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RAZŠIRJENI STROKOVNI KOLEGIJ ZA 

KIRURGIJO 

prim. Jože Ferk, dr. med.,  predsednik 

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

DIREKTORAT  ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

Nina Pirnat 

V.d. generalna direktorica 

Direktorata za zdravstveno varstvo 

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 

 

 

ZADEVA:  LETNO POROČILO RSK ZA KIRURGIJO ZA LETO 2019. 

 

 

Sklepi dopisnega sestanka RSK za kirurgijo  z dne 22. 3. 2019. 

 

Sklep 1/1 

 

RSK za kirurgijo se do  Osnutka pravilnika o vrstah in stopnjah telesnih okvar ne 

more opredeliti, ker ne pozna metodologije in kriterijev za določanja višine 

posamezne okvare in več hkratnih okvar. 

 

Sklep 1/2 

 

Temeljna specializacija iz abdominalne kirurgije sama po sebi ne zadošča za 

samostojno opravljanje storitev iz področja plastične, rekonstrukcijske in estetske 

kirurgije. 

 

Sklep 2/2 

 

Ustreznost pridobljene kvalifikacije v tujini, ki jo je pridobil doc. Dr. Matjaž 

Mlakar, dr. med. mora oceniti Zdravniška zbornica in v primeru pozitivne ocene 

izdati licenco za storitve iz področja plastične, rekonstrukcijske in estetske 

kirurgije. 

 

Sklep1/3 

 

Endovaskularne posege lahko opravljajo specialisti radiologije, kardiologije, 

kardiokirurgije in žilne kirurgije, ki opravijo ustrezno kvalifikacijo po pravilniku 
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in pridobijo pozitivno mnenje delovne skupine določene s sklepom ministra za 

Zdravje.  

 

Sklep 2/3 

 

RSK za kirurgijo se zaveda visoke prevalence periferne arterijske bolezni (vsak 

5. prebivalec po 65. letu) in naraščanja pričakovane starosti prebivalstva v RS, 

zato podpira širjenje števila specialistov, ki se ukvarjajo z znotrajžilnim 

zdravljenjem periferne arterijske bolezni kar bi povečalo dostopnost bolnikom do 

omenjenih posegov. 

 

 

Sklepi sestanka RSK za kirurgijo 22. 1. 2020. 

 

Sestanek z istim dnevnim redom je bil v jeseni 2019 sklican dvakrat in ni bil 

sklepčen. Zaradi tega so bile teme obravnavane na sestanku 22. 1. 2020. 

 

Sklep 1/1 

 

RSK za kirurgijo ocenjuje, da je sedanja mreža splošnih bolnišnic in dveh 

kliničnih centrov ustrezna mreža za oskrbo vseh urgentnih kirurških stanj. S 

takšno mrežo je zagotovljeno, da lahko vsak bolnik ali poškodovanec ob 

ustrezno organizirani službi za prevoze urgentnih stanj v kirurgiji dobi 

ustrezno oskrbo v 30 minutah, kar je ustrezni standard v razvitem svetu. 

 

Sklep 2/1 

 

1. Izvajalec Iatros d.o.o. lahko izvaja operacije rektokele. 

2. Izvajalec Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija Arnež d.o.o. 

lahko izvaja kirurgijo roke ter kože s kožnimi presadki. 

 

 

Sklep3/1 

Za predsednika  RSK za kirurgijo je bil dne 22. 1. 2020, za dobo dveh let, 

imenovan doc. dr. Vladimir Senekovič, dr. med. 

 

 

  

Maribor, 6. 7. 2020 

      Predsednik RSK za kirurgijo 

                                                                Prim. Jože Ferk, dr. med. 
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