
  

  

  

 

Številka:  03510-02-2022/09VK/ID 

Datum:  09.02.2021 

 

Zadeva:  POROČILO O DELU RSKZBN V NOVI SESTAVI V LETU 2021  

Zveza:  09. videokonferenčna seja RSKZBN – poročilo za leto 2021 
 

1. Opis izvedenih aktivnosti v letu 2021: 
- Nagrajevanje študentov in dijakov v okviru izvajanja praktičnega pouka 
- Obračun zdravstvenih storitev na daljavo, analiza zdravstvenih storitev na daljavo 
- Dopolnitve Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege 
- Potrditev standardnih postopkov oskrbe akutne in kronične rane, smernic za zdravstveno oskrbo 

pacientov z inkontinenco na primarnem zdravstvenem varstvu, klasifikacije uporabe medicinskih 
pripomočkov pri lokalni oskrbi kroničnih rane, priporočil oskrbe za strokovne izvajalce pri zapletih pri 
izločalnih stomah 

- Posodobitev Poslovnika RSKZBN 
- Razvoj informatizacije zdravstvene in babiške nege, poenotenje teoretičnih izhodišč negovalne 

dokumentacije v slovenskem prostoru 
 

 
2. Seznam izvedenih sej:  

- 01. videokonferenčna seja RSKZBN, dne 21.04.2021 
- 02. videokonferenčna seja RSKZBN, dne 19.05.2021 
- 03. videokonferenčna seja RSKZBN, dne 16.06.2021 
- 01. korespondenčna seja RSKZBN, od 22.07.2021 – 09.08.2021 
- 04. videokonferenčna seja RSKZBN, dne 22.09.2021 
- 05. videokonferenčna seja RSKZBN, dne 20.10.2021 
- 06. videokonferenčna seja RSKZBN, dne 17.11.2021 
- 07. videokonferenčna seja RSKZBN, dne 15.12.2021 

 

SPREJETI SKLEPI SEJ RSKZBN 2021 V NOVI SESTAVI: 

 
 01. videokonferenčna seja RSKZBN Dne  21.04.2021   Opombe 

01a/01VK-2021 
Člani potrdijo spremenjen dnevni red seje.  
 

 

03a/01VK-2021 Za predsednika RSKZBN je za obdobje april 2021 – april 2023 izvoljen Jože Prestor. 
Za namestnico predsednika je za obdobje april 2021 – april 2023 izvoljena Mojca Dobnik.  
 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Štefanova ulica 5 

1000 LJUBLJANA 



 

04a/01VK-2021 Dokument Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški negi je s podanimi pripombami 
članov RSKZBN soglasno sprejet. Sklep stopi v veljavo takoj. 
 

 

 

 02. videokonferenčna seja RSKZBN Dne  19.05.2021 
 

Opombe 

01a/02VK-2021 Člani potrdijo predlagan dnevni red seje RSKZBN.  
 

 

02a/02VK-2021 Zapisnik 01. VK RSKZBN je potrjen.  
 

 

03a/02VK-2021 RSK za zdravstveno in babiško nego prosi Ministrstvo za zdravje, da se urgentno uskladi z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport glede vira financiranja nagrade dijakom in študentom 
na praksi (ter prevoz in malica), ki je zapisan v Dogovoru o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s 
povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri 
proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in spremembah kolektivnih pogodb 
dejavnosti sklenjenem med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS v začetku junija. 
Na področju zdravstva in šolstva namreč vir financiranja nagrad ni zagotovljen. 
 
Utemeljitev sklepa: 
1. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju navaja, da ima dijak v času praktičnega 
usposabljanja z delom pravico do nagrade v skladu s panožno kolektivno pogodbo za ustrezno 
dejavnost oziroma drugimi predpisi.  
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS praviloma vsako leto objavi Javni razpis 
za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi 
šolami v izobraževalnem procesu. Finančna sredstva, ki jih delodajalci pridobijo na podlagi tega 
razpisa lahko namenijo za nagrade dijakom in mentorjem, ki dijake usposabljajo.  
Za dijake programa srednjega strokovnega izobraževanja Zdravstvena nega v panožni kolektivni 
pogodbi ni ustrezne podlage za nagrado. Delodajalci se ne morejo prijaviti na razpis JŠRIPS RS, ker ni 
namenjen programom srednjega strokovnega izobraževanja. Dijaki programa Zdravstvena nega za 
praktično usposabljanje z delom ne dobijo nagrade. Prav tako bi bilo potrebno ustrezno opredeliti 
finančno nagrajevanje mentorjev v zdravstvenih ustanovah.  
 
2. Panožna kolektivna pogodba npr. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi določa, da 
imajo študenti na delovni praksi PRAVICO do:  
- seznanitve z nevarnostmi, povezanimi z delom, ki ga bo opravljal ter do ustreznih zaščitnih sredstev,  
- zavarovanja za primer nesreče pri delu oziroma poklicne bolezni,  
- prehrane med delom,  
- povračila za prevoz na delo. 
 

 

04a/02VK-2021 Najkasneje 14 dni pred sejo se pošljejo dopolnitve k poslovniku, nato se sprejme dopolnjen poslovnik.   

 

 03. videokonferenčna seja RSKZBN Dne  16.06.2021 
 

Opombe 

01a/03VK-2021 Člani potrdijo predlagani dnevni red seje RSKZBN.  
 

 

 

 01. korespondenčna seja RSKZBN Od 22.07.2021 – 09.08.2021 

 

Opombe 



 

 

01a/01KS-2021 

 

Člani RSKZBN so na prvi korespondenčni seji od 22.07.2021 od 14:00 ure do 09.08.2021 do 11. ure 

potrdili naslednje dokumente: 

 

- Standardni postopki oskrbe akutne in kronične rane, 

- Smernice za zdravstveno oskrbo pacientov  z inkontinenco na primarnem zdravstvenem 

varstvu,  

- Klasifikacija uporabe medicinskih pripomočkov pri lokalni oskrbi kroničnih ran,  

- Priporočila oskrbe za strokovne izvajalce pri zapletih pri izločalnih stomah. 

 

 

 

 04. videokonferenčna seja RSKZBN Dne  22.09.2021 
 

Opombe 

01a/04VK-2021 Člani potrdijo predlagani dnevni red seje RSKZBN.  
 

 

02a/04VK-2021 Potrjena sta zapisnik 03. VK RSKZBN ter zapisnik 01. korespondenčne seje 2021.  
 

 

04a/04VK-2021 RSK se strinja: 

1. z načinom vpisovanja alergij na Povzetek podatkov o pacientu 

2. da je potrebno občutno povečati število zapisov o alergijah 

3.  podpira težnjo, da ugotovljeno alergijo na PPoP zapiše vsak zdravnik (na primarnem in 

sekundarnem ali terciarnem nivoju) 

4. podatek o alergijah bi morali videti tudi ostali zdravstveni strokovnjaki, ki se vključujejo v 

obravnavo pacienta. 

 

 

05a/04VK-2021 RSKZBN je zadržan do prevelikega deleža obravnav na daljavo in zagovarja izvedbo obravnav v čim 
večji meri na klasičen način. Vse storitve na daljavo morajo biti opredeljene in se izvajati v čim 
manjšem deležu pri posamezni dejavnosti.  
 

 

06a/04VK - 
2021 

Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego podpira pobudo Zbornice – Zveze za 
spremembo priloge Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške 
nege (Uradni list RS, št. 152/20), v kateri se strokovno področje »zdravstvena nega pacienta v 
ambulanti družinske medicine – 38. člen ZZDej-K« določi pri delovnem mestu DIPL. MEDICINSKA 
SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST in ne pri delovnem mestu DIPL. MEDICINSKA SESTRA S 
SPECIALNIMI ZNANJI, preimenuje se strokovno področje »zdravstvena nega uporabnikov na 
področju usposabljanja in varovanja« v »zdravstvena nega uporabnikov s posebnimi potrebami na 
področju usposabljanja, vodenja in varstva«, strokovno področje »zdravstvena nega pacienta v 
zobozdravstveni dejavnosti« se na novo določi pri delovnem mestu SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI in DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI.  
Sklep stopi v veljavo takoj. 
 

 

07a/04VK-2021 Potrjen je posodobljen Poslovnik o delu RSKZBN.  

            

 05. videokonferenčna seja RSKZBN Dne  20.10.2021 
 

Opombe 

01a/05VK-2021 Člani potrdijo predlagani dnevni red seje RSKZBN.  
 

 



 

03a/05VK-2021 RSKZBN se je seznanil z aktivnostmi  Delovne skupine za bolnišnično zdravstveno nego in pomisleki, 
ki jih je izrazila v dokumentu »Mnenje in stališče članov Stalne delovne skupine za bolnišnično 
zdravstveno nego glede posredovanja podatkov bolnišnic, v povezavi z razporejanjem tehnikov 
zdravstvene nege in diplomiranih medicinskih sester neposredno na bolniških oddelkih«. RSKZBN 
podpira ta dokument. Še naprej bo spremljal dogodke na področju urejanja kadrovske politike s strani 
regulatorja in s strani ostalih deležnikov.  
 

 

04a/05VK-2021 RSKZBN se je seznanil s problematiko negativnega videnja poklica diplomirane medicinske sestre in 

apelira na vse, ki imajo možnost vplivati na oblikovanje javne podobe medicinske sestre, da uporabijo 

vsa orodja za izboljšanje privlačnosti poklica. RSKZBN bo podprla namenske napore, da se ne 

odvrača mladih interesentov od omenjenega poklica. 

 

 

04b/05VK-2021 RSKZBN se je seznanil s problematiko rojevanja na domu in izvajalcev, ki naj bi prilagajali podatke o 
svojih referencah in predlaga, da Ministrstvo za zdravje na svojih spletnih straneh objavi seznam vseh 
izvajalcev, ki so dobili dovoljenje za izvajanje porodov na domu. Seznam naj bo dostopen 
interesentom (ženskam, ki se pripravljajo na porod na domu).  
 

 

 

 06. videokonferenčna seja RSKZBN Dne  17.11.2021 
 

Opombe 

01a/06VK-2021 Člani potrdijo predlagani dnevni red seje RSKZBN.  
 

 

02a/06VK-2021 Prisotni s podanimi pripombami potrdijo zapisnik 05. videokonferenčne seje  RSKZBN. 
 

 

03a/06VK-2021 RSKZBN določi kot temeljni model zdravstvene nege teoretični model Marjory Gordon »Funkcionalni 
vzorci zdravega obnašanja«, ki naj predstavlja osnovo za razvoj enotne negovalne dokumentacije v 
slovenskem prostoru.  Kot naslednje določi, da se proces zdravstvene nege uči in izvaja v 6-ih fazah: 
ocenjevanje, postavljanje negovalnih diagnoz, postavljanje izidov zdravstvene nege, načrtovanje 
intervencij zdravstvene nege, izvajanje in vrednotenje.   
 

 

03b/06VK-2021 Po dogovoru se po potrjenem sklepu pripravi dopis z vključenim sklepom RSKZBN za vse 
izobraževalne inštitucije in klinična okolja. Delovna skupina naj v dopisu navede razloge za poenotenje 
in vpeljavo izhodišč v klinična okolja.  Istočasno naj se apelira  uporabo novih teoretičnih izhodišč na 
vsa ciljna področja. Z izdanimi publikacijami pričakujemo pričetek njihove uporabe s strani ciljnih 
izvajalcev v doglednem času.  
 

 

 

 07. videokonferenčna seja RSKZBN Dne  15.12.2021 
 

Opombe 

 
01a/07VK-2021 

 
Člani potrdijo predlagani dnevni red seje RSKZBN.  
 

 

 
02a/07VK-2021 

 
Prisotni s podanimi pripombami potrdijo zapisnik 06. videokonferenčne seje  RSKZBN. 
 

 

 

       Predsednik RSKZBN: 
       Jože Prestor, mag. zdr. neg., viš. pred.   

         




