
Poročilo o delu UO SZVMŽ V MANDATNEM OBDOBJU 2019 

Upravni odbor SZVMŽ v sestavi: Milan Matko, predsednik, Nataša Tozon, podpredsednica (bivša 

predsednica), Alenka Seliškar, podpredsednica (bodoča predsednica), Jure Pipp, blagajnik, Sara 

Suhadolc-Scholten, tajnica, Saša Hrušovar-Podpečan, članica, Marko Novak, član, se je v preteklem 

mandatu sestal trikrat, druge dogovore in odločitve o načrtih, nalogah in delu UO pa smo usklajevali 

dopisno po elektronski pošti.  

Spomladi v preteklem letu 2019, od 4. 4. do 6. 4., smo organizirali XXXII. Simpozij o aktualnih boleznih 

malih živali v Portorožu v okviru 7. Slovenskega veterinarskega kongresa. Glavni temi sta bili 

endokrinologija in bolezni mačk. V programu so sodelovali tuji predavatelji Federicco Fracassi, DVM, 

PhD, Dipl. EVIM, Dr. Miguel Campos, DVM, Dipl. EBVS, DVM, PhD, in domači Sonja Prpar Mihevc, 

DVM, PhD, Ana Rejec, DVM, in Aleksandra Slapšak, DVM. V okviru kongresa so bili predstavljeni tudi 

plakati s področja medicine družnih živali. 7. Slovenskega veterinarskega kongresa se je udeležilo 

preko 800 veterinarjev in študentov. Sredstva za honorarje predavateljev iz endokrinologije smo 

pridobili z »ESVE outreach grant«, največ po zaslugi kolegice dr. Darje Pavlin. V predkongresnem 

dnevu, 3. 4., in 4. 4 2019 smo organizirali naslednje tri seminarje: Endokrinologija z udeležbo 53 

slušateljev, seminar so povezovali Sara Galac, DVM, PhD, Federicco Fracassi, DVM, PhD, Dipl. EVIM, in 

Miguel Campos, DVM, Dipl. EBVS; Urgentna travmatologija v humani in veterinarski medicini, 

seminar so vodili dr. Drago Brilej, dr. Brin Štabuc in dr. Nikola Katić, DVM, Dipl. ECVS, na njem pa je 

bilo 30 udeležencev; Elektrokemoterapija in elektrogenska terapija (4. zaporedna), na katerem so 

predavali prof. dr. Damijan Miklavčič, prof. dr. Maja Čemažar, prof. dr. Gregor Serša, asistent Aleš 

Grošelj, prof. dr. Nataša Tozon, doc. dr. Joško Račnik, dr. Bor Kos, doc. dr. Darja Pavlin, dr. Urša 

Lampreht Tratar, asist. Nina Milevoj, Fillipo Torrigiani in Mariateresa Camerino ter je imel 23 

udeležencev. V preteklem letu smo bili tudi soorganizatorji 10. citološke delavnice Alpe-Adria, ki je 

potekala tokrat pri nas v Gozdu - Martuljku v hotelu Špik. Delavnico sta vodila, prof. Erik Teske, DVM, 

PhD, Dipl. ECVIM-CA, in PD dr. Christian Stockhaus, delavnice pa se je udeležilo 45 slušateljev. Dne 

31. 5. 2019 je bilo na Bledu v hotelu Rikli Balance letno srečanje dermatološke sekcije z enodnevnim 

strokovnim seminarjem s temami s področja dermatologije, predavali sta Monika Linek, DVM, 

DECVD, in Natalija Hercog, DVM. Udeležilo se ga je 57 slušateljev. Sekcija deluje v okviru SZVMŽ. 

Dne 3. in 4. 2. 2019 so obiskali Ljubljano člani upravnega odbora EERVC in predstavnika agencije za 

organizacijo kongresa iz Beograda. Namen obiska sta bila potrditev, da bo kongres EERVC v Ljubljani 

leta 2020, ter njihov obisk potencialnih prireditvenih prostorov, Gospodarskega razstavišča in 

Cankarjevega doma, ter ponudnikov za ketering. 

Sestanek z njimi je bil 3. 1. 2019 v prostorih hotela Union. Sestanka smo se udeležili člani UO SZVMŽ, 

Alenka Seliškar, Jure Pipp in Milan Matko, predstavnika EERVC, Lea Kreszinger in Denis Novak, ter dva 

predstavnika agencije iz Beograda, ki bo organizator kongresa. Po ogledu in razgovorih s ponudniki, 

so se odločili za organizacijo kongresa na Gospodarskem razstavišču od 6. do 9. 5. 2020, ki pa je bil iz 

znanih razlogov v svetu, začasno prestavljen na jesenski termin in sedaj na 20. do 22. maj 2021. 

Člani upravnega odbora in nekateri člani SZVMŽ so se udeležili evropskega veterinarskega kongresa 

FECAVA v Rusiji v mestu St. Peterburg, ki je potekal od 4. do 7. 9. 2019. 

Dokončno je s pomočjo računalniškega podjetja Akta Design postavljena nova spletna stran SZVMŽ, 

po kateri bo mogoče kontinuirano obveščanje članov in urejanje večine aktivnosti. 



V letu 2019 smo z ustreznimi pravnimi službami in usklajevanji med člani SZVMŽ pripravili in potrdili 

spremembe in dopolnitve novega statuta SZVMŽ, ki je bil z elektronskim glasovanjem sprejet 

25. 2. 2019, potrdila pa ga je tudi Skupščina SZVMŽ 4. 4. 2019 v Portorožu. Statut smo poslali v 

potrditev na upravno enoto Ljubljana, od koder smo že prejeli odločbo o ustreznosti statuta. 

Predstavnica SZVMŽ za FECAVO Urška Ravnik Verbič se je v letu 2019 udeležila dveh sestankov 

FECAVA v St. Peterburgu in v Zagrebu. 

Urša Ravnik Verbič in Saša Hrušovar Podpečan sta pripravili nov prevod plakata FECAVA, smernice za 

infekcijske bolezni. 

V načrt dogodkov za naslednje mandatno obdobje smo uvrstili dermatološki seminar v jeseni 2020, 

citološko delavnico prav tako v jeseni 2020, webinar za veterinarje 14. 11. 2020 in za veterinarske 

tehnike 21. 11. 2020 ter kongres EERVC v Ljubljani od 20 do 22. maja 2021, v sklopu katerega bo 

potekal XXXIII. Simpozij o aktualnih boleznih malih živali. 

V Ljubljani, 12. 7. 2020 

Predsednik SZVMŽ 

 Milan Matko, dr. vet. med., spec. za med. psov in mačk 

 


