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GLAVNI STROKOVNI SVET                Ljubljana, 12. februarja 2020 
 
 

ZAPISNIK 
 

 
29. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je bila v torek, 11. februarja 2020, ob 
15.30 v prostorih Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana. 
 
Prisotnost članov je razvidna iz liste prisotnosti, ki je sestavni del originalnega zapisnika. 
 
 
DNEVNI RED: 
        

1. Pregled zapisnika 28. redne seje GSS; M. Šoštarič  
2. Enotni modul Paliativna oskrba v prenovljenih programih specializacij; M. Šoštarič, G. 

Prosen 
3. Sprejem Slovenskega društva za reproduktivno medicino v SZD; V. Vlaisavljević, M. 

Cevc  
4. Predlog spremembe Zakona o zdravniški službi glede ustanov za izvajanje 

specializacije javnega zdravja Strokovnega sveta za javno zdravje SZD; M. Gabrijelčič 
5. Predlog revitalizacije Sekcije za epileptologijo SZD; M. Šoštarič 
6. Obravnava prošnje za izdajo diplome za posebno znanje s področja 

elektroencefalografije; M. Šoštarič 
7. Obravnava prošnje za izdajo diplom za posebno znanje s področja medicinskega 

izvedenstva in zavarovalniške medicine; M. Šoštarič 
8. Razno 

 
 
Ad. 1. /  
Na zapisnik 28. redne seje GSS ni bilo pripomb, soglasno je bil sprejet –  
 
SKLEP 1:  
Potrdi se zapisnik 28. redne seje GSS.  
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Ad. 2. /  
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je uvodoma omenila, da se bo potrebno opredeliti, kateri od 
predlogov Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo in Inštituta za paliativno 
medicino in oskrbo, bi bil najbolj sprejemljiv za vključitev paliativne oskrbe v potrebne 
kurikulume. Na vsebinski del predloga je bila dana pripomba, ker je etiki paliativne oskrbe 
posvečeno premalo pozornosti. Sicer pa se se člani GSS strinjali, da je 40-urni izobraževalni 
program za specializante potreben. Teoretični del lahko specializant opravi preko spletnega 
izobraževanja, praktični del izobraževanja pa naj se izvede v času dveh delovnih dni. Z ozirom 
na to, da je MZ RS pripravljeno financirati novi omenjeni modul, bi bilo potrebno urediti tudi 
plačilo modulov, ki so že nekaj let vključeni v specializacije in potekajo brezplačno. Po razpravi 
se sprejme sklep -  
 
SKLEP 2:  
Člani GSS so bili mnenja, da je med podanimi predlogi Slovenskega združenja za paliativno in 
hospic oskrbo in Inštituta za paliativno medicino in oskrbo najbolj sprejemljiv predlog št. 2. 
Posreduje se ga v nadaljnjo proceduro potrjevanja na Svet za izobraževanje zdravnikov pri 
Zdravniški zbornici Slovenije. V vsebinskem delu predloga se mora etiki paliativne oskrbe 
posvetiti več pozornosti. Predlaga se, da se 40-urni izobraževalni program organizira tako, da  
teoretični del specializant opravi preko spletnega izobraževanja. Po uspešno opravljenem 
preizkusu znanja mora opraviti še dvodnevno praktično izobraževanje. Logistiko naj prevzame 
koordinator.   
 
 
Ad. 3. /  
Prim. Matija Cevc, dr. med., je najprej izpostavil vprašanje glede uradnega naslova novega 
društva. Predsednik Slovenskega društva za reproduktivno medicino se je strinjal, da se 
spremeni naziv  v „Združenje” in v skladu s tem tudi popravi predlog osnutka statuta. V 
nadaljevanju je seznanil prisotne z določenimi nedoslednostmi novega predloga statuta glede 
organov, funkcij in pooblastil. Predlagal je, da se v 19. členu briše 2. odstavek. Opozoril je na 
nerazumljivo vsebino 20. člena, v katerem je navedeno, da so volitve lahko tudi v pisni obliki. 
Potrebno je opredeliti način pisnih volitev. Po razpravi se sprejme sklep – 
 
SKLEP 3:  
Slovensko društvo za reproduktivno medicino se pozove, da se v skladu z razpravo ustrezno 
popravi vsebina predloga statuta. Predlaga se naziv »Združenje«, uskladi se vsebina glede 
organov, funkcij in pooblastil. Briše se 2. odstavek 19. člena ter  dopolni 20. člen z natančno 
opredelitvijo poteka volitev v primeru pisne oblike. Popravljena verzija statuta se posreduje 
GSS v ponovno obravnavo za potrditev dokumenta. 
 
 
Ad. 4. /  
Obravnava predloga spremembe Zakona o zdravniški službi glede ustanov za izvajanje 
specializacije javnega zdravja Strokovnega sveta za javno zdravje SZD je zaradi opravičene 
odsotnosti prim. doc. dr. Mojce Gabrijelčič Blenkuš, dr. med., prestavljena na 30. sejo GSS, ki 
bo potekala v marcu 2020. 
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Ad. 5. /  
Na SZD je bilo naslovljena prošnja za revitalizacijo Sekcije za epileptologijo SZD. Priložen je bil 
tudi statut, zapisnik ustanovne seje skupščine in pristopne izjave članov. Prim. Matija Cevc, 
dr. med., je povedal,  da v posredovanem predlogu statuta Sekcije za epileptologijo SZD ni 
ugotovil nedoslednosti, zato se sprejme sklep – 
 
SKLEP 5:  
Člani GSS se strinjajo s predlogom, da se revitalizira Sekcija za epileptologijo SZD. 
 
 
Ad. 6. / 
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je seznanila prisotne s prejemom predloga doc. dr. Lee 
Leonardis, dr. med., predsednice Sekcije za klinično nevrofiziologijo SZD, za dodelitev diplome 
za posebno znanje s področja elektroencefalografije. Kandidat Primož Žužek, dr. med., se je v 
sklopu opravljanja specializacije udeležil tečaja Klinične nevrofiziologije, EEG in epilepsij na 
Cleveland Clinic v Cleveland, Ohio. Tekom tečaja je opravil tudi dve preverjanji znanja in prejel 
potrdilo o udeležbi. Po zaključenem tečaju je v Sloveniji nadgrajeval znanje pod nadzorom 
mentorjev iz Kliničnega oddelka za klinično nevrofiziologijo in Centra za epilepsije odraslih 
Kliničnega oddelka za bolezni živčevja na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana. Z ozirom na to, da 
Pravilnik o posebnih znanjih tovrstne izjeme ne predvideva, se prošnji za izdajo diplome 
trenutno ne more ugoditi. Do naslednje seje se pripravi predlog dopolnitve Pravilnika. 
Imenuje se komisija v sestavi prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.,  prim. Matija Cevc, dr. med. in 
Leon Herman, dr. dent. med. Po razpravi se sprejme sklep – 
  
SKLEP 6: 
Na seji se je obravnaval predlog doc. dr. Lee Leonardis, dr. med., predsednice Sekcije za 
klinično nevrofiziologijo SZD, za dodelitev diplome kandidatu Primožu Žužku, dr. med., za 
posebno znanje s področja elektroencefalografije. Z ozirom na to, da Pravilnik o posebnih 
znanjih tovrstne izjeme ne predvideva, se prošnji za izdajo diplome za opravljanje tečaja v 
tujini trenutno ne more ugoditi. Komisija v sestavi prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.,  prim. 
Matija Cevc, dr. med. in Leon Herman, dr. dent. med., pripravi do naslednje seje predlog 
dopolnitve pravilnika. 
 
 
Ad. 7. / 
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je seznanila prisotne s prejemom predloga dr. Ticijane Prijon, 
dr. med., predsednice Sekcije za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino SZD, za 
dodelitev diplom za posebno znanje s področja medicinskega izvedenstva in  zavarovalniške 
medicine kandidatom, ki so opravili zaključni izpit ter predavateljem in mentorjem, ki so 
sodelovali v programu. Slednjim naj bi se izdala diploma oziroma naj bi se specialna znanja 
priznala "iz dela". 
Priloženi zapisniki o uspešno opravljenih izpitih dokazujejo, da kandidati izpolnjujejo vse 
pogoje za dodelitev diplome. Žal pa Pravilnik o posebnih znanjih ne omogoča izdajo diplom 
predavateljem in mentorjem, ki so sodelovali v programu. Do naslednje seje se pripravi 
predlog dopolnitve Pravilnika. Imenuje se komisija v sestavi prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.,  
prim. Matija Cevc, dr. med. in Leon Herman, dr. dent. med. Po razpravi se sprejme sklep – 
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SKLEP 7: 
Na seji se je obravnaval predlog dr. Ticijane Prijon, dr. med., predsednice Sekcije za 
medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino SZD, za dodelitev diplom za posebno 
znanje s področja medicinskega izvedenstva in  zavarovalniške medicine kandidatom, ki so 
opravili zaključni izpit ter predavateljem in mentorjem, ki so sodelovali v programu. Slednjim 
naj bi se izdala diploma oziroma naj bi se specialna znanja priznala "iz dela". Vloga in priloženi 
zapisniki o uspešno opravljenih izpitih dokazujejo, da so  kandidati opravili izpite in 
izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev diplome.  
Diplomo za posebno znanje s področja medicinskega izvedenstva in  zavarovalniške medicine 
prejmejo kandidati prejmejo asist. mag. Alenka Simonič, dr.  med., mag. Branka Kante 
Sotošek, dr. med., asist. dr. Dražen Stojanovic, dr.  med., prim. doc. dr. Erika Zelko, dr.  med., 
Goran Mitrovic, dr. med., Irena Grahelj, dr. med., Ljubislava Škibin, dr. med., doc. dr. Mateja 
Berčan, mag. zdr. nege, Melani Musladin Pintar, dr. med., Nataša Vrhkar, dr. med., Tanja 
Brakočevic, dr. med., Tea Kitak, dr. dent.  med., Vlasta Počkaj, dr. med. 
Pravilnik o posebnih znanjih ne omogoča izdajo diplom predavateljem in mentorjem, ki so 
sodelovali v programu, zato se prošnji trenutno ne more ugoditi. Komisija v sestavi prof. dr. 
Pavel Poredoš, dr. med.,  prim. Matija Cevc, dr. med. in Leon Herman, dr. dent. med., pripravi 
do naslednje seje predlog dopolnitve pravilnika. 
 
Ad. 8. / 
Člani GSS so se seznanili s pobudo Združenja za infektologijo SZD in Sekcije za protimikrobno 
zdravljenje SZD za sprožitev postopka za sprejetje prenovljene specializacije iz infektologije z 
epidemiologijo. Za dokončno potrditev predloga prenovljenega programa bo potrebno 
pridobiti mnenje SS za infektologijo in ga posredovati GSS. Po razpravi se sprejme sklep – 
 
SKLEP 8: 
Združenje za infektologijo SZD in Sekcijo za protimikrobno zdravljenje SZD se pozove, da 
pridobijo mnenje SS za infektologijo in ga posredujejo GSS za dokončno potrditev predloga za 
sprejetje prenovljene specializacije iz infektologije z epidemiologijo.  
 
 
 
 
 
Zapisala:           Predsednica GSS:  
Irena Perne                        doc. dr. Maja Šoštarič, dr.  med. 


