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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, 28. novembra 2014 
 
 

ZAPISNIK 
 
 

sestanka Letne skupščine Združenja pnevmologov Slovenije, ki je bil 28. novembra  ob 18. 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: 
 
Tina Jerič 
Jernej Sitar 
 
Dnevni red:  
 
1. Poročilo dela ZPS za leto 2014 (N. Triller) 
2. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Poročilo blagajnika (R. Marčun)  
4. Poročilo nadzornega odbora (A. Debeljak)  
5. Program za leto 2015 (N. Triller) 
6. Podelitev Levičnikove nagrade dr Mihaeli Zidarn dr.med.spec. 
7. Razno in sklepna beseda 

 
 
Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan Brane Mežnar, za člana Marjan Koterle in Dušanka Vidovič, potrdili 
so 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 2014. 
ZPS je bilo tudi  v tem letu zelo aktivno. 17. maja smo organizirali enodnevno strokovno srečanje Poklicne bolezni dihal, 
skupaj z Združenjem za medicino dela, prometa in športa na MF v Ljubljani. Aktivno smo sodelovali na 1. Evropskem 
pulmološkem kongresu od 20. do 21. junija na Dunaju. Septembra smo se udeležili ERS kongresa v Münchnu z aktivno 
udeležbo (posterji, ustne prezentacije, vodenje posterskih sekcij, recenzije abstraktov na ERS). Do letošnjega leta je bil 
nacionalni delegat Aleš Rozman. Aleš Rozman je na ERS prejel tudi nagrado za predstavljen poster. 
Predsednica se je še enkrat zahvalila vsem, ki so v letu 2014 aktivno sodelovali na strokovnih srečanjih. 
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Ad.2:  
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na občnem zboru prisotnih 79 članov ZPS, zato je zbor sklepčen. 
 
Ad.3:  
Robert Marčun je predstavil finančno poročilo za leto 2014. 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:  
Andrej Debeljak je  pregledal finančno poslovanje in s z njim strinjal, so pa bila po njegovem mnenju tudi strokovna srečanja 
na visoki ravni. 
 
Ad.5: Pobuda za spremembo statuta. Znotraj ZPS naj bi delovale različne sekcije, kar po sedanjem statutu ni predvideno, 
zato je potrebna sprememba statuta. Spremembe bo pripravil Brane Mežnar in po soglasju članov UO ZPS, bodo 
spremembe objavljene na spletni strani ZPS. Člani ZPS naj pripombe na objavljene spremembe pošljejo  UO ZPS. 
Dokončne spremembe statuta bomo potrdili na prvem naslednjem sestanku ZPS. 
   
Ad.6: V letu 2015  bomo 18. aprila organizirali na MF Maribor strokovno srečanje Vnetne bolezni dihal, konec maja ali v 
začetku junija bomo organizirali strokovno srečanje Združenj pnevmologov Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Od 19. do 20. 
junija bo v Budimpešti 2. Evropski pulmološki kongres. Organizator nam je podaril osem kotizacij, pogoj je aktivna udeležba. 
Konec septembra se bomo udeležili ERS kongresa in 27. in 28. novembra letno srečanje ZPS v Portorožu. Leto 2015 je tudi 
volilno leto in v Portorožu bomo izbirali novega predsednika/co ZPS. 
  
Ad.7: Levičnikovo nagrado za leto 2014 prejme asist.dr. Mihaela Zidarn dr.med.spec, za doktorsko disertacijo z naslovom: 
»Povezava med občutljivostjo bazofilcev in klinično sliko pri alergijskem  rinokonjunktivitisu zaradi peloda trav«. 
 
Ad.7: Pripomb oz. razprav pod razno ni bilo.   
  
Sestanek se je končal ob 19.15 uri. 
 
 
Zapisala         Predsednica ZPS   
Irena Dolhar        Prim. Nadja Triller, dr.med. 
 


