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GLAVNI STROKOVNI SVET              Ljubljana, 5. december 2022 
 

 
 
 

ZAPISNIK 
 

 
18. redne seje Glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva (GSS SZD), ki je 
potekala v sejni sobi SZD in v obliki videokonference v torek, 8. novembra 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 17. redne seje GSS SZD; M. Šoštarič 
2. Potrditev predloga prenovljenega programa specializacije iz oralne kirurgije; D.  
     Sapundijev 
3. Potrditev predloga prenovljenega programa specializacije iz otroške nevrologije;  N.  
     Krajnc 
4. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za patologijo in sodno medicino SZD; M.  
     Šoštarič 
5. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za urologijo SZD; M. Šoštarič 
6. Poročilo s 159. kongresa in redne letne skupščine SZD: stanovska in strokovna tema; 
     R. Komadina, M. Šoštarič 
7. Razno 

 
 
Ad 1.: Pregled zapisnika 17. redne seje GSS SZD 
K zapisniku 17. redne seje GSS SZD, ki je potekala v torek, 11. oktobra 2022, prisotni niso imeli 
pripomb, zato je bil zapisnik 17. redne seje soglasno sprejet. 
 
SKLEP 1:  
Člani GSS SZD so soglasno potrdili zapisnik 17. redne seje GSS SZD. 
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Ad 2.:  Potrditev predloga prenovljenega programa specializacije iz oralne kirurgije; D.  
Sapundijev 
Nacionalni koordinator za specializacijo iz oralne kirurgije, Dime Sapundijev, dr. dent. med., 
je povedal, da je bila leta 2020 podana pobuda Sveta za izobraževanje in usposabljanja 
zdravnikov ZZS, da se optimizira obstoječi program specializacije iz oralne kirurgije. Imenovali 
so delovno skupino, ki je v skladu s smernicami pripravila predlog prenovljenega programa, ki 
pa ne zajema velikih vsebinskih popravkov. Spremembe se nanašajo predvsem na 
optimizacijo kroženja. Pri določenih kroženjih, kot so okulistika, čeljustna ortopedija, 
stomatološka protetika ter interna in urgentna medicina, se je program skrajšal. Pri ostalih 
področjih se časovni potek ni spremenil. Dodani sta 2 novi kroženji, in sicer otroško in 
preventivno zobozdravstvo ter zobne bolezni in endodontija. Sledili so novostim v zvezi z 
digitalizacijo in  uporabo sodobnih metod pri zdravljenju v oralni kirurgiji. Uvedena sta dva 
nova izbirna kolokvija, pri čemer specializant sam izbere tematiko, kolokvije pa opravi z 
glavnim ali neposrednim mentorjem. Dodatna novost je vodenje e-specializantskega 
dnevnika. Prenovljeni program je potrdil Strokovni svet za maksilofacialno in oralno kirurgijo 
SZD.  
 
Sklep:  
Člani GSS SZD so se seznanili s predlogom sprememb in potrdili prenovljeni program iz oralne 
kirurgije, ki se pošlje na ZZS v nadaljni postopek sprejemanja.  
 
Ad 3.: Potrditev predloga prenovljenega programa specializacije iz otroške nevrologije;  N. 
Krajnc 
dr. Natalija Krajnc, dr. med., namestnica nacionalne koordinatorice za specializacijo iz otroške 
nevrologije, je povedala, da je otroška nevrologija mlada specialnost, v Sloveniji priznana od 
leta 2009. S svojim nacionalnim predstavnikom so vključeni v aktivno telo EPNS. Že od samega 
začetka so zelo dejavni pri pripravi učnih vsebin na svojem področju. Specializacija iz otroške 
nevrologije poteka po evropskih državah zelo različno. Sodijo v segment, kjer se  izvaja 
specializacija, izhajajoč bodisi iz področja pediatrije ali odrasle nevrologije. To je bil tudi temelj 
za njihov prvi program, ki ostaja povsem enak kar zadeva izhodiščne pogoje in trajanje. 
Bistvene spremembe so v načrtu kroženja, ki zdaj podaja bolj jasne zahteve in možnosti za 
izvajanje izobraževanj, da se lahko vključujejo tudi druge enote. Sprva so namreč vsi 
specialisti, razen enega, izhajali iz ene same enote – terciarne enote na Pediatrične kliniki. 
Skozi leta pa se nabor enot in oddelkov širi in približno polovica jih deluje v regijah, večinoma 
na sekundarni ravni, vendar pa njihova specialnost vključuje tudi terciarne in kvartarne 
aktivnosti. Na novo je opredeljena možnost, da se vključujejo v ta proces izobraževanja 
akreditirane ustanove, enote ali centri. S tem upajo, da bodo povečali zanimanje za njihovo 
specializacijo in se bodo na ta način tudi približali regijskim centrom odličnosti, ki se bodo za 
izobraževanja ali dele teh izobraževanj lahko akreditirali. V novem prenovljenem programu je 
podrobneje razdelan tudi specialistični izpit. Predlog je bil predstavljen in potrjen na 
Strokovnem svetu za pediatrijo. 
 
V razpravi, ki je sledila, je izr. prof. dr. Zvonka Rener Primec, dr. med., omenila, da je zanimanje 
za to specializacijo trenutno zelo majhno, zato si želijo širitve. Trenutno izvira vseh 10 
specialistov otroške nevrologije iz pediatričnega debla. Otroška nevrologija je samostojna 
specializacija, ki jo kandidat lahko opravi po uspešno zaključnem specialističnem izpitu bodisi 
iz pediatrije ali nevrologije kot osnovne temeljne specializacije. Le 10 držav v Evropi ima to 



 

  Stran | 3  
   

specializacijo kot enovito samostojno, tj., da ne izhajajo primarno iz pediatrije ali nevrologije. 
To pomeni, da morajo pediatrični nevrologi zbirati licenčne točke na dveh področjih, se pravi 
pediatrije in nevrologije, čeprav se nekatere točke priznajo za obe specializaciji. Prim. asist. 
Vojko Didanovič, dr. med., je ob tem ponovno poudaril, da bo potrebno vztrajati pri 
spremembi zakonodaje in jasno opredeliti plačni razred kandidata v primeru dodatnega 
izobraževanja. Vzporedna ali druga specializacija kandidata ne more potisniti v slabši plačni 
razred specializanta. Kandidat mora ohraniti osnovno plačo, saj gre za pridobivanje dodatnega 
znanja. 
 
SKLEP 3:  
1. Člani GSS SZD so se seznanili s predlogom sprememb in potrdili prenovljeni program 
otroške nevrologije, ki se pošlje na ZZS v nadaljni postopek sprejemanja.  
2.  GSS SZD se bo zavzemal in vztrajal pri spremembi zakonodaje, da se  popravi in pravilno 
opredeli plačni razred kandidata v primeru dodatnega izobraževanja. Kandidat, ki je že 
predhodno postal specialist, je upravičen do zneska osnovne plače. 
 
Ad 4.: Potrditev novih članov Strokovnega sveta za patologijo in sodno medicino SZD; M.  
Šoštarič 
Člani GSS so se seznanili s predlogom novih članov Strokovnega sveta za patologijo in sodno 
medicino SZD in soglasno sprejeli   
 
SKLEP 4:  
V Strokovni svet za patologijo in sodno medicino SZD so bili imenovani naslednji člani, kakor 
sledi: Kristina Gornik Kramberger, dr. med., dr. Biljana Grčar Kuzmanov, dr. med., doc. dr. Jera 
Jeruc, dr. med., prim. Izidor Kern, dr. med., doc. dr. Nika Kojc, dr. med., prof. dr. Jože Pižem, 
dr. med., izr. prof. dr. Tomaž Zupanc, dr. med. Novoizvoljeni Strokovni svet naj  imenuje 
predsednika in o tem obvesti GSS.   
 
Ad 5.: Potrditev novih članov Strokovnega sveta za urologijo SZD; M. Šoštarič 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je prisotne seznanila s predlogom novih članov Strokovnega sveta 
za urologijo SZD in soglasno so sprejeli  
 
SKLEP 5:  
V Strokovni svet za urologijo SZD so bili imenovani naslednji člani, kakor sledi: predsednik doc. 
dr. Tomaž Smrkolj, dr. med., člani pa doc. dr. Dejan Bratuš, dr. med., Simon Hawlina, dr. med., 
dr. Zoran Krstanoski, dr. med., dr. Miha Pukl, dr. med.  
 
 
Ad 6.: Poročilo s 159. kongresa in redne letne skupščine SZD: stanovska in strokovna tema; 
R. Komadina, M. Šoštarič 
Prof. dr. Radko Komadina je v uvodu seznanil prisotne z objavo prispevka ga.  Milene Zupanič 
v časopisu Delo. Z daljšim povzetkom okrogle mize z naslovom Ali je zdravnik v Sloveniji res 
nosilec zdravstvene dejavnosti? Zdravnik – svobodni poklic?, ki je bila organizirana v okviru 
letošnje stanovske teme na kongresu Slovenskega zdravniškega društva, je lepo predstavila 
razmišljanje zdravniškega ceha. Tema okrogle mize se ni nanašala zgolj in predvsem na plačno 
podcenjenostjo zdravnikova dela, pač pa o tem, da bo potrebno v Sloveniji nujno regulirati 
status zdravnika, saj je njegova odgovornost pri opravljanju poklica osebna in ne 
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institucionalna. Po zakonu so zdravniki nosilci zdravstvene dejavnosti, v praksi pa že dolgo ne 
več. Zdravstvo bo potrebno »počlovečiti«, saj ima odsotnost »svobode« številne posledice. 
Zagotoviti bo potrebno več kot zgolj eno karierno pot za zdravnika, če bomo želeli zadržati 
zdravnike v Sloveniji.  
 
V popoldanskem času se je odvijala izredno bogato predstavljena strokovna tema na področju 
tromboprofilakse. Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je povedala, da so se na povabilo odzvali različni 
specialisti, ki so predstavili odlična predavanja. Izrazila je željo, da bi se v prihodnje udeleževali 
teh srečanj tudi mlajši kolegi. 
 
 
Ad 7.:  Razno 
Razprave pod točko »razno« ni bilo, zato se je izr. prof. dr. Maja Šoštarič zahvalila za 
sodelovanje in zaključila 18. redno sejo GSS. 
 
 
 
Zapisala:      Predsednica GSS SZD:   
Irena Perne                            izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 
 

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


