
  

  

  

  

 

Datum:  25. 01. 2021 

 

Zadeva: Letno poročilo o delu Razširjenega strokovnega kolegija za 

delovno terapijo za leto 2020 

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

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

Šuc, Vida Lovše.  

Za leto 2020 je RKS za delovno terapijo načrtoval sledeče cilje oz. aktivnosti: 

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

zdravnik zavarovane osebe izdal Napotnico brez časovne omejitve, 

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

storitev po obračunskem modelu 

- skrb za večjo prepoznavnost stroke, 

- nadaljnja skrb za razvoj in zaščito delovnoterapevtskega strokovnega področja 

 

Razširjen strokovni kolegij (v nadaljevanju RSK) za delovno terapijo je imel v letu 2020 

tri redne seje ter eno dopisno. Število sej so pogojevale tudi epidemiološke razmere in 

preobremenjenost članic zaradi službenih obveznosti. Datumi sej: 

-   9. seja RSK za delovno terapijo dne,  19. 02. 2020 

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

17. 04. do  20. 04. 2020 

- 11. seja RSK za delovno terapijo dne, 19. 06. 2019 

- 12. seja RSK za delovno terapijo dne, 25. 09. 2019 

   

Sklepi sej RSK za delovno terapijo v letu 2020: 
 

Sklepi 9. seje RSK za DT - 19. 02. 2020 

 

Ad 2:  Izvolitev predsednice RSK in namestnice  

 

Sklep 1/2 

Za predsednico RSK za DT je za dveletni mandat soglasno ponovno izvoljena 

dr. Alenka Oven. 

 

Sklep 2/2 

Za namestnico predsednice RSK za DT je za dveletni mandat soglasno 

ponovno izvoljena Suzana Zakrajšek. 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut  

Republike Slovenije – Soča 

Linhartova 51 

1000 LJUBLJANA 



 

 

Ad 3: Kontaktna osebe za RSK na MZ  

 

Sklep 1/3 

Predsednica bo ponovno poizkušala vzpostaviti kontakt z ga. Filipovič,  oz. s 

strani Ministrstva za zdravje pridobiti informacijo glede morebitne nove 

kontaktne osebe.  Kontaktna oseba mora poskrbeti za dopolnitev objav sklepov 

sej RSK za DT. 

 

Sklepi 10. dopisne seje RSK za DT, ki je potekala po elektronski pošti – od 17. 04. 

do  20. 04. 2020 

Ad 1: Dopis MZ v zvezi s pripravo prioritet obravnav na področju delovne 

terapije zaradi začasnih ukrepov na področju zdravstvene dejavnosti 

zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 

Sklep 1/1: 

RSK za DT potrjuje vsebino dopisa Ministrstvu za zdravje, ki se nanaša na 
izvajanje nenujnih zdravstvenih ukrepov in vsebuje priporočila in prioritete 
obravnav na področju delovne terapije, pripravljenih s strani Zbornice delovnih 
terapevtov Slovenije – strokovnega združenja.  
 

Sklepi 11. seje RSK za DT – 11. 06. 2020  

Ad 2: Priporočila in navodila za izvajanje delovnoterapevtskih storitev v 

času epidemije 

Sklep 1/2: 

Članice RSK za DT ogorčeno ugotavljamo, da gre za neenakopraven odnos do 
naše stroke, za nespoštovanje in neupoštevanje našega dela, predlogov, 
opozarjanj in pobud.  Zahtevamo in pričakujemo enakovredno obravnavanje ter 
upoštevanje naše stroke, ureditev oz. objavo dokumentov, pri čemer 
pričakujemo aktivno sodelovanje in odzivnost Ministrstva oz. koordinatorice za 
RSK-je. 
 
Sklep 2/2 

Članice se strinjamo, da mora stroka v takšnih primerih upoštevati priporočila 
Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter zunanjih 
strokovnih združenj (WFOT, COTEC). Pripravile bomo bolj splošen dokument 
priporočil in navodil za izvajanje delovnoterapevtskih storitev v času izrednih 
razmer – epidemije, kjer bomo povzele in združile priporočila tako zunanjih kot 
notranjih strokovnih inštitucij. Za pripravo dokumenta do 30. 09. 2020 so 
zadolžene Alenka Oven, Vida Lovše in Suzana Zakrajšek. 
 
Ad 3: Storitve na daljavo 
 
Sklep 1/3 

RKS za DT pripravimo prvi dokument z naborom storitev/obravnav s področja 

delovne terapije, za katere menimo, da so primerne in izvedljive z uporabo IKT 

orodji ob upoštevanju pogojev in omejitev pri izvajanju. Ob pridobivanju izkušenj 

iz prakse se bo le ta po potrebi dopolnjeval. 



 

Dokument pripravita Alenka Oven in Katarina Galof. Rok za pripravo je 16. 06. 

2020. Dokument bo nato poslan na ZZZS. 

 

Ad 4: Nova verzija šifranta VZS 
 

Sklep 1/4 

RKS za DT Na NIJZ pošljemo odgovor, da na vrste zdravstvenih storitev, ki so 
navedene za našo stroko, nimamo pripomb. 
Naprošamo za obrazložitev o namenu in pomenu dotičnega šifranta, za katere 
skupine zaposlenih so mišljene storitve, oz. na katere obstoječe šifrante s strani 
ZZZS se storitve nanašajo. 
 
Ad 5: Razno – povabilo članice RSK za DT v skupino IDS za izobraževanje 
na področju duševnega zdravja  
 

Sklep 1/5 

Vse članice RSK za DT pozdravljamo članstvo kolegice Leonide Kranjc v IDS, 

saj se zavedamo pomembnosti sodelovanja in delovanja v interdisciplinarnih 

timih. Leonida bo pripravila in združila mnenja, jih posredovala skupini na NIJZ, 

v kateri bo še naprej aktivno sodelovala v dobrobit stroke. Pričakujemo, da bo 

skupina z aktivnostmi in predlogi generalno delovala enakopravno za vse člane 

(različne stroke) interdisciplinarnega tima, bodisi v smeri izobraževanj za 

pridobitev specialnih znanj, podiplomskega študija, magisterija in tudi v primeru, 

če se bo odločalo za specializacije. 

 
 

Sklepi 12. seje RSK za DT -  

Ad 2: Priporočila in navodila za izvajanje delovnoterapevtskih storitev v 

času epidemije 

Sklep 1/2 

Alenka Oven naredi predlagane popravke dokumenta, ga dokončno oblikuje in 

pošlje v članicam vpogled in v potrditev. Dokument se nato pošlje v potrditev na 

Ministrstvo za zdravje in na NIJZ. 

 

Sklep 2/2 

Pomembno je, da stroka v primerih kakršnekoli epidemije oz. druge izjemne 

situacije dosledno upošteva priporočila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje ter zunanjih strokovnih združenj, kot tudi vsa navodila 

SPOBO znotraj posamezne inštitucije. 

 

Ad 3: Storitve na daljavo 

Sklep 1/3 

Sprejet nabor storitev/obravnav s področja delovne terapije na daljavo je 

primeren in izvedljiv z uporabo IKT ob upoštevanju pogojev in omejitev pri 

izvajanju. Na osnovi izkušenj iz prakse se bo po potrebi dopolnjeval. 

 

 



 

Ad 4: Storitve RA CZO 

Sklep 1/4 

Predlagan nabor delovnoterapevtskih storitev RA CZO je širok in ustrezen. 

Potrebno je spremljanje izvajanja storitev v poskusni fazi. 

Ad 5: Dopis za podporo ustanovitvi RSK za SRP 

Predsednica pripravi dopis z obrazložitvijo, da RSK za DT kot posvetovalni 

organ MZ nima kompetenc za izdajo mnenja glede ustanovitve drugega RSK. 

Zbornica SRP in drugih pedagoških delavcev v zdravstvu Slovenija - strokovno 

združenje naj pristopi k morebitni ustanovitvi RSK po postopkih, ki veljajo na 

Ministrstvu za zdravje. 

 

V letu 2021 je predvidenih pet sej RSK za DT. 

Načrtovane aktivnosti za leto 2021 so: 

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

terapije 

- spremljanje izvajanja storitev s področja delovne terapije na daljavo, po potrebi 

dopolnjevanja nabora storitev 

- spremljanje nabora delovnoterapevtskih storitev RA CZO v poskusni fazi in 

dopolnjevanje glede na izkazane potrebe  

- spremljanje nabora delovnoterapevtskih storitev v CDZO-jih in CDZOM-ih v 

poskusni fazi in dopolnjevanje glede na izkazane potrebe  

- 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. 

                                                                                  

 


