Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo,
Ministrstvo za zdravje,
Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Številka:
Datum:

RSK - 17/2020
23. 12. 2020

Zadeva:
Zapisnik 41. dopisne seje razširjenega strokovnega kolegija za
laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo

41. dopisna seja Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko medicino – medicinsko
biokemijo (v nadaljevanju RSK) je potekala od 17. do 18. decembra 2020.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 40. dopisne seje RSK
2. Izbor kandidatov za novi RSK z glasovanjem (priponka glasovnica)
3. Razno: obvestila, poročila, pobude.

SODELUJOČI: prof. dr. Borut Božič, prof. dr. Darko Černe, asist. mag. Maksimiljan Gorenjak,
doc. dr. Aleš Jerin, prof. dr. Janja Marc, doc. dr. Pika Meško Brguljan, asist. mag. Barbara Možina
in izr. prof. dr. Milan Skitek
ODSOTNA: mag. Saša Bratož

Ad 1.

Revidiran zapisnik 40. dopisne seje RSK je z glasovanjem potrdilo 6 članov RSK, 2 člana nista
potrdila zapisnika. Z dvotretjinsko večino je zapisnik potrjen.
SKLEP 1-41/2020: Zapisnik 40. dopisne seje RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko
biokemijo je potrjen.

Ad 2.
RSK je prejel uradne predloge kandidatov za novo sestavo RSK s strani UL-Fakultete za
farmacijo, terciarnih laboratorijev UKCL (Interna, Pediatrija), Kliničnega inštituta za klinično
kemijo in biokemijo (KIKKB), UM-Katedre za klinično biokemijo, Zbornice laboratorijske medicine
Slovenije (ZLMS) in Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino
(SZKKLM). Vseh skupaj predlaganih kandidatov je bilo deset (10) za šest (6) mest v novem RSK.
Aktualni Predsednik M. Skitek je zato je pripravil glasovnico z navedenimi predlaganimi kandidati,
da preliminarno poskušamo izbrati in se uskladiti o najprimernejših kandidatih glede na kriterije
in zahteve Pravilnika o RSK oz. stroke. Odločitev/potrditev nove sestave RSK pa je na strani
Ministrstva za zdravje (MZ) oz. Ministra. O predlaganih kandidatih so glasovali štirje (4) člani
RSK, ostali člani niso pristopili h glasovanju po obvestilu P. Meško Brguljan kot predsednice
ZLMS, da bo MZ ob izteku mandata sedanjim članom RSK uradno z dopisom naslovila vsem
relevantnim inštitucijam po Pravilniku o RSK, da predlagajo svoje kandidate. To pa je aktualni
RSK že izvedel, kar je razvidno iz zgoraj navedenih uradnih predlogov. Po Pravilniku naj bi se to
zgodilo najmanj dva (2) meseca pred iztekom mandata aktualnemu RSK, kar je v aktualnemu
primeru marec 2021. Tudi iz tega vidika časovnice smo delovali pravočasno in primerno, da
zagotovimo v tem času in razmerah normalen prehod in prevzem delovanja novega RSK.
Na preliminarnem glasovanju brez dvotretjinske večine so po štiri (4) glasove prejeli D. Černe, J.
Marc, P. Meško Brguljan in K. Trebušak Podkrajšek, tri (3) glasove A. Jerin, po dva (2) glasova
E. Homšak in H. Podgornik in 1 glas L. Gobec.
SKLEP 2-41/2020: O predlaganih kandidatih za novi RSK je glasovala le polovica
sodelujočih na 41. dopisni seji, zato smo dobili le preliminarno oceno nove sestave RSK.
Potrebno je počakati še na uradni poziv s strani MZ in ponovne uradne predloge vseh
relevantnih inštitucij po Pravilniku o RSK.

Ad 3.
Razprave pod razno ni bilo.

Pripravila:
Mojca Brenčič
Izr. prof. dr. Milan Skitek, spec. med. biokem., svetnik
Predsednik RSK za laboratorijsko medicino –
medicinsko biokemijo
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Poslano:
- članom RSK – po elektronski pošti
- Ministrstvo za zdravje: rsk.mz@gov.si - po elektronski pošti
- Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
- arhiv RSK
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