
 

Spoštovane kolegice in kolegi, člani ZSD! 
 
 
Na zadnjem sestanku UO ZSD sem za kandidata novega predednika ZSD predlagala Boruta 
Žgavca, dr. med., specialista dermatovenerologa, s čimer se je kanidat strinjal. Predlog sem 
naslovila na predsednico ZSD. 
Prav je, da svoj predlog utemeljim in ga posredujem vsem članom ZSD. 
 
Boruta Žgavca in njegovo delo poznate vsi dolgoletni člani združenja, malo manj pa naši mladi 
kolegi. 
 
Borut Žgavec je že 25 let zaposlen na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani, kjer je bil 11 let član 
Katedre za dermatovenerologijo ter vodja Oddelka za dermatoonkologijo, dermatokirurgijo in 
fizioterapijo. 
Od leta 2007 uspešno vodi svojo zasebno ambulanto, na Kliniki pa opravlja dermatohistopatološko 
diagnostiko, konzultacije in mentorsko delo specializantom dermatovenerologjie. 
 
Je avtor številnih strokovnih in poljudnih publikacij. Organiziral in vodil je številne strokovne 
delavnice, srečanja in seminarje. 
 
Je aktivno udeležen v proces izobraževanja tako specialistov,specializantov kot laične populacije. 
 
Je vsekakor med zelo delavnimi člani ZSD in je aktivno sodeloval in delal pri mnogih projektih, ki 
jih je združenje organiziralo, predvsem v zadnjih dvanajstih letih. Bil je med ustanovitelji pobude in 
akcije osveščanja javnosti o nevarnosti izpostavljanja UV žarkom in pomenu zgodnjega 
prepoznavanja kožnega raka, predvsem melanoma. 
 
Bil je med pobudniki ustanovitve našega poljudnega glasila Moja koža, kjer opravlja delo 
strokovnega urednika. 
 
Del izobraževanja je opravljal v tujini (Univerzitetna bolnišnica Graz in Mount Zion Hospital 
kalifornijske univerze v San Franciscu) in je tudi aktiven član Ameriške akademije za dermatologijo. 
Na vseh omenjenih mestih v tujini je ustvaril številne osebne in strokovne stike in povezave. 
 
Kot vabljen predavatelj je predaval doma in v tujini, tudi v državah bivše Jugoslavije. Med drugim je 
bil predsednik organizacijskega odbora mednarodnega  kongresa Antiageing medicine v Ljubljani. 
 
Kdorkoli je z njim sodeloval, pa naj bo na strokovnem ali osebnem nivoju ve, da je odprte narave, 
širokih nazorov in sodobnih pogledov. Drža avtoritativne eminence mu je tuja.Vedno je pripravljen 
za dialog in nove ideje. 
 
Poleg nespornih strokovnih in organizacijskih lastnosti ter mednarodnih povezav, zaradi katerih ga 
predlagam za kandidata za novega predsednika ZSD, se mi zdi primeren tudi zaradi dobre 
povezovalne pozicije med zasebnim in javnim sektorjem. Aktivno opravlja delo tako v zasebnem 
kot javnem sektorju in dobro pozna problematiko obeh področij. Pripravljen je na sodelovanje s 
kolegi vseh generacij. 
 
Lep pozdrav, 
 
doc. dr.Nada Kecelj Leskovec, dr. med. 

  

 


