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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, 27. novembra 2015 

 
 

ZAPISNIK 
 
 

sestanka Letne skupščine Združenja pnevmologov Slovenije, ki je bil 27. novembra  ob 18. uri v Kongresnem centru 
Bernardin v Portorožu. 
 
Predlog in volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije: 
 
Delovno predsedstvo: 
Brane Mežnar 
Marjan Koterle 
Duška Vidovič 
 
Zapisnikarca: Irena Dolhar 
 
Verfikacijska komisija: 
Jernej Sitar 
Sanja Grm Zupan 
 
Dnevni red:  
 
1.  Otvoritev skupščine. 

2. Volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja  in verifikacijske komisije. 

3. Poročilo predsednice o delu v preteklem letu (N. Triller). 

4. Poročilo blagajnika (R. Marčun). 

5. Poročilo nadzornega odbora (A. Debeljak). 

6. Poročilo verifikacijske komisije. 

7. Kratka predstavitev programov kandidatov za predsednika ZPS  

(Predstavitve bodo predhodno objavljene na spletni strani ZPS) . 

8. Volitev predsednika ZPS za obdobje 2015-2019. 

9. Predstavitev in izvolitev kandidatov UO in nadzornega odbora. 

10. M. Fležar: Analiza sistema kakovosti medicine spanja pri pulmologih, predlog kakovostne izvedbe spirometrije in  

 razmišljanja o stroki. 

11.           J. Šorli, J. Regvat: Predstavitev protokola študije: KOPF-fenotipi v Sloveniji (POPE). 

12.           R. Kopriva: Mesto in vloga in specialistične pulmološke ambulante na sekundarnem nivoju. 

13. Podelitev Levičnikove nagrade. 

14. Razno in sklepna beseda. 
 

Ad.1: Skupščino je otvorila predsednica ZPS Nadja Triller 
 
Ad.2: Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan Brane Mežnar, za člana Marjan Koterle in Dušanka Vidovič. 
Sledile so volitve delovnega predsedstva.  Vsi navzoči so z dvigom rok enoglasno potrdili predlagano delovno predsedstvo. 
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Ad.3: Prisotne člane ZPS je pozdravila predsednica ZPS Nadja Triller in v nadaljevanju podala poročilo o delu ZPS v letu 
2015. ZPS je v letu 2015 organiziralo tri strokovna  srečanja in sicer spomladansko srečanje18. aprila na MF v Mariboru  
»Okužbe dihal«,  22.  in 23. maja Srečanje treh dežel Slovenije, Hrvaške in Madžarske v hotelu Golf na Bledu in jesensko 
srečanje ZPS 27. in 28. novembra v kongresnem centru Bernardin v Portorožu. 
Vsa strokovna srečanja potekajo brez kotizacije in upajo, da bo tudi v bodoče tako. 
 
V letošnjem letu je združenje posodobilo statut  ZPS, ki je objavljen tudi na njeni spletni strani.  
Znotraj ZPS se ustanavljajo različne sekcije in zato je v pripravi Pravilnik o delu sekcij, kjer bodo zapisani splošni kriteriji za 
ustanovitev sekcije (najmanjše potrebno število članov, vsebina dela,nadzor...).  
 
Ad.4: R. Marčun je podal finančno poročilo za leto 2015. Zahvalil se je vsem udeležencem, ki se prijavljajo na strokovna 
srečanja, saj samo tako lahko pripravijo dovolj materiala.  ZPS je poslovalo pozitivno (strokovna srečanja brez kotizacije, 
brezplačna članarina) in poročilo za leto 2015 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad.5: L. Debevec Kodrič je dejala, da nadzorni odbor pregledal poročilo in nina nobenih pripomb. 
 
Ad.6: Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na strokovnem srečanju prisotnih 83 članov, na občnem zboru prisotnih 56 
članov ZPS, zato je zbor sklepčen. 
 
Ad.7:  Letošnje leto je tudi leto volitev, zato so na ZPS do 1. novembra zbirali prijave za novega predsednika. Ker ni bilo 
nobene prijave, se je na željo mnogih ponovno prijavila N. Triller. 
 
N. Triller je predstavila predlog dela za prihodnja štiri leta: 

 Organizacija dveh strokovnih srečanj letno (spomladansko in jesensko s tem, da je jesensko srečanje samo za člane 
ZPS). 

 Strokovno sodelovanje z zdravniki primarnega nivoja in pulmologi, ki delajo v pulmoloških ambulantah in v bolnišnicah 
na sekundarnem nivoju ter pulmologi na terciarnem nivoju. 

 Vključevanje članov ZPS v akademske raziskave v Sloveniji in v tujini. 
 Pritegnitev mladih pnevmologov v delo združenja. 
 Aktivna uporaba portala Slovenskega zdravniškega društva, ki združenjem omogoča izobraževanje  (in pridobivanje 

kreditnih točk) preko e-učenja. 
 Posodobitev spletne strani združenja: Dostop do strokovnih gradiv, smernic, standardov. 
 Sodelovanje na področju redkih bolezni ter skupnega dostopa do mednarodnih projektov (dogovor glede osnovanja 

registrov : redke bolezni, obstruktivne pljučne bolezni...). 
 Strokovno delo bi še vnaprej usklajevale  strokovne komisije, ki bi se preoblikovane sladno z razvojem stroke (Komisija 

za znanstveno raziskovalno dejavnost, izobraževanje, obstruktivne bolezni pljuč, rehabilitacijo, intersticijske in redke 
bolezni pljuč, pljučni rak, motnje dihanja med spanjem, funkcionalno diagnostiko, paliativno dejavnost, poklicne bolezni 
pljuč, transplantacijo, respiratorno endoskopijo, intenzivno terapijo, okužbe, komisija za varstvo in pravno zaščito 
članstva, komisija za storitve in delo v specialističnih ambulantah). 

 Omenjene strokovne komisije združujejo strokovnjake različnih nivojev delovanja, skrbijo za napredek stroke in 
posodabljajo strokovne smernice in klinične poti (npr: intersticij, endoskopija, rak, rehabilitacija, nacionalni programa za 
zgodnje odkrivanje pljučnega raka, enoten način obravnave bolnika z redkimi boleznimi pljuč…..). 

 
Predlagala je tudi nov upravni odbor, na imenovanje katerega so vsi pristali. 
 
Podpredsednica:  Sabina Škrgat 

Tajnica:    Renata Kopriva 

Blagajnik:                 Robert Marčun 

Člani:                         Stanislav Kajba  

                                   Mitja Košnik 

                                   Duška Vidovič 

                                   Jure Šorli 

                                   Barbara Salobir  

                                   Jernej Sitar 

Za člane nadzornega odbora so bili predlagani: 
 
Brane Mežnar 
Katarina Osolnik 
Jurij Regvat 
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Ad.8: Prim. Nadja Triller, dr.med.  je bila z absolutno večino izvoljena za predsednico Združenja pnevmologov Slovenije za 
obdobje 2015 – 2019. 
 
Ad.9: Soglasno je bil za obdobje 2015 – 2019 izvoljen upravni in nadzorni odbor ZPS. 
 
Ad.10: M. Fležar je predstavil Analizo  sistema kakovosti medicine spanja pri pulmologih in predlog kakovostne izvedbe 

spirometrije in razmišljanja o stroki.  Predstavil je kriterije za pridobitev certifikata za diagnostično poligrafijo ter kriterije za 

pridobitev poooblastila za predpisovanje tehničnih pripomočkov za podporo dihanju (CPAP). Predstavil je tudi predlog 

Sistema preverjanja kakovosti spirometrije. 

 

Ad.11:  J. Regvat je na kratko predstavil protokol študije KOPF – fenotipi v Sloveniji (POPE). Vsi člani ZPS so bili o tej študiji 
obveščeni tudi po emailu. 
 
Ad.12: R. Kopriva je na kratko predstavila mesto in vlogo specialistične pulmološke ambulante na sekundarnem nivoju.  
 
Ad.13: Levičnikovo nagrado za leto 2015 je dobil Anton Lopert za doktorsko disertacijo  z naslovom: »Povezanost kliničnih 
kazalcev uspešnosti zdravljenja astme pri odraslih  z nukleotidnimi  polimorfizmi«. 
 
Ad.14:  Pripomb pod razno ni bilo. 
 
Letna skupščina je bila končana ob 19.15 uri. 
 
Zapisala         Predsednica ZPS 
Irena Dolhar        Prim. Nadja Triller, dr.med. 


