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Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija 

T: +386 [0]4 25 69 493 

F: +386 [0]4 25 69 174 

E: irena.dolhar@klinika-golnik.si 

W: www.zps-slo.si 
Portorož, 29. novembra 2013 
 
 

ZAPISNIK 

 
 

sestanka Letne skupščine Združenja pnevmologov Slovenije, ki je bil 29. novembra  ob 19.30 uri v Kongresnem centru 
Bernardin v Portorožu. 
 
Otvoritev skupščine: predsednica ZPS Nadja Triller 
 
Predlog in volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije: 
 
Delovno predsedstvo: 
 

1. Brane Mežnar 
2. Marjan Koterle 
3. Duška Vidovič 
 

Zapisnikar: Irena Dolhar 
 
Verfikacijska komisija: 
 
Katja Mohorčič 
Jernej Sitar 
 
Dnevni red:  
 

1. Poročilo predsednice za leto 2013  
2. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Poročilo blagajnika (Robert Marčun)  
4. Poročilo nadzornega odbora (Andrej Debeljak)  
5. Program za leto 2014 
6. Podelitev Levičnikove nagrade in častnega članstva 
7. Razno in sklepna beseda 
 

 
Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan Brane Mežnar, za člana Marjan Koterle in Dušanka Vidovič, potrdili 
smo tudi predlagano verifikacijsko komisijo. 

 
Ad.1  
Prisotne člane ZPS je pozdravila predsednica ZPS Nadja Triller in v nadaljevanju podala poročilo o delu ZPS v letu 2013. 
ZPS je bilo tudi  v tem letu zelo aktivno. Aprila smo z aktivnimi  udeležbami sodelovali na mednarodnem srečanju Hrvaške-
Madžarske-Slovenije na Brionih,  organizirali smo spomladansko srečanje ZPS maja na MF v Ljubljani »Slikovna diagnostika 
pljučnih bolezni« in 29. in 30. novembra v Portorožu organizirali strokovno srečanje skupaj s Sekcijo za torakalno kirurgijo. 
Pnevmologi so se udeležili tudi ERS kongresa, kjer so sodelovali s posterji,  v posterskih sekcijah, dva člana ZPS sta 
recenzirala posterje. 
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Predsednica ZPS je opozorila na nedejavnost komisij, ki so bile ustanovljene v okviru združenja. Tudi spletna stran ZPS je 
nekako zamrla in izpostavila je potrebo po stalnem uredniku spletne strani. Prav bi bilo, da bi to zadolžitev sprejel kdo od 
mlajših pulmologov. 
Podan je bil predlog A. Rozmana, da se Komisija za respiratorno endoskopijo preimenuje v Sekcijo za interventno 
pnevmologijo.  
 
Ad.2:  
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na občnem zboru prisotnih 79 članov ZPS, zato je zbor sklepčen. 
 
Ad.3:  
Zaradi odsotnosti R. Marčuna je finančno poročilo za leto 2013 predstavila predsednica. ZPS je poslovalo pozitivno. Vsa 
strokovna srečanja, ki jih je ZPS organiziralo so bila brez kotizacije in ostalih stroškov. Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad.4:  
A. Debeljak pregledal finančno poslovanje in je čestital za dobro opravljeno delo. Po njegovem je delo ZPS zelo uspešno in 
tudi on apeliral na komisije ustanovljene v okviru ZPS, naj postanejo aktivne. 
 
Ad.5: V naslednjem letu bomo organizirali dve strokovni srečanji in sicer maja bi pripravili srečanje na temo Poklicne bolezni 
pljuč, novembra pa bi pripravili srečanje na temo Vnetne bolezni pljuč skupaj z infektologi in družinskimi zdravniki. Člani ZPS 
smo vabljeni na 1. Pulmološki evropski kongres, ki bo junija na Dunaju (dobili smo 10 brezplačnih kotizacij, prednost bodo 
imeli aktivni udeleženci) in na ERS kongres, ki bo septembra v Münchnu. 
 
 
Ad.6: Levičnikovo nagrado za leto 2013 prejmeta dr. Renato Eržen za doktorsko disertacijo z naslovom: »Občutljivost 
bazofilcev in vzpostavitev imunske tolerance po zdravljenju s specifično imunoterapijo pri preobčutljivih za strup kožekrilcev« 
in dr. Nika Lalek za doktorsko disertacijo z naslovom: »Odzivnost bazofilcev periferne krvi med specifično imunoterapijo s 
pelodom breze.«  
Častni član Združenja pnevmologov Slovenije je postal profesor Stanislav Šuškovič.  
 
Ad.7: Pripomb oz. razprav pod razno ni bilo.   
  
Sestanek se je končal ob 20.00 uri. 
 
 
Zapisala         Predsednica ZPS   
Irena Dolhar        Prim. Nadja Triller, dr.med. 
 


