofiziologije – 

elektromiografije, elektroencefalografije in somnologije; M. Šoštarič 
4. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za ginekologijo in porodništvo SZD; M. Šoštarič 
5. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za družinsko medicino SZD; M. Šoštarič 
6. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za psihiatrijo SZD; M. Šoštarič 
7. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za intenzivno medicino SZD; M. Šoštarič 
8. Obravnava predloga za ukinitev specializacije iz klinične fiziologije; M. Šoštarič 
9. Razno 

 
 
Ad 1.: Pregled zapisnika 14. redne seje GSS SZD 
Pri pregledu zapisnika 14. redne seje GSS SZD je pri sklepu 2 točke izr. prof. dr. Nataša Toplak 
povedala, da se pediatri ne strinjajo s predlogom GSS SZD, da bi se v vmesnem obdobju, ko 
subspcializacije še niso uradno priznane, izobraževanja zainteresiranim zdravnikom 
omogočila kot posebna znanja (v nadaljevanju: PZ) na določenem strokovnem področju, za 
katera bi po uspešno opravljenem preizkusu znanja prejeli ustrezen certifikat. Po njihovem 
mnenju PZ niso enakovredna subspecializacijam in nasprotujejo kakršni koli povezavi. V 
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evropski akademiji za pediatrijo so programi subspecializacij natančno določeni, zato bodo 
počakali na uvedbo le-teh ali pa bodo uvedli nove specializacije.    
 
Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb, zato je bil zapisnik 14. redne seje soglasno sprejet. 
 
SKLEP 1:  

Člani GSS SZD so soglasno potrdili zapisnik 14. redne seje GSS SZD. 

 
 
Ad 2.:  Obravnava predloga za spremembo naziva specializacije maksilofacialne kirurgije; V. 
Didanovič 
Obravnava predloga za spremembo naziva specializacije maksilofacialne kirurgije se zaradi 
opravičene odsotnosti prim. asist. Vojka Didanoviča, dr. med., prestavi na naslednjo redno 
sejo GSS SZD.   
 
 
Ad 3.:  Potrditev posodobljenega programa za posebno znanje s področja klinične 
nevrofiziologije – elektromiografije, elektroencefalografije in somnologije; M. Šoštarič 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je uvodoma povedala, da smo predlog posodobljenega programa 
za PZ s področja klinične nevrofiziologije – elektromiografije, elektroencefalografije in 
somnologije obravnavali že na predprejšnji seji, na kateri pa je bila s strani URI Soča izražena 
želja, da bi bila ta PZ namenjena tudi specialistom fiziatrom. Predlagatelji dokumenta so 
pojasnili, da je izobraževanje namenjeno izključno specialistom nevrologije in otroške 
nevrologije, ki imajo zadostno predznanje s področja nevrologije.  
Doc. dr. Blaž Koritnik je povedal, da je bil pomislek, ki ga je izrazil predstavnik URI Soča, 
predvsem povezan s tem, da si URI Soča želi imeti nekoga, ki bi nadaljeval večletno prakso in  
izvajal preiskave v smislu spremljanja terapije. Zato po njegovem mnenju ta PZ niso absolutni 
predpogoj za izvajanje preiskave za namene URI Soča. Kot možno rešitev vidi v skrajšanem 3-
mesečnem izobraževanju, ki se izvaja na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo v UKC Ljubljana. 
Fiziater bi s strnjenim pridobljenim znanjem pridobil potrdilo, ki sicer ni enakovredno diplomi 
posebnega znanja, a bi bilo v tem primeru ustrezno. Ponovno pa poudari, da bodo 
predstavniki URI Soča morali opraviti razgovor neposredno z doc. dr. Leo Leonardis. 
 
Zaradi kadrovske zamenjave na Ministrstvu za zdravje RS (v nadaljevanju: MZ RS)  se pričakuje 
preložitev obravnave predloga pravilnika o posebnih znanjih, zato po mnenju predsednice 
GSS SZD ni smiselno, da se odlaša s potrditvijo ustrezno posodobljenega programa za PZ s 
področja klinične nevrofiziologije – elektromiografije, elektroencefalografije in somnologije, 
ki se kontinuirano izvaja. Člani GSS SZD so se s predlogom predsednice GSS SZD strinjali in 
soglasno sprejeli 
 
 SKLEP 3:  

Člani GSS SZD so ponovno obravnavali in potrdili predlog posodobljenega pravilnika za 
posebno znanje s področja klinične nevrofiziologije – elektromiografije, elektroencefalografije 
in somnologije. 
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Ad 4.: Potrditev novih članov Strokovnega sveta za ginekologijo in porodništvo SZD; M. 
Šoštarič 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič  je povedala, da se je v lanskem letu v okviru SZD ustanovilo novo 
Strokovno združenje za reproduktivno medicino, ki bo imelo svojega predstavnika v 
Strokovnem svetu za ginekologijo in porodništvo SZD. Doc. dr. Leon Meglič, dosedanji 
predsednik Strokovnega sveta za ginekologijo in porodništvo SZD, je predstavil novo sestavo 
in povedal, da se je pri predlogu in imenovanju članov upoštevala strokovnost in regionalna 
zastopanost. Člani GSS SZD so soglasno sprejeli  
 
SKLEP 4:  

V Strokovni svet za ginekologijo in porodništvo SZD so bili imenovani naslednji člani, kakor 
sledi: prof. dr. Adolf Lukanovič, dr. med., doc. dr. Leon Meglič, dr. med., Marija Ilijaš Koželj, 
dr. med., prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med., prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., mag. Gorazd 
Kavšek, dr. med., asist. dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., mag. Lili Steblovnik, dr. med., 
Sara Vodopivec, dr. med. Novoizvoljeni Strokovni svet naj  imenuje predsednika in o tem 
obvesti GSS SZD.   

 
 
Ad 5.: Potrditev novih članov Strokovnega sveta za družinsko medicino SZD; M. Šoštarič 
Člani GSS SZD so se seznanili s predlogom novih članov Strokovnega sveta za družinsko 
medicino SZD in soglasno sprejeli  
 
SKLEP 5:  

V Strokovni svet za družinsko medicino SZD so bili imenovani naslednji člani, kakor sledi: 
predsednica prof. dr. Davorina Petek, dr. med., člani pa doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. 
med., prim. Dean Klančič, dr. med., prof. dr. Tonka Poplas Susič, dr. med., prof. dr. Danica 
Rotar Pavlič, dr. med., dr. Eva Cedilnik Gorup, dr. med., asist. Žan Trontelj, dr. med., 
asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med., asist. dr. Aleksander Stepanović, dr. med. 

 
 
Ad 6.: Potrditev novih članov Strokovnega sveta za psihiatrijo SZD; M. Šoštarič 
Člani GSS SZD so se seznanili s predlogom novih članov Strokovnega sveta za psihiatrijo SZD 
in soglasno sprejeli  
 
SKLEP 6:  

V Strokovni svet za psihiatrijo SZD so bili imenovani naslednji člani, kakor sledi: predsednik 
doc. dr. Jurij Bon, dr. med., člani pa Ilonka Vučko Miklavčič, dr. med., Urša Mrevlje Lozar, dr. 
med., izr. prof. dr. Borut Škodlar, dr. med., dr. Mirjana Radovanović, dr. med., dr. Bojana 
Avguštin Avčin, dr. med., Jan Kirbiš, dr. med. 

 
 
Ad 7.: Potrditev novih članov Strokovnega sveta za intenzivno medicino SZD; M. Šoštarič 
Člani GSS SZD so se seznanili s predlogom novih članov Strokovnega sveta za intenzivno 
medicino SZD in soglasno sprejeli  
 
SKLEP 7:  
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V Strokovni svet za intenzivno medicino SZD so bili imenovani naslednji člani, kakor sledi: doc. 
dr. Tomaž Goslar, dr. med., izr. prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med., dr. Irena Osojnik, dr. med., 
doc. dr. Primož Gradišek, dr. med., prof. dr. Matej Podbregar, dr. med., asist. mag. Franc 
Svenšek, dr. med., asist. Sergeja Kozar, dr. med., asist. Tanja Dukić Vuković, dr. med., asist. dr. 
Nataša Milivojević, dr. med. Novoizvoljeni Strokovni svet naj  imenuje predsednika in o tem 
obvesti GSS SZD.   

 
 
Ad 8.:  Obravnava predloga za ukinitev specializacije iz klinične fiziologije; M. Šoštarič 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je povedala, da je na predlog Zdravniške zbornice Slovenije (v 
nadaljevanju: Zbornica) v preteklih letih na GSS SZD že večkrat potekala obravnava o ukinitvi 
specializacije iz klinične fiziologije zaradi nedejavne stroke pri razvoju tega izobraževanja. V 
takratnih razpravah se je utemeljevala bolj potreba po tej specializaciji kot ukinitev 
(obstajanje specializacije je ves čas podpirala tudi UL MF), zato smo Zbornici v odgovoru takrat 
pojasnili, da je specializacijo potrebno zastaviti na novo, saj bi z ukinitvijo le-te prišlo do 
problema pri zaposlovanju zdravnikov na predkliničnih inštitutih. S strani Zbornice smo bili 
nato pozvani, da se pripravi nov predlog vsebine specializacije, vključno s predlogom 
pooblaščenih izvajalcev za kroženje ter s predlogom nacionalnega koordinatorja. Ker do 
navedenega roka (december 2018) stroka ni pripravila novega predloga za vsebino 
specializacije, je Zbornica na SZD ponovno naslovila predlog za ukinitev.  
 
Prof. dr. Zlatko Fras je povedal, da je bila vloženo veliko napora za uveljavitev specializacije, 
ki je bila vzpostavljena predvsem z namenom, da bi zdravniki, ki tvorijo neko pomembno bazo 
na področju predklinične medicine na Medicinski fakulteti, lahko pridobili naziv specialist in 
primerljiv status s specialisti v kliničnih strokah. V zadnjem 15-letnem obdobju pa se opažajo 
spremembe v kadrovski sestavi pri temeljnih medicinskih predmetih. Vedno več je 
naravoslovnih profesorjev, ki niso zdravniki, kar pa za določene specializacije ne more biti 
ustrezna učna osnova (fiziologija, patofiziologija ...). Predlagal je, da se pred ukinitvijo 
specializacije ponovno pridobi mnenje UL MF.   
 
Prof. dr. Radko Komadina je omenil, da je v lanskem letu predlagal ukinitev programa tudi 
dekan UL MF, ko je predsednica Zbornice predlagala novo rešitev problema licence 
zdravnikov, ki delajo na predkliničnih inštitutih. V nadaljevanju je še povedal, da ta 
specializacija nima veljavno imenovanega nacionalnega koordinatorja in glavnih mentorjev, 
prav tako ni vzpostavljena mreža pooblaščenih izvajalcev kot tudi ne uradni program kroženja.  
 
SKLEP 8: 

GSS SZD je ponovno obravnaval predlog Zbornice za ukinitev specializacije iz klinične 
fiziologije. Prisotni se nagibajo k opustitvi te specializacije, saj stroka žal skozi daljše obdobje 
ni izkazala interesa, da bi pripravila predlog za oživitev vzpostavljene specializacije.   
Dekan UL MF se zaprosi k dokončni podaji predloga o ukinitvi omenjene specializacije. Po 
prejemu mnenja se pripravi odgovor za Zbornico.  

 
 
Ad 9.: Razno 
Ad. 9.1. 
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Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je zaprosila prisotne, naj Strokovni sveti čim prej posredujejo 
predloge tem in predavatelje za strokovno temo 159. kongresa SZD z delovnim naslovom 
»Motnje koagulabilnosti krvi in novosti na področju tromboprofilakse«, ki bo potekala 14. 
oktobra 2022 v Portorožu.  
 
Ad. 9.2. 
Prim. Danica Avsec Letonja je povedala, da je Slovenija ratificirala konvencijo Sveta Evrope o 
ukrepanju proti trgovini s človeškimi organi, ki začne veljati 1. septembra 2022. 
Gre za prvi dokument na svetu, ki natančno določa, katera dejanja so kazniva pri trgovini s 
človeškimi organi in kakšne kazni sledijo. Spremenjen je bil kazenski zakonik, ki pa zelo 
pomanjkljivo obravnava to tematiko. Pokazala se je tudi potreba po dopolnitvi kodeksa 
zdravniške etike in sicer o obveznem poročanju zdravnikov in ostalega medicinskega osebja, 
če se soočijo s tako situacijo. Predsednica GSS SZD je predlagala, da bi se tema obravnavala 
kot posebna točka dnevnega reda. Prim. Danica Avsec Letonja pripravi podrobnejšo 
obrazložitev s predlogom dopolnitve kodeksa zdravniške etike in jo predstavi na jesenski seji 
GSS SZD. 
 
Ad. 9.3. 
Po ponovni proučitvi prošnje za dodelitev diplome za posebno znanje s področja 
elektroencefalografije in v skladu s predlogom doc. dr. Lee Leonardis, dr. med., predsednice 
Sekcije za klinično nevrofiziologijo SZD, se le-ta ugodi in se dodeli diploma kandidatu, ki se je 
sicer udeležil tečaja v tujini, a je z dokazili izkazal pridobitev ustrezne izobrazbe z omenjenega 
področja.  Soglasno je bil sprejet  
 
SKLEP 9.3. 

Na seji GSS SZD se je ponovno obravnaval predlog doc. dr. Lee Leonardis, dr. med., 
predsednice Sekcije za klinično nevrofiziologijo SZD, za dodelitev diplome za posebno znanje 
s področja elektroencefalografije kandidatu, ki je dokazal ustrezno izobrazbo. Diplomo za 
posebno znanje s področja elektroencefalografije prejme Primož Žužek, dr. med. 

 
Ad. 9.4. 
Prof. dr. Radko Komadina je prisotne seznanil s pozivom kolegic Združenja za ambulantno 
ginekologijo, da GSS SZD prekliče sklep o potrditvi Slovenskih priporočil o rabi nujne 
kontracepcije zaradi vsebinskih in postopkovnih nepravilnosti in se do nadaljnjega zadrži 
objava neustrezno dopolnjenega in strokovno nepravilnega prispevka v Zdravniškem 
vestniku. 
 
Ta priporočila so se na seji GSS SZD večkrat obravnavala in na podlagi sklepa Strokovnega 
sveta za ginekologijo in porodništvo SZD o ustrezno popravljeni vsebini priporočil  dokončno 
potrdila novembra 2021. Po mnenju članov GSS SZD je postopek potekal pravilno, zato naj se 
poziva k preklicu sklepa ne upošteva. Sprejet je bil sklep 
 
SKLEP 9.4. 

Člani GSS SZD so se seznanili s pozivom kolegic Združenja za ambulantno ginekologijo in 
sklenili, da se sklep GSS SZD o potrditvi Slovenskih priporočil o rabi nujne kontracepcije zaradi 
vsebinskih in postopkovnih nepravilnosti ne prekliče. Uredništvo Zdravniškega vestnika naj 
nadaljuje aktivnosti v zvezi z objavo priporočil. 
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Po obravnavi zadnje točke pod Razno se je izr. prof. dr. Maja Šoštarič zahvalila za sodelovanje 
in zaključila 15. redno sejo GSS. 
 
 
 
Zapisala:      Predsednica GSS SZD:   
Irena Perne                            izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 
 

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


