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ZAPISNIK 
 

4. sestanka članov upravnega odbora ZPS, ki je bil 29. novembra 2018 ob 19.00 uri v Hotelu Bernardin v Porotrožu 
 
Prisotni: Mitja Košnik, Peter Kecelj, Robert Marčun, Stanislav Kajba, Brane Mežnar, Nadja Triller 
Opravičeno odsotni: Matevž Harlander, Aleš Rozman, Jasmina Gabrijelčič, Sabina Škrgat.. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu v letu 2018 
2. Dvojno članstvo ZPS/ERS 
3. Sprememba pravilnika o Levičnikovih priznanjih in častnem članstvu 
4. Predlog dopolnitve statuta (funkcija bivši predsednik) 
5. Knjige Interna medicina za zainteresirane člane ZPS 
6. Predvidena strokovna srečanja, ki jih organizira ali pripozna ZPS (sestanek ZPS pomlad 2019, sestanek ZPS jesen 

2019, Mednarodni pulmološki in alergološki kongres 2020, …) 
7. Razno 

 
Ad.1: Predsednik je predstavil poročilo o delu, ki je bilo namenjeno občnemu zboru ZPS.  

 V začetku leta 2018 smo izvedli anketo glede pričakovanj članstva, tem za sestanke, delovnih skupin. Na osnovi tega 
smo prestavili spomladanski sestanek na petek popoldne, jesenski sestanek podaljšali na polna dva dneva, uvedli 
delavnice pogostih pulmoloških veščin, predstavitve novosti iz evropskih/svetovnih kongresov.  

 Izvedli smo strokovni sestanek Pljučne bolezni in motnje endokrinega sistema, Srednja predavalnica Medicinske 
fakultete v Ljubljani, Petek, 11. maj 2018. 60 udeležencev + 11 predavateljev. 

 S tekmovanjem za najboljšo specializantsko predstavitev smo dodatno motivirali mlade člane k aktivnemu delu v okviru 
ZPS. 

 Pod okriljem ZPS potekajo delavnice Train the trainers o pravilni uporabi vdihovalnikov. 

 S strani ZPS pripoznani dogodki: 25. 5. 2018 Simpozij ob 65. obletnici Oddelka za pljučne bolezni na Slivniškem 
Pohorju, kamor smo bili povabljeni člani ZPS, predsednik ZPS je imel pozdravni govor. Oktobra je bi Golniški simpozij, 
kamor smo vabili naše člane. 

 
Ad.2: Podpisan je dogovor z ERS za dvojno članstvo. Zainteresiranom članom ZPS, ki se bodo včlanili v ERS, bo razliko v 
članarini pokril ZPS. Ker ZPS nima članarine, bo potrebno vsako leto dobiti izjavo članov, da so še vedno člani ZPS. Ker je 
članarina ERS do 40. Leta brezplačna, predlagamo mladim članom ZPS (pod 40 let), da se včlanijo neposredno v ERS.  
N. Triller je spomnila, da je bilo pred leti podobno dvojno članstvo z Evropskim bronhoskopskim združenjem. Smiselno je 
vprašati bronhoskopiste, če je to še aktualno. 
 
Ad.3: Levičnikova nagrada in Častno članstvo sta zapisana v statutu, ni pa pravilnika, ki bi natančneje opredeljeval način 
izbora kandidatov in obliko nagrade. Predsednik pripravi kratek pravilnik. Sklep UO je, da nadaljujemo tradicijo, da je diplomi 
pridružena tudi materialna nagrada. V preteklih letih je to bila slika, za katero je ZPS plačala okrog 500 €. Ker so take 
nagrade davčna boniteta, je UO sklenil, da bi se, če sredstva ZPS to dopuščajo, Levičnikovim nagrajencem in častnemu 
članu poklonilo denarno nagrado v bruto znesku 500 €. Levičnikovo nagrado se članu podeli le enkrat. Častno članstvo se 
podeli zaslužnim članom ZPS ob koncu poklicne poti. Precej očitni kandidati za častne člane so bivši predsedniki ZPS. 
Častnim članom se lahko omogoči brezplačno udeležbo na dogodkih, ki jih organizira ZPS.  
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Ad.4: Predsednik ZPS po koncu mandata 4 leta ostane v funkciji bivšega predsednika in je član UO. Namen je tekoča 
predaja vodenja ZPS, dokončanje projektov in mentoriranje novega predsednika. V 23. člen statuta ZPS se doda alinejo: Po 
preteku mandata ostane 4 leta član Upravnega odbora kot bivši predsednik. 15 člen: tretja alineja se spremeni: Upravni 
odbor šteje 7-9 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, bivši predsednik in še dva do štirje 
izvoljeni člani. 
 
Ad.5. ZPS omogoči brezplačen izvod knjige Interna medicina 2018 zdravnikom aktivnim članom ZPS (ki se udeležujejo 
sestankov), ki knjige še nimajo in si jo želijo imeti. 
 
Ad.6 Sestanek maja 2019 bi bil skupen z Združenjem gastroenterologov. Jesenski sestanek 2019 bi bil podoben letošnjemu 
(delavnice, kratke predstavitve, aktualne teme). Mednarodni pulmološki in alergološki kongres 2020 bi bil v organizaciji ZPS 
maja v Portorožu. ZPS k soorganizaciji povabi terciarne pulmološke ustanove. Kongres bo angleški, temeljil bo na aktivni 
udeležbi domačih in tujih udeležencev s predstavitvami svojih rezultatov.  
 
Ad.7: Smiselno je v korist članstva tudi porabiti sredstva, ki so se na računu nabrala v preteklih letih. Poleg dvojne članarine 
ZPS/ERS in knjige interna medicina bi za zainteresirane člane ZPS organizirali večdnevno delavnico ultrazvoka. Predlog 
pripravi R. Marčun. ZPS krije kotizacije. Pogovarjali smo se tudi o novem obračunskem modelu v specialistični ambulantni 
obravnavi, ki se je začel izvajati na področju dermatologije.  
 
Sestanek je bil končan ob 21.00 uri. 
 
Zapisala        Predsednik ZPS  
Irena Dolhar       Prof. Mitja Košnik, dr.med. 


