
  

  

  

  

 

Datum:  27. 01. 2022 

 

Zadeva: Letno poročilo o delu Razširjenega strokovnega kolegija za 

delovno terapijo za leto 2021 

Članice RSK za delovno terapijo:  

- predsednica viš. pred. dr. Alenka Oven, dipl. del. ter., uni.dipl. org. 

- podpredsednica Suzana Zakrajšek, dipl. del. ter. 

- pred. dr. Katarina Galof, dipl. del. ter., uni.dipl. org. 

- Leonida Krajnc, dipl. del. ter. 

- viš. pred. dr. Lea Šuc, dipl. del. ter., MSc 

- Vida Lovše, dipl. del. ter.  

 

RSK za delovno terapijo je imel v letu 2021 šest rednih sej ter eno dopisno. Število sej 

so pogojevale potrebe po obravnavi določene tematike pa tudi epidemiološke razmere 

in (pre)obremenjenost članic zaradi službenih obveznosti. Datumi sej: 

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

25. 01. do  26. 01. 2021  

- 14. seja RSK za delovno terapijo dne, 01. 03. 2021  

- 15. seja RSK za delovno terapijo dne, 07. 04. 2021 

- 16. seja RSK za delovno terapijo dne, 04. 05. 2021 

- 17. seja RSK za delovno terapijo dne, 12. 05. 2021 

- 18. seja RSK za delovno terapijo dne, 08. 06. 2021 

- 19. seja RSK za delovno terapijo dne, 30. 09. 2021 

   

Sklepi vseh sej RSK za delovno terapijo v letu 2021 so bili v skladu s Pravilnikom o 
delovanju RSK posredovani na Ministrstvo za zdravje. Javno so dostopni na spletni 
strani Ministrstva za zdravje. 
 

V letu 2022 je predvidenih pet sej RSK za DT. 

Načrtovane aktivnosti za leto 2022 so: 

- spodbujanje delovnih terapevtov k izvajanju dejavnosti delovne terapije v 

skladu s poklicnimi kompetencami, 

- spodbujanje in spremljanje doslednega upoštevanja Standardov in normativov 

za področje delovne terapije, 

- spodbujanje delovnih terapevtov k dosledni rabi strokovne terminologije, 

-  
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- 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, 

- zaščita poklica na različnih ravneh, 

- nadaljnja skrb za razvoj in zaščito delovnoterapevtskega strokovnega področja, 

- začetek oblikovanje kazalnikov kakovosti v delovni terapiji, 

- podpora ustrezni strokovni umestitvi delovne terapije v zdravstveni in socialno-

varstveni sistem. 

 

 

Pripravila: 

predsednica RSK za DT: 

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


