
  

  

  

  

 

Datum:  15. 01. 2020 

 

Zadeva: Letno poročilo o delu Razširjenega strokovnega kolegija za delovno 

terapijo za leto 2019 

Članice RSK za delovno terapijo: pred. dr. Alenka Oven (predsednica), Suzana 

Zakrajšek (podpredsednica), pred. Katarina Galof, Leonida Krajnc, pred. dr. Lea Šuc, 

Vida Lovše.  

Za leto 2019 je RKS za delovno terapijo načrtoval sledeče cilje oz. aktivnosti: 

- sprejeti oz. potrditi normative v delovni terapiji, 

- skrbeti za večjo prepoznavnost stroke, 

- skrbeti za razvoj in zaščito delovnoterapevtskega strokovnega področja. 

 

Razširjen strokovni kolegij (v nadaljevanju RSK) za delovno terapijo je imel  v letu 2019 

štiri redne in dve dopisni seji in sicer: 

 3. seja RSK za delovno terapijo dne,  27. 2. 2019 

 4. seja RSK za delovno terapijo dne,  

 5. dopisna seja RSK za delovno terapijo, ki je potekala po elektronski pošti od  

15. 05.  do  17. 05. 2019 

 6. seja RSK za delovno terapijo dne, 19. 06. 2019 

 7. seja RSK za delovno terapijo dne, 25. 09. 2019 

 8. dopisna seja RSK za delovno terapijo, ki je potekala po elektronski pošti od 

04. 11.  do  07. 11. 2019.   

 

Sklepi sej RSK za delovno terapijo v letu 2019: 
 

Sklepi 3. seje RSK za DT (27. 02. 2019) 

 

Ad 3: Plani dela / načrtovanje aktivnosti za leto 2019 

 

Sklep 1/3 

Vsaka članica RSK za delovno terapijo aktivno spremlja zakonodajo in aktualne 

zadeve v zvezi s stroko na svojem področju.  

 

Sklep 2/3 

K aktivnejšemu razmišljanju glede prepoznavnosti in razvoja stroke, podajanju 

morebitnih predlogov, idej se pozove tudi člane Zbornice delovnih terapevtov 

Slovenije – strokovnega združenja. 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut  

Republike Slovenije – Soča 

Linhartova 51 

1000 LJUBLJANA 



 

2 

 

Sklep 3/3 

RSK za delovno terapijo pristojne Ministrstva za zdravje in ZZZS seznanja, da 

je pripravljen aktivno delovati in sodelovati, zato pričakuje in želi biti vključen v 

kontinuirano informiranje o aktualnih zadevah na področju zdravstva, sociale in 

šolstva ter vabljen na morebitne aktivnosti, ki so v kakršnikoli povezavi z 

delovno terapijo. 

 

Sklep 4/3 

RSK za delovno terapijo od Ministrstva pričakuje informacijo glede kontaktne 

osebe za RSK za delovno terapijo. 

 

Ad 4: Dopis ZDTS – Strokovnega združenja  
 

Sklep 1/4 

Počaka se na ugotovitve poizkusnega beleženja storitev, nato se o vprašanjih 

Zbornice delovnih terapevtov Slovenije – strokovnega združenja ponovno 

razpravlja in oblikuje odgovore. 

 

Sklepi 4. seje RSK za DT (10. 04. 2019) 

Ad 2: Obravnava okrožnice ZZZS: Navodila o beleženju in obračunavanju 

zdravstvenih storitev in izdanih materialov 

Sklep 1/2 

RSK za DT in ZDTS sta strokovna organa na področju delovne terapije na 

najvišjem nivoju, edina kompetentna za odločanje o zadevah in vprašanjih v 

zvezi s stroko in njenim razvojem, zato ponovno poudarjamo in pričakujemo, da 

z aktualnimi zadevami, odločanjem organi Ministrstva obračajo neposredno in 

pravočasno na omenjena organa oz. so vprašanja v zvezi s stroko naslovljena 

neposredno nanju. 

Sklep 2/2 

Pristojne na Ministrstvu za zdravje in ZZZS seznanjamo, da so obstoječi šifranti 

za obračun delovnoterapevtskih storitev razdrobljeni in nepregledni, predvsem 

pa z vidika razvoja stroke zastareli in neustrezni. Storitve delovne terapije je 

potrebno posodobiti, poenotiti, poenostaviti in poskrbeti za večjo preglednost. 

ZDTS – Strokovno združenje je aktivno pristopila k reševanju problematike s 

pripravo predloga Seznama delovnoterapevtskih storitev, ki se trenutno testira, 

kar pozdravljamo. V prihodnje pričakujemo ugotovitve analize testnega 

beleženja storitev.  

V tej fazi prilagamo s strani ZDTS – Strokovnega združenja pripravljen predlog 

Seznama delovnoterapevtskih storitev, ki je lahko v pomoč tudi ZZZS-ju. Po 

opravljeni analizi bomo rezultate proučili in predložili dokončen seznam 

predlaganih delovnoterapevtskih storitev.  

Sklep 3/2 

Zaradi več nerazrešenih zadev, za konkretnejše predvsem vsebinske pojasnitve 

in argumentiranje tudi glede storitvenega sistema bi članice želele organiziran 

sestanek tako s kontaktno osebo na Ministrstvu za zdravje, ga. Katarino 
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Filipovič kot tudi na ZZZS s kontaktnima osebama ga. Mojco Prislan in/ali ga. 

Marico Ivić-Alibegović. 

Ad 3: Razno – vzpostavitev registra delovnih terapevtov Slovenije 

Sklep 1/3 

Ministrstvo za zdravje pozivamo k vzpostavitvi in ureditve registra za delovne 

terapevte Slovenije, ki je za razvoj stroke nujno potreben, oz. k podelitvi 

pooblastila ZDTS - strokovnemu združenju. Pri tem smo članice RSK za DT 

pripravljene pomagati oz. sodelovati. 

 

Sklepi 5. dopisne seje RSK za DT, ki je potekala po elektronski pošti od 15. 05. do 

17. 05. 2019  

Ad 1: Seznam delovnoterapevtskih storitev in šifrant 

Sklep 1/1: 
Do uvedbe novega seznama in na njegovi osnovi posodobljenega šifranta 
delovnoterapevtskih storitev (glej sklep RSK za delovno terapijo št. 2/2 z dne 
10. 4. 2019) se uporabljajo obstoječe storitve iz zelene knjige, vključno z 
izbrisanimi zgoraj navedenimi storitvami s šiframi 93451, 93452, 94403. 
Izvajalcem – delovnim terapevtom mora biti omogočeno obračunavanje istih 
šifer (93451, 93452, 94403) več kot enkrat na obravnavo, ker oz. kadar to 
zahteva proces dela. 

 

Sklepi 6. seje RSK za DT (19. 06. 2019) 

Ad 2: Trajna napotnica 

Sklep 1/2 

RSK za DT meni, da je za določitev časovne veljavnosti napotnice kompetenten 

zdravnik, ki jo predpiše.  

Menimo, da bi bila v določenih primerih »trajna« Napotnica smiselna in če 

osebni zdravniki potrebujejo določen nabor kroničnih obolenj in posledično 

mnenje stroke, bomo okvirni dokument pripravili, za kar pa potrebujemo nekaj 

več časa, da pridobimo konkretnejša mnenja delovnih terapevtov, ki izvajajo 

tovrstne obravnave. Predlagani rok je 30. 09. 2019 

 

Ad 3: Prošnja kineziologov za podporo 

Sklep 1/3 

Kineziologe podpiramo v prizadevanjih, da se vključujejo v aktivnosti, ukrepe in 

storitve na področju preventive, s čimer skrbijo za krepitev zdravja, 

preprečevanje bolezni, za aktivno, zdravo in kvalitetno življenje posameznika/ 

prebivalstva. 

 

Sklep 2/3 

Podpiramo umestitev poklica »kineziolog« v Seznam poklicev zdravstvenih 

sodelavcev, s kompetencami za področje preventive, ne pa za področje 

zdravljenja in rehabilitacije. 
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Ad 4:  

Sklep 1/4 

Na pristojne na Ministrstvu za zdravje in ZZZS ponovno apeliramo, da 

upoštevajo Sklep 1 RSK za DT, sprejet na 5. dopisni seje z dne, 17.05. 2019: 

»Do uvedbe novega seznama in na njegovi osnovi pridobljenega šifranta 

delovnoterapevtskih storitev (glej sklep RSK za DT št. 2/2 z dne 10. 04. 2019) 

se uporabljajo obstoječe storitve iz zelene knjige, vključno z izbrisanimi 

navedenimi šiframi 93451, 93452, 94403. Izvajalcem-delovnim terapevtom 

mora biti omogočeno obračunavanje istih šifer (93451, 93452, 94403) več kot 

enkrat na obravnavo, ker oz. kadar to zahteva proces dela. 

 

Sklepi 7. seje RSK za DT (25. 09. 2019) 

Ad 2: Normativi v delovni terapiji 

Sklep 1/2 

RSK za DT Zbornico delovnih terapevtov Slovenije – Strokovno združenje 

seznani s predlaganimi minimalnimi spremembami in dopolnitvami, za katere 

pričakuje upoštevanje in ustrezne popravke v dokumentu Predlog normativov 

na področju delovne terapije v zdravstveni dejavnosti. Prav tako RSK za DT od 

Zbornice delovnih terapevtov Slovenije – Strokovnega združenja pričakuje 

dokončno oblikovanje in lektoriranje dokumenta. 

 

Sklep 2/2 

Ko članice prejmemo v skladu s predlogi popravljen in dokončno oblikovan 

dokument, ga ponovno pregledamo in ob ugotovljeni ustreznosti potrdimo, 

lahko tudi preko dopisne seje. 

 

Ad 3: 

Sklep 1/3 

Članice se soglasno strinjamo, da so potrebne dopolnitve in posodobitev 

Seznama specialnih znanj za področje delovne terapije in pozdravljamo 

aktivnosti ZDTS, njena prizadevanja glede zbiranja in priprave novega 

poenotenega Seznama specialnih znanj v delovni terapiji. Strinjamo se s 

predlogom, da bo v ta namen imenovana delovna skupina s strani ZDTS, ki bo 

seznam oblikovala in posodobila. 

 

Sklep 2/3 

Kljub neodzivnosti ZZZS na naše mnenje (Sklep: 1/2; 6. Seje RSK za DT), 

bomo članice še naprej pridobivale pisna mnenja strokovnih kolegic, ki delujejo 

v različnih ustanovah, na različnih področjih, da pridobimo vsaj okviren nabor 

kroničnih obolenj oz. stanj, za katera bi osebni zdravnik zavarovane osebe izdal 

Napotnico brez časovne omejitve. 
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Sklepi 8. dopisne seje RSK za DT, ki je potekala po elektronski pošti od 04. 11. do 

07. 11. 2019  

Ad 1: Pregled in potrditev Predloga normativov na področju delovne 

terapije 

Sklep 1/1 
RSK za DT potrjuje Predlog normativov na področju delovne terapije v 
zdravstveni dejavnosti, ki ga je pripravila Zbornica delovnih terapevtov Slovenije 
– strokovno združenje.  
 

 

V letu 2020 je predvidenih pet sej RSK za DT. 

Načrtovane aktivnosti za leto 2020 so: 

- sprejetje oz. potrditev nabora kroničnih obolenj oz. stanj, za katera bi osebni 

zdravnik zavarovane osebe izdal Napotnico brez časovne omejitve, 

- sprejetje oz. potrditev nabora Seznama specialnih znanj za področje delovne 

terapije 

- sprejetje oz. potrditev predloga nabora storitev DT s šifrantom ter 

ovrednotenjem storitev po obračunskem modelu ZZZS 

- skrb za večjo prepoznavnost stroke, 

- nadaljnja skrb za razvoj in zaščito delovnoterapevtskega strokovnega področja. 

 

 

 

 

Pripravila predsednica RSK za DT: 

dr. Alenka Oven, univ. dipl.org., dipl. del. ter. 

                                                                                  

 


