
Člani zbornice nam pišejo

Ura zgodovine
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Domen Vidmar
V preteklih mesecih smo bili slovenski zobozdravniki s 
posebnimi dopisi seznanjeni s tem, da skupina kolegov 
pod nazivom Iniciativna skupina za ustanovitev zobo-
zdravniške zbornice ponovno obuja idejo o samostoj-
nem stanovskem združenju. Kolega z Obale nas je že 
v aprilski številki glasila opozoril na zanimivo dejstvo, 
da so člani iniciativne skupine v glavnem isti kolegi, ki 
sestavljajo tudi obstoječi Odbor za zobozdravstvo pri 
Zdravniški zbornici Slovenije, zato sem se odločil, da 
na temelju svoje zgodovinske izkušnje dodam o tem še 
nekaj misli.
Ideja o samostojni zobozdravniški zbornici ni nova. 
Ravno sam sem bil prvi, ki sem si dovolil za tiste čase 
precejšen delikt in sem javno pisal o tem v svojem 
prispevku, objavljenem v Izidi davnega oktobra 1994. 
Ideja kot takšna je bila takrat bogoskrunska in z objavo 
sem si s strani vodilnih prislužil hudo zamero in kritike.
Ideja je kljub temu živela naprej in kasneje, ko sem bil 
kot član Odbora za zobozdravstvo (OZZ) tudi sam 
aktivno vključen v delo zbornice, smo leta 1999 zadevo 
uspeli odpeljati korak dlje. V okviru OZZ je bila sesta-
vljena posebna projektna skupina, v kateri so poleg mene 
bili še Aco Velkov, Pavel Zagode, Živo Bobič, Majda 
Pintarič, Evgen Komljanec in Slavko Samotorčan, z 
nalogo, da prouči možnosti za bolj avtonomno delovanje 
zobozdravnikov v okviru svojega stanovskega združenja. 
Željo po večji avtonomiji smo utemeljili z rezultati ob-
sežne in temeljite ankete, ki jo je izvedel OZZ v okviru 
projekta »Perspektive slovenskih zobozdravnikov do 
leta 2010«, in imeli v določenem trenutku stvar pri-
pravljeno tako daleč, da je že obstajal zapisan strukturni 
organigram, z organi, telesi in vsem skupaj, za morebi-
tno samostojno zobozdravniško zbornico. Hitro se je 
izkazalo, da v resnici situacija v družbi za kaj takšnega 
ni zrela, zato smo izhodiščni cilj, skladno z obstoječimi 
razmerami, zmanjšali in si začeli prizadevati le za večjo 
avtonomnost Odbora za zobozdravstvo v okviru Zdrav-
niške zbornice Slovenije. S tem smo uspeli tako rekoč v 
celoti, saj so nam bile v glavnem priznane vse bistvene 
zahteve, ki smo jih izpostavili. Zahteve so bile sledeče – 
predsednik Odbora za zobozdravstvo naj bo hkrati tudi 
podpredsednik zdravniške zbornice, ravno tako naj v 
vlogi podpredsednika skupščine vedno nastopa zobo-
zdravnik, število zobozdravnikov, poslancev v skupščini, 
naj postane proporcionalno deležu članstva v zbornici, 
OZZ naj suvereno odloča o vseh stvareh, ki zadevajo 
samo zobozdravstvo, ne glede to, ali ima zbornica v svoji 

sestavi že posebna telesa za obravnavo teh problematik, 
in tako naprej. V principu smo vse izpostavljeno dosegli 
in lahko rečem, da je bilo od takrat naprej delovanje 
odbora res lažje. Stopnja avtonomije oziroma nadzor 
Odbora za zobozdravstvo nad usodo zobozdravništva v 
okviru zdravniške zbornice sta bila videti zadovoljiva.
V okviru nove ekipe zdravniške zbornice sicer že dolgo 
nisem več član OZZ in lahko le upam, da sedanjim 
članom odbora s tem ne delam krivice, vendar ob po-
vršnem opazovanju od zunaj nisem zasledil, da bi bila 
opisana avtonomija Odboru za zobozdravstvo kdajkoli 
odvzeta.
Zato me zdaj kot bivšega odbornika po eni strani čudi, 
da se sedanji člani odbora tako pomembne in hkrati 
občutljive ideje, kakršna je morebitna možnost ustano-
vitve samostojne zobozdravniške zbornice, lotevajo iz 
ozadja v okviru nekakšne neodvisne iniciativne skupine. 
Če ocenjujejo, da sta trenutek in situacija v družbi 
prava, imajo za izvedbo takšnega koraka vse niti in 
zgodovinske temelje v svojih rokah.
Po drugi strani me kot navadnega člana svojega stanov-
skega združenja bolj od tega žalosti dejstvo, da kot po-
sameznik s strani tega združenja ne čutim prave opore 
ali pomoči tam, kjer bi jo pričakoval ali si jo vsaj želel. 
Po tem, ko so na primer lani davčni inšpekcijski organi 
s precejšnjim medijskim pompom najprej napovedali, 
nato tudi izvedli poostren nadzor v sektorju našega 
poklica, ko so ta nadzor na precej neverjeten način 
izvajali in s svojimi izsledki potem ponovno medijsko 
poniževali naš poklic, bi recimo pričakoval s strani od-
bora malo več glasu v obrambo. Saj ne trdim,da bi bilo 
zato kaj bistveno drugače, a malo več glasnega rožljanja 
preko medijev bi lahko bilo. Lahko bi na primer – brez 
imen, če hočete – objavili zgodbe najbolj nesmiselnih 
konkretnih primerov, v katerih so inšpektorji pisali 
odločbe in o katerih se je potem še dolgo govorilo med 
kolegi, in tako vsaj javno s prstom pokazali na mestoma 
zares neverjeten način dela, ki smo mu bili priča. A se 
ne spomnim, da bi kaj takšnega zasledil.
Nadalje bi – kot posameznik – zaščito, namesto dodat-
nega obremenjevanja, od svojega združenja pričakoval 
tudi na področju tako imenovanega stalnega podiplom-
skega izpopolnjevanja. Tu se moram v času spet vrniti 
nazaj. Nekaj zgodovinske dokumentacije mi manjka, a 
po spominu si upam reči, da so nekje v zapisnikih Od-
bora za zobozdravstvo, v letih okrog preloma tisočletja, 
pokopani zapisi o obravnavah te problematike, s katero 
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se je odbor ukvarjal tudi že takrat. Na kratko lahko po-
vzamem, da smo se v okviru obravnave odborniki takrat 
v glavnem strinjali, da obstoječi sistem zbiranja kreditnih 
točk ni najboljši. Ugotavljali smo, da je sistem preveč tog, 
da pomeni relativno veliko finančno in časovno obre-
menitev, tako za zavode kot za posameznika, in hkrati 
ni najbolj učinkovit pri realnem dvigu strokovne ravni 
članstva, ampak vsebuje preveč elementov kongresnega 
turizma. Predlagali smo nove oblike učnih delavnic, 
katerih udeležba bi bila cenejša, potek dela posamezne 
delavnice krajši in število udeležencev manjše. Posame-
zen udeleženec bi tako lahko aktivno in praktično sode-
loval ter na tak način praviloma obdržal več uporabnega 
znanja v trajnem spominu.
Spominjam se, da sem se ene delavnice takšnega tipa, 
organizirane pod vodstvom prof. Rodeta v prostorih sto-
matološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva, celo 
udeležil in smo jo kasneje omenjali kot vzorčni primer, 
kako bi bilo to lahko urejeno. Seveda smo se zavedali 
tudi problemov predlaganega sistema. Organizacija 
številnih in raznolikih delavnic takšnega tipa bi seveda 
pomenila velik zalogaj za potencialnega organizatorja 
in bi potrebovala vklop zelene luči za nastanek manjših 
učnih institucij, akademij, združenj ali česa podobnega, 
predvsem na osnovi zasebne iniciative in večjega vklju-
čevanja industrije oziroma komerciale v proces. Nasle-
dnji problem bi bil doktrinarni nadzor vsega dogajanja. 
Povsem jasno je bilo že takrat, da bo takšna usmeritev 
pomenila veliko požrtvovalnega in intenzivnega dela 
odbornikov, mnoga težavna prepričevanja, pojasnjevanja 
in tako naprej ... skratka, bilo je jasno od samega začetka, 
da takšne spremembe ni mogoče pričakovati čez noč in 
da pot ne bo lahka. A vendar – sklep je bil, da obstoječ 
sistem strokovnega izpopolnjevanja ni najboljši in ga je 
treba v doglednem času popraviti.
Zato sem zdaj, dobro desetletje kasneje, kljub vsemu 
močno razočaran, da se v opisano smer ni premaknilo 
nič, pač pa obstoječi sistem stalnega podiplomskega 
izpopolnjevanja doživlja celo svoj preporod. Čez noč in 
kar preveč zlahka je članstvu naložena dvakrat tako ve-
lika obremenitev kot do sedaj, vse ostalo ostaja v glav-
nem nespremenjeno. In pojasnila, da se na tak način 
moramo prilagajati Evropi oziroma ostalemu razvitemu 
svetu, niso preveč dobra. Mislim celo, da pri obravna-
vi teh stvari verjetno prihaja do določenega mešanja 
pojmov. Točke zbirajo strokovnjaki z akademskimi 
naslovi, da z njimi ohranjajo svojo akademsko stopnjo 
oziroma naslov in položaj v okviru svoje katedre. Točke 

zbirajo v tujini visoki specialisti različnih strok zato, da 
s tem ohranjajo svoj »rating« v okviru stroke in lahko 
posledično izbirajo med najbolje plačanimi službami, ki 
jih načeloma vršijo kot »part time« uslužbenci v različ-
nih ustanovah. Točke zbiramo pri nas splošni praktiki 
s primarne ravni, da s tem ohranjamo osnovno licenco 
za delo. In gotovo so še druge podskupine, ki iz nekega 
razloga zbirajo nekakšne točke, za katere niti vem ne.
Bistveno je nekaj drugega. Ti sistemi med seboj niso 
direktno primerljivi, so pa podobni in v razgovoru 
o tem je lahko določen podatek prav hitro napačno 
interpretiran. V tem smislu sem poklical nekaj znancev 
po svetu in ne morem se znebiti vtisa, da je v okviru 
strokovnega razreda, ki mu sam pripadam – torej 
splošni zobozdravnik na primarni ravni – naš sistem 
izpopolnjevanja že do sedaj zahtevnejši kot marsikje 
v primerljivem svetu, kateremu naj bi se prilagajali z 
novim pravilnikom. Pri vsem skupaj seveda ni sporno 
dejstvo, da se je treba izpopolnjevati. Hoditi na semi-
narje in delavnice in slediti razvoju stroke. Če ne bi tega 
tako ali tako počel, bi kot zasebnik na trgu svojo prakso 
lahko že zdavnaj zaprl. Sporno je to, da sistem ne pušča 
skoraj nič izbire, ampak je treba denar in čas vlagati 
v največja, najdražja in najbolj obljudena srečanja, ker 
le-ta prinašajo kreditne točke.
Kakorkoli, bolj natančne podatke iz tujine še zbiram 
in jih bom z veseljem delil s komerkoli, če bo le koga 
zanimalo, a pustimo zdaj to … zaneslo me je iz smeri. 
Da ne bo nesporazuma, o čem pišem in kaj hočem 
povedati, se moram vrniti na izhodiščno temo. Nače-
loma nimam čisto nič proti pobudi članov Odbora za 
zobozdravstvo za ustanovitev samostojne zobozdrav-
niške zbornice. Vendar me ob konkretnih skrbeh in 
strahovih, ki me vsak dan obhajajo glede prihodnosti, 
organizacijska oblika, v okviru katere deluje vodstvo 
mojega stanovskega združenja, ta hip zanima manj 
kot vsebina, s katero se ukvarja. Bolj me zanima, kaj bo 
storilo za zaščito svojih članov pred vse hujšimi pritiski 
na posameznika, ki jih prinašajo novi časi.
Od vodstvenega telesa stanovskega združenja bi 
pričakoval, da bo pokazalo več iniciative pri povezova-
nju članov v močno, zavezniško in vplivno stanovsko 
skupino. Več prizadevanja za to, da se izenačijo pogoji 
dela, nagrajevanja, tudi obveznosti, če hočete – med 
različnimi delovnimi statusi. Slika, na katero sem ravno 
tako opozoril v svojem omenjenem prispevku že leta 
'94, žal vse do danes ni drugačna. Zobozdravniki v 
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Sloveniji še vedno nastopamo v okviru bistveno različ-
nih statusov in posledično tvorimo različne interesne 
skupine. Zobozdravnik, zaposlen v javnem zavodu, 
zasebni zobozdravnik s koncesijo, zasebni zobozdrav-
nik brez koncesije – samo te tri skupine na primer, ki 
jih omenjam in niso niti edine, le največje, imajo med 
seboj precej različna polja svojih interesov in vizij za 
prihodnost. Praktično nemogoče je dati kakršenko-
li konkreten predlog za spremembe, ki bi ga vse tri 
skupine podprle. In to ni dobro. Kajti nekaj nas počasi, 
a vztrajno le izenačuje. Dejstvo namreč, da je proračun-
skega denarja za zobozdravstvo vedno manj in ga kljub 
vsem pozivom za povečanje obsega teh sredstev nikoli 
več ne bo več.
S to trditvijo nočem biti noben hudičev odvetnik in bil 
bi iskreno vesel, če bi do povečanja slučajno celo zares 
prišlo. Potem bi končno tisti zasebniki brez koncesije, 
ki si jo želijo, le-to lahko dobili. Vsi, ki že delajo za pro-
računski denar, bi dobili za posamezno storitev boljše 
plačilo in vrste čakajočih pacientov bi končno lahko 
skrajšali. Vendar sem precej trdno prepričan, da je vera 
v to iluzorna. V okviru družbenoekonomske situacije 
obstoječe sodobne družbe, kakršna je zdaj naša, za kaj 
takšnega enostavno ni več pogojev.
V resnici se bo zgodilo to, da bo v okviru obravnave po-
sameznega pacienta delež proračunskih sredstev vedno 

manjši, finančna udeležba pacienta, oziroma njegovega 
morebitnega zasebno sklenjenega zavarovanja, vedno 
večja, prostor, ki nas povezuje, pa bo začel postajati pra-
vi trg. Za prazne se bodo izkazale statistične interpre-
tacije, ki trdijo, da je v Sloveniji zobozdravnikov malo 
ali celo premalo. Takrat se bomo tudi vsi začeli resneje 
zavedati, kako pomembno je imeti močno in vplivno 
stanovsko združenje, ki svoje člane zares povezuje in 
ščiti pred grozečimi zunanjimi vplivi. Na primer tujimi 
strokovnjaki iz držav, kjer imajo pogoje za delo še slabše 
in so v okviru svojih zasebnih praks, ki jih pod obstoje-
čimi pogoji pri nas relativno lahko odprejo, pripravljeni 
delati za denar, še precej manjši od naših standardov 
– za konkreten primer že vem, sicer si ne bi dovolil tega 
zapisati.
Za te čase, ki prihajajo in jih pričakujem s skrbjo, nam 
vsem želim, da bi imeli stanovsko vodstvo – ne glede 
na to, kateri konkretni kolegi bodo na položajih, in 
ne glede na to, kakšna bo organizacijska oblika tega 
telesa – ki bo imelo vizijo in konkretne zamisli, kako 
krmariti barko v novih vodah. Hkrati sem prepričan, da 
tudi najboljše vodstvo ne bo moglo realizirati nobene 
svoje zamisli brez enovite in trdne podpore vseh svojih 
članov. Zato bi morala biti predvsem prizadevanja za 
kakršnekoli premike v tej smeri pomembna naloga vseh 
poklicanih že danes.

Spoštovani kolega 
Vidmar, dragi Domen,
ker je vaš prispevek odziv na članek, ki sem ga pretekli 
mesec posredoval reviji Isis, sem bil z njim seznanjen 
pred natisom in temu gre pripisati moj takojšnji 
odgovor. Kaj naj rečem?! Po doktorju Samotorčanu 
sedaj še vi; upam le, da nista oba motivirana k pisanju 
iz istega, izolskega vira. 
Če na hitro preletim vaše besedilo, lahko ugotovim, 
da si v nekoliko samovšečnem uvodu pripisujete pr-
venstvo ideje o ustanovitvi samostojne zobozdravniške 
zbornice. Nimam razloga, da vam ne bi verjel, vendar 
ste bili tedaj pač »petelin, ki je prezgodaj zapel!«. Ta-
krat je še tlelo upanje, da bomo zobozdravniki lahko 
svoje probleme uspešno urejali v skupni zbornici. 
Danes to upanje ugaša in člani iniciativne skupine 
menimo, da je primeren čas za »evropsko« pot, tj. 
slediti vzorom v veliki večini evropskih držav, kjer naši 
kolegi delujejo v zobozdravniških zbornicah.
Vaš nekoliko dolg prispevek skuša obravnavati toliko 
problemov, da ob koncu pozornega branja nisem 
prepričan, ali sem ga razumel. Pušča me razdvojenega, 

saj ne morem ugotoviti, ali samostojno zbornico 
podpirate ali ji nasprotujete? Zato vam predlagam 
naslednje: v kolikor podpirate ustanovitev zobo-
zdravniške zbornice, se nam pridružite. Če pa je vaše 
stališče negativno, vam zagotavljam, da ste »samotni 
jezdec« na poti v nasprotno smer od tiste, ki si jo je 
izbrala 96,2-odstotna večina kolegov v odgovorih na 
našo anketo. Prepričan sem, da se na čelu z inicia-
tivno skupino prav vsi zavedajo zahtevnega projekta, 
vendar pa čutijo, da slabše skorajda ne more biti. Torej 
velja poizkusiti, kot je poizkusilo nešteto evropskih 
kolegov; uspeli so in povejte mi, dragi Domen, en sam 
racionalni razlog, da ne bi uspeli tudi mi. 
Vaš
Nenad Funduk

Komentar izraža stališča avtorja in ne nujno tudi uredništva Isis 
in Zdravniške zbornice Slovenije.
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