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ZAPISNIK   
29.-30. DVOJNE  SEJE RAZŠIRJENEGA STROKOVNEGA KOLEGIJA 

ZA LABORATORIJSKO MEDICINO – MEDICINSKO BIOKEMIJO 
 
 

 
29.-30. dvojna seja Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko medicino – 
medicinsko biokemijo (v nadaljevanju RSK) je bila 18. aprila 2019 ob 12.00 uri v sejni sobi 
KIKKB v UKC Ljubljana. 
 
DNEVNI  RED: 
 

1. Pregled zapisnika 28. seje RSK  
2. Učinkovitost izvajalcev laboratorijskih storitev na primarnem nivoju zdravstvenega 

varstva (vabljen Nejc Lamovšek, mag.upr.ved., KIKKB) 
3. Analitika drog v urinu (vabljen Marko Rudež, spec.med.biokem.) 
4. Splošni dogovor za leto 2019 v luči laboratorijske medicine 
5. Razno: obvestila, poročila, pobude.  

 
PRISOTNI: prof. dr. Borut Božič, mag. Saša Bratož, prof. dr. Darko Černe, asist. mag. 
Maksimiljan Gorenjak, doc. dr. Aleš Jerin, prof. dr. Janja Marc, doc. dr. Pika Meško Brguljan, 
asist. mag. Barbara Možina in izr. prof. dr. Milan Skitek ter vabljena Marko Rudež in Nejc 
Lamovšek 
 
 
 



Ad 1. 
 

Dr. Skitek je povzel vsebine potrjenega zapisnik 28. seje RSK za laboratorijsko medicino – 
medicinsko biokemijo, na katerega člani niso imeli pripomb.  
 
 

Ad 2. 
 

Nejc Lamovšek, zaposlen na KIKKB, je predstavil model določitve učinkovitosti 
biomedicinskih laboratorijev na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Cilj njegove 
doktorske naloge je določiti optimalno velikost izvajalcev laboratorijskih storitev v Sloveniji. 
Za na RKS predstavljeno analizo je pridobil 21 popolno in pravilno izpolnjenih vprašalnikov 
laboratorijev na primarnem nivoju. Gre za prvo tako študijo na področju Slovenije in tudi v 
Evropi je narejenih malo podobnih študij.  
SKLEP 1-29-30/2019: Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo so 
se seznanili z modelom določitve učinkovitosti biomedicinskih laboratorijev na 
primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Model se bo gradil še naprej in ga bomo 
skušali izkoristiti v dobro stroke.  
 
 

Ad 3. 
 
G. Marko Rudež, vodja strokovnega kolegija za laboratorijsko medicino OZG je predstavil 
problematiko analitike drog v urinu. Zdravniki MDPŠ pošiljajo preiskovance v laboratorij na 
(nadzorovan) odvzem urina in določitev drog v urinu. Na podlagi rezultatov analiz (presejalni 
testi na droge) izdajajo mnenja glede (ne)ustreznosti za zaposlitev, (ne)izdaje/podaljšanja 
vozniškega dovoljenja,…ipd. Gre za zadeve, ki imajo lahko pravne posledice tako za 
preiskovanca kot tudi laboratorijsko osebje. Laboratorijsko osebje tudi ni pooblaščeno in nima 
kompetenc za nadzor pri odvzemu urina, ampak samo izvaja analitiko prinešenega biološkega 
materiala. 
Laboratoriji na področju medicinske biokemije izvajajo preiskave za klinične namene, za 
dobrobit pacienta, tudi analitika drog v urinu se izvaja v toksikološke namene in ne 
forenzične. V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje 
preiskav na področju laboratorijske medicine so točno opredeljena področja, za katera imajo 
laboratoriji dovoljenje za delo. In laboratoriji s področja medicinske biokemije nimajo 
dovoljenja za delo na področju sodne medicine. Analitiko drog in alkohola v sodno 
medicinske/forenzične namene izvajajo samo pooblaščeni laboratoriji (Toksikološki lab. 
Inštituta za sodno medicino), skladno z zakonom in smernicami, ki so v veljavi.  
Člani RSK so se seznanili s problematiko in podpirajo zakonske predpise, ki veljajo. Dr. 
Skitek in g. Rudež bosta pripravila dopis za Ministrstvo za zdravje, ki ga bodo člani RSK 
pregledali in potrdili na naslednji seji RSK. Dr. Skitek se bo povezal z RSK za patologijo in 
sodno medicino za reševanje omenjene problematike. 
SKLEP 2-29-30/2019: Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo so 
se seznanili s problematiko analitike drog v urinu v sodno medicinske/forenzične 
namene in podpirajo zakonske predpise, ki veljajo na tem področju. Dr. Skitek in g. 
Rudež bosta pripravila dopis za Ministrstvo za zdravje, ki ga bodo člani RSK pregledali 
in potrdili na naslednji seji RSK. Dr. Skitek se bo povezal z RSK za patologijo in sodno 
medicino za reševanje omenjene problematike. 
 
 

Ad 4. 
 
Člani RSK so se seznanili s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 in se z njim ne 
morejo strinjati. Naša stroka je slabo zastopana, nosilec dejavnosti, ki je predpisan v 



Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju 
laboratorijske medicine, t.j. medicinski biokemik – specialist, sploh ni nikjer omenjen. 
Potrebno je sodelovanje z Ministrstvom za zdravje (MZ), ZZZS in ostalimi deležniki na tem 
področju (sindikati itd.). Dr. Skitek bo pripravil dopis, ki ga bodo člani dobili v pregled, nato 
pa bo poslan na MZ in ZZZS. Potrebno je sprožiti proces sprememb, ki so nujne na tem 
področju – financiranje laboratorijske dejavnosti, licence za specialiste oz. vse lab. 
delavce,…ipd. 
SKLEP 3-29-30/2019: Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo so 
se seznanili s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 in se z njim ne morejo 
strinjati. Potrebno je sprožiti proces sprememb, ki so nujne na tem področju – 
financiranje laboratorijske dejavnosti, licence za specialiste in laboratorijsko osebje itd. 
Dr. Skitek bo pripravil dopis, ki ga bodo člani dobili v pregled, nato pa bo poslan na MZ 
in ZZZS. 
 
 

Ad 5. 
 
Razprave in sklepov pod razno ni bilo. 
 
 
 
 

Zapisala: 
        Mojca Brenčič 
 
 
       Predsednik RSK  

         Izr. prof. dr. Milan Skitek, spec. med. biokem., svetnik, l.r. 
 
 
 
 
 
V vednost:       -     članom RSK 

- Nejc Lamovšek, mag.upr.ved. 
- Marko Rudež, spec.med.biokem. 
- arhiv RSK 
- Zbornica laboratorijske medicine Slovenije 
- Ministrstvo za zdravje: rsk.mz@gov.si 

 


