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Predsednica 

• Nataša Uranker, UKC Ljubljana 

Člani 

• Simona Muhič, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 

• dr. Vera Grebenc, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 

• doc. dr. Jana Mali, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo 

• mag. Simona Svetina Apat, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 

• Marica Pavlišič, Psihiatrična bolnišnica Idrija 

 

RSK za področje socialnega dela v zdravstveni dejavnosti se je v letu 2019 sestal: 

• 28.3. 

• 17.5. 

• 20.9. 

• 6.11. 

• 6.12. 

 

 

V letu 2019 je novo izvoljena predsednica RSK za socialno delo v zdravstveni dejavnosti Nataša 

Uranker, univ.dipl.soc.del. 

 

Glavni vsebinski poudarki: 

1. Predstavitev dela delovne podskupine za standarde in normative za področje socialnega dela 

v zdravstveni dejavnosti. Skupina se usklajuje z predstavnico na MZ. Cilj je poenotenje 

storitev za vse socialne delavce zaposlene v zdravstveni dejavnosti. 

2. Predstavitev storitev socialnega delavca v timu CZDOM (Center za duševno zdravje otrok in 

mladostnikov) na primarni ravni, pred pogajanji na ZZVZZ. Sestanek z člani delovne skupine 

za standarde in normative pri MZ na željo predsednice sekcije. 

3. Usklajevanje obstoječih storitev z novimi, ki jih je pripravila delovna skupina. 



4. Glede meritve učinkovitosti našega dela bo potrebno izvesti raziskavo, ki bo podlaga ocene 

stanja (finančni učinek) in tudi obremenitve pri našem delu. To bi izvedli v sodelovanju za 

Fakulteto za socialno delo in Ekonomsko fakulteto. 

5. Podpreti kolegice, ki delajo na področju psihiatrije z dopisom na ministrstvo, da ne bi prišlo 

do ukinitve določenih obstoječih programov, ki so v praksi nujni. 

6. Zadnji sestanek RSK je bil usklajen s sekcijo socialnih delavcev v zdravstvu na Socialni zbornici 

6.12. kjer smo povzeli rezultate tekočega leta in se dogovorili o načrtih za leto 2020. 

 

 

 

Ljubljana, 10.2.2020                                                                  Zapisala: Nataša Uranker, univ.dipl.soc.del. 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 


