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Pravilnik o delovanju Sklada dr. Matevža Gorenška 
 

Preambula 
 

Skladno z določili 55. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS št 72/2006 – prečiščeno besedilo), 70. 
členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št 23/05 –prečiščeno besedilo) in 41-44 členov 
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v R. Sloveniji (Uradni list RS št. 14/1994) so se zdravniki 
dolžni stalno izobraževati in s tem zagotavljati ustrezno strokovno raven svojega dela. 
 
Slovensko zdravniško društvo (v nadaljevanju: SZD) je dolžno, skladno z določili statuta, omogočiti čim večjemu 
številu zdravnic in zdravnikov ter doktoric in doktorjev dentalne medicine, ki so člani SZD (v nadaljevanju: člani 
SZD), udeležbo na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih. Združenje Ortopedov (v nadaljevanju: ZO) kot 
sekcija znotraj SZD in Strokovni Svet za Ortopedijo (v nadaljevanju: SSOR) prevzemata te naloge in dolžnosti na 
področju ortopedske kirurgije. 
 
 

Namen Sklada dr. Matevža Gorenška 
 

1. člen 
 

Sklad dr. Matevža Gorenška (v nadaljevanju: SMG) je ustanovljen z namenom zagotavljanja sredstev za 
izobraževanje/raziskovanje specializantov in mladih specialistov ortopedske kirurgije.  
 

        
       Vodenje Sklada 

 
2. člen 

 
Sklad vodi upravni odbor, ki je sestavljen iz: predsednika ZO (ali njegovega poverjenika), predsednika SSOR (ali 
njegovega poverjenika) in predsednika SZD (ali njegovega poverjenika). Upravni odbor zagotavlja sredstva za 
delovanje SMG in načrtuje njihovo namensko porabo. 
 
Nadzorno vlogo nad upravljanjem sklada in usmerjeno porabo sredstev opravlja skupščina ZO in SSOR. 

 
 

Financiranje Sklada  
 

3. člen 
 

Financiranje SMG mora biti v skladu s standardi za finančno pomoč in sponzoriranje izobraževalne dejavnosti, ki 
temeljijo na etičnih merilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za reklamiranje zdravil (april 1995), 
etičnimi merili Svetovnega združenja zdravnikov, Kodeksom farmacevtske tržne prakse Mednarodne zveze 
društev farmacevtskih proizvajalcev (IFPMA) (avgust 1994), Evropskega kodeksa ravnanja pri oglaševanju 
zdravil, ki ga je sprejela Evropska federacija farmacevtske industrije in združenj in je bil sprejet zaradi uskladitve 
z Direktivo Evropskega sveta 2001/83/ES, ki je bila dopolnjena z direktivo Evropskega sveta 2004/27/ES. 
  
 

Pridobivanje sredstev za Sklad  
 

4. člen 
 

(1) Sredstva za SMG se pridobivajo na naslednje načine: 
• donacije  
• sponzorska sredstva 
• sredstva javnih razpisov 
• drugo 
 

(2) V kolikor sredstva donira/sponzorira farmacevtska firma oz. pravna oseba, ki ima poslovni interes v 
zdravstvu, mora biti donatorska/sponzorska pogodba takšna, da Sklada dr. Matevža Gorenška ali z njim 
povezanih fizičnih/pravnih oseb ne zavezuje k nikakršni protiuslugi. 
 

5. člen 
 

Sklad dr. Matevža Gorenška praviloma pred koncem ali v začetku tekočega leta potencialne donatorje/sponzorje 
zaprosi za prispevke za naslednje oz. tekoče poslovno leto in z njimi praviloma sklene letno pogodbo.  
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Sredstva Sklada  

 

6. člen 
 

(1) Sredstva SMG se zbirajo na ločenem podkontu ZO pri SZD. V nadaljevanju sredstva. 
 

(2) Zbrana sredstva se smejo porabiti izključno za potrebe izobraževanja/raziskovanja specializantov in mladih 
specialistov ortopedske kirurgije. 
 
 

Poraba sredstev  
 

7. člen 
 

(1) SMG razpolaga s sredstvi popolnoma neodvisno. 
 

(2) SMG je odgovoren za financiranje in upravljanje s sredstvi zlasti glede: 
• poslovanja v skladu z zakonodajo in računovodskimi standardi R. Slovenije, ki poteka preko 

računovodske službe SZD, 
• politike razkritja pridobitve in porabe sredstev za celoten potek izobraževanja,  
• finančne pomoči udeležencem v izobraževalnih dejavnostih 

 

(3) Iz sredstev se praviloma plačuje kotizacija ter stroški nočitev, ki so povezani z udeležbo posameznika na 
izobraževanju ali pri raziskovalni dejavnosti. 
 
(4) SMG lahko (so)organizira in (so)financira strokovno ortopedsko srečanje ali »fellowship« v Sloveniji. 
 

 
6. člen 

 

(1) Kritje stroškov mora biti strogo v okviru glavnega namena SMG. Stroški ne smejo preseči ravni, za katero se 
predvideva, da bi bili zanjo upravičenci pripravljeni plačati tudi sami.  
 

(2) SMG zagotavlja sredstva prvenstveno za strokovna srečanja, ki jih organizirajo zdravniška strokovna 
združenja, sekcije in društva.  
 

(3) Strokovna srečanja, za katera SMG zagotavlja sredstva, morajo biti organizirana na primernem kraju, ki 
ustreza glavnemu namenu dogodka in katerih program je strokovno preverljivo korekten. V programu mora biti 
razmerje med strokovnim in družabnim delom najmanj 3:1.  
 
(4) Sredstva se lahko namensko porabijo za raziskovanje specializantov ali mladih specialistov ortopedske 
kirurgije, v kolikor upravni odbor oceni, da je raziskovanje pomembno za razvoj ortopedske stroke. 
 
 

7. člen 
 
Udeležbe na strokovnih srečanjih, ki jih organizirajo farmacevtske firme oz. firme, ki imajo finančni interes v 
zdravstvu, se ne sme financirati iz sredstev SMG. 
 
 

Poročilo o strokovnem izobraževanju / raziskovanju 
 

8. člen 
 

(1) Specializanti ali mladi specialisti ortopedske kirurgije, ki se po predhodni odobritvi s strani SMG udeležijo 
strokovnega izobraževanja s pomočjo sredstev ali porabijo sredstva za namen raziskovanja, morajo na SMG 
posredovati Poročilo o strokovnem izobraževanju / raziskovanju.  
 
 

(2) Poročilo, ki mora vsebovati opisno oceno in vsebinsko ovrednotenje pridobljenega znanja oz. spretnosti, 
mora biti naslovljeno na sekretariat ZO in je z namenom zagotavljanja transparentnosti javno objavljivo na 
spletni strani ZO. 
 

 
Končne določbe 

 

9. člen 
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Ta pravilnik prične veljati z dnem podpisa. 
 

 

Ljubljana,  

 

Doc. dr. Gregor Rečnik, dr. med. 

Predsednik ZO 

 

Prof. dr. Matej Drobnič, dr. med. 

Predsednik SSOR 

 

Prof. dr. Radko Komadina, dr.med. 

Predsednik SZD 

 


