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Razširjeni strokovni kolegij za urologijo 

 

Datum 5.1.2022 

Zadeva: Letno poročilo o delovanju Razširjenega strokovnega kolegija za urologijo v letu 
2021 

 

Spoštovani, 

Skladno s Pravilnikom o razširjenih strokovnih kolegijih (Ur. l. št. 44, z dne 18.8.2017) 
podajam letno poročilo o delovanju RSK za urologijo v letu 2021 

 

Sestava RSK za urologijo 

Predsednik: doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med 

Člani:  prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med. 

  doc. dr. Dejan Bratuš, dr. med. 

  Sandi Poteko, dr. med. 

Franc Kramer, dr. med. 

asist. Borut Gubina , dr. med 

RSK za urologijo je imel v letu 2021 3 seje (17.2.2021 videoseja, 10.6.2021 videoseja in 
22.11.2021 videoseja). 

V nadaljevanju poročila prilagamo zapisnike vseh 3 sej RSK za urologijo, ki so bile izvedene 
v letu 2021, iz katerih so razvidne teme in sklepi, ki jih je RSK za urologijo sprejel. 

doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med. 

predsednik RSK za urologijo 

  



 
Sklepi sestanka 1/2021 videoseje RSK za urologijo  
 
 
Datum: 17.2. 2021  
 
 
Kraj seje: videopovezava  
 
 
Prisotni: prim. dr. Dejan Bratuš, dr. med., prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., Sandi Poteko, dr. 
med., asist. Borut Gubina , dr. med., doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.  
 
 
1. Na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije RSK za urologijo razpravlja o predlogu glede 
izvajanja preiskav PSA.  
 
Sklep: V tej točki RSK za urologijo ni dosegel dokončnega sklepa. Člani RSK bodo 
pripombe in predloge poslali po mailu do naslednje seje, takrat bo narejeno priporočilo 
ali zaključek.  
 
 
2. Dr. Poteko predstavi kalkulacijo rigidne cistoskopije.  
 
Sklep: RSK bo obravnaval to točko, ko bodo na voljo kalkulacije še iz drugih ustanov.  
 
 
3. Na predlog dr. Smrkolja RSK za urologijo razpravlja o stanju fuzijske biopsije prostate v 
Sloveniji.  
 
Sklep: biopsije prostate še naprej izvajajo urologi. RSK predlaga vzpostavitev stika z 
RSK za radiologijo o njihovem mnenju glede biopsij prostate. Člani bodo pregledali 
smernice EAU v zvezi s transperinealnimi biopsijami.  
 
 
4. RSK razpravlja o ustanovitvi Strokovnega sveta za urologijo pri SZD.  
 
Sklep: RSK za urologijo podpira ustanovitev samostojnega sveta za urologijo pri SZD in 
pozove vodstvo ZUS k začetku ustreznih postopkov.  

 

 

doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med. 



Sklepi sestanka 2/2021 videoseje RSK za urologijo 

 

Datum: 10.6. 2021 

 

Kraj seje: videopovezava 

Prisotni: prim. dr. Dejan Bratuš, dr. med., prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., Sandi Poteko, dr. 

med., asist. Borut Gubina , dr. med., doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med. 

1. RSK za urologijo je dne 22.4.2021 preko glavne pisarne MZ prejel dopis in pobudo 
mag. Franca Hočevarja, predsednika društva uroloških bolnikov (priloga zapisnika 
seje):  

Sklep: RSK za urologijo ugotavlja , da ambulatne in operativne kapacitete niso 
dovolj velike za pravočasno in učinkovito obravnavo uroloških bolnikov. Manjka 
operativnih dvoran, posteljnih mest (zaradi pomanjkanja oddelčnih zaposlenih v 
ZN), sester inštrumentark in  anestezijskih ekip. 

 

2. RSK za urologijo razpravlja o odgovoru MZ  glede srednjeročnega razvoja dejavnosti, 
ki smo ga že posredovali po emailu dne 4.5.2021 (v prilogi 
 
Sklep: RSK bo počakal na odziv MZ na odgovor, ki ga je RSK še posredoval, 
vmes bomo kontaktirali gospoda Pribakoviča (zadolžen dr. Gubina). Za 
konkretne številke bo potrebno imeti podatke o prebivalstvu, evropskih 
povprečjih.  

 

3. RSK rapzravlja o ločeno zaračunljivem materialu.  
 
Sklep: člani RSK predlagajo storitve, kjer bi se dalo obračunavati LZM.  
 

4. Dr. Gubina predstavi pobudo oziroma dopis gospoda zaradi čakanja na fleksibilno 
ureterorenoskopijo (FURS): čakalne dobe so od  1 do 4 leta.  
 
Sklep: dostopnost posegov za urolitiazo razen ESWL je slaba. Predlagamo 
povečati dostopnost, kapacitete, urediti financiranje. 
 



5. Dr. Gubina predstavi težave z napotitvijo uroloških bolnikov po operaciji maligne 
bolezni v zdravilišča.  
Sklep: RSK predlaga, da morajo biti kriteriji za napotitev uroloških bolnikov na 
zdraviliško zdravljenje upoštevani po vseh regijah enako. 
 

6. RSK nadaljuje razpravo o kalkulaciji cene cistoskopije.  
 
Sklep: RSK bo predlagal Zdravstvenem svetu za povečanje cene cistoskopije. 
 
 

7. Na pobudo ZZZS z dne 11.5.2021 RSK za urologijo razpravlja o izvajanju storitev 
dermatovenerologije (email v prilogi 
  
Sklep: Člani RSK podpiramo aktivnosti za nov model plačevanja – za boljšo 
dostopnost, naj pa diagnostika in zdravljenje ostane v domeni 
dermatovenerologije in infektologije razen uroloških zapletov spolno prenosljivih 
bolezni in operativne terapije, kar pa se že izvaja. 

 

      doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med. 

  



Sklepi sestanka 3/2021 videoseje RSK za urologijo 

 

Datum: 22.11. 2021 

 

Kraj seje: videopovezava 

Prisotni: prim. doc. dr. Dejan Bratuš, dr. med., prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., Sandi 

Poteko, dr. med., asist. Borut Gubina , dr. med., doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med. 

 
1. V tej točki RSK za urologijo nadaljuje diskusijo o posegu Rezum 

 

SKLEP: Rezum je alternativna metoda, ki kaže dobre kratko in srednjeročne 
rezultate, zato se jo lahko izvaja v Sloveniji. Za dolgoročne rezultate so potrebne 
dodatne študije. Bolnikom je potrebno razložiti, da gre za metodo z učinkovitostjo 
med farmakološkim in operativnim zdravljenjem. 

 
2. RSK obravnava prošnjo dr. Hawline za izdajo mnenja glede vakcine za Ca prostate. 

 

SKLEP: RSK za urologijo podpira nadaljnje raziskave vakcine za Ca prostate, za 
uporabo v klinični praksi pa je potrebna registracija pri JAZMP oziroma EMA. 

 
3. RSK povzame razpravo s sestanka z NIJZ, ki je potekal 8.11.2021 

 

SKLEP: Predsednik RSK kontaktira NIJZ z zaprosilom za informacije, ki jih še 
potrebujejo pri izdelavi mreže urologov. 

 
4. V zvezi z zaprosilom NIJZ za mnenje RSK z dne 28.7.2021 glede zapisovanja alergij v 
Povzetek podatkov o pacientu 

 

SKLEP: RSK za urologijo podpira predlog, da se dokazana alergija takoj zabeleži v 
sistem ne glede na to, kdo jo ugotovi (torej ne samo izbrani zdravnik) 



  
5. Na predlog dr. Gubine RSK razpravlja glede določitve slovenskega izraza za ISOUP 
kategorije tveganja raka prostate.  

 
SKLEP: člani RSK bodo kontaktirali več patologov (vsak v svoji ustanovi) in 
pridobili še njihova mnenja glede poimenovanja. 
 
6. RSK za urologijo razpravlja o izvajanju storitev na daljavo (zaprosilo ZZZS z dne 
3.9.2021 - št. 1722-15/2021-DI/1 )  
 

SKLEP: RSK za urologijo se ne strinja, da storitve na daljavo nadomestijo 
klinični pregled pri urologu v normalnih razmerah zdravstvenega sistema. 
Potrebno je tudi urediti izvajanje E-posveta in telefonskih konzultacij z IT vidika 
in z vidika vrednotenja storitve. 

 
7. Na predlog urologa dr. Arha iz SB Jesenice RSK razpravlja glede plačevanja 
diagnostike in terapije okužb sečil na primarni ravni. 
 
SKLEP: RSK za urologijo podpira predlog, da se sediment urina in urinokultura 
po Sanfordu pred urološkimi invazivnimi posegi opravi na primarnem nivoju 
pred sprejemom v bolnišnico in da ZZZS stroške teh preiskav plača. 

 

 

 

 

      doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med. 
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