
  

 

         

   

 

Številka:  RSK - 9/2019 
Datum:  21. 6. 2019  
 
Zadeva:  Zapisnik  31.-32. dvojne  seje razširjenega strokovnega kolegija za 
laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo 
 
 
31.-32. dvojna seja Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko medicino – medicinsko 
biokemijo (v nadaljevanju RSK) je bila 20. junija 2019 ob 12.00 uri v sejni sobi KIKKB v UKC 
Ljubljana. 
 

Dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov zapisnika 29.-30. dvojne seje RSK  
2. Splošni dogovor za leto 2019 v luči strategije razvoja laboratorijske medicine-

medicinske biokemije in transparentnega financiranja stroke – dopis za MZ in ZZZS 
3. Časovna veljavnost listine Napotnica – poziv ZZZS 
4. Dopis MZ - v vednost: Predlog SB Brežice za dopolnitev 14. člena Pravilnika o pogojih, 

ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske 
biomedicine  

5. Razno: obvestila, poročila, pobude.  
 

PRISOTNI: prof. dr. Darko Černe, asist. mag. Maksimiljan Gorenjak, prof. dr. Janja Marc, doc. 
dr. Pika Meško Brguljan, asist. mag. Barbara Možina in izr. prof. dr. Milan Skitek  
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: prof. dr. Borut Božič, mag. Saša Bratož in doc. dr. Aleš Jerin 
 
 
 
 

Ad 1. 
 

Dr. Skitek je pregledal sklepe zapisnika 29.-30. dvojne seje RSK za laboratorijsko medicino – 
medicinsko biokemijo, na katerega člani niso imeli pripomb. 
SKLEP 1-31-32/2019: Zapisnik  29.-30. dvojne seje RSK za laboratorijsko medicino – 
medicinsko biokemijo je sprejet.  

Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo, 

Ministrstvo za zdravje, 

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije 

 
 



 

Ad 2. 
 

Člani RSK so obravnavali predlog dopisa ministru za zdravje in se strinjajo, da se zaprosi za 
sestanek pri ministru, na katerem bi predstavili nujnost spremembe Zakona o zdravstveni 
dejavnosti, ponovne uvedbe licenc za specialiste medicinske biokemije in ureditve financiranja 
laboratorijske dejavnosti. Izdelati je potrebno strategijo za 10 letni razvoj stroke, zato RSK 
imenuje komisijo v sestavi prof.dr. Janja Marc, doc.dr. Aleš Jerin in doc.dr. Pika Meško 
Brguljan. Komisija do novembrske seje RSK pripravi predlog strategije. 
SKLEP 2-31-32/2019: Predsednik RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo 
pripravi dopis ministru za zdravje s prošnjo za sestanek. Člani RSK dobijo dopis v 
pregled in potrditev, nato bo poslan ministru. 
SKLEP 3-31-32/2019: RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo imenuje 
komisijo v sestavi prof.dr. Janja Marc, doc.dr. Aleš Jerin in doc.dr. Pika Meško Brguljan 
za pripravo strategije laboratorijske dejavnosti. Komisija do novembrske seje RSK 
pripravi predlog strategije. 
 
 

Ad 3. 
 
Člani RSK so se seznanili z dopisom ZZZS glede časovne veljavnosti listine Napotnica in 
podpirajo vse ukrepe za razbremenitev  družinskih zdravnikov in skrajševanje čakalnih dob. 
SKLEP 4-31-32/2019: Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo so se 
seznanili z dopisom ZZZS glede časovne veljavnosti listine Napotnica in podpirajo vse 
ukrepe za razbremenitev  družinskih zdravnikov in skrajševanje čakalnih dob. 
 
 

Ad 4. 
 
Člani RSK so se seznanili z dopisom SB Brežice glede predloga za dopolnitev 14. člena 
Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju 
laboratorijske medicine in so mnenja, da se mora glede te problematike opredeliti RSK za 
transfuzijsko medicino. 
 
 

Ad 5. 
 
Predsednik RSK je 22. 5. 2019 poslal dopis Pobuda za mnenje RSK za patologijo in sodno 
medicino ter predlog Ministrstvu za zdravje v zvezi z analitiko urina na prisotnost prepovedanih 
drog v sodno medicinske/forenzične namene. Odgovora na dopis še nismo prejeli, naši 
laboratoriji pa nujno rabijo pomoč in navodila, kako naj ravnajo v takih primerih. Glede na 
problematiko, RSK zaprosi SZKKLM za pripravo smernic oz. navodil. 
SKLEP 5-31-32/2019: RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo pozove 
SZKKLM k pripravi smernic oz. navodil laboratorijem s področja medicinske biokemije 
glede ukrepanja v primeru analitike urina na prisotnost prepovedanih drog v sodno 
medicinske/forenzične namene. 
 
SKLEP 6-31-32/2019: Predsednik RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo 
pošlje dopis Pobuda za mnenje RSK za patologijo in sodno medicino ter predlog 
Ministrstvu za zdravje v zvezi z analitiko urina na prisotnost prepovedanih drog v sodno 
medicinske/forenzične namene v vednost predsedniku RSK za medicino dela, prometa in 
športa.  
 

 



 

 
Pripravila: 
Mojca Brenčič    Izr. prof. dr. Milan Skitek, spec. med. biokem., svetnik 

Predsednik RSK za laboratorijsko medicino –                                  
medicinsko biokemijo 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
Poslano:  

- članom RSK – po elektronski pošti 
- Ministrstvo za zdravje: rsk.mz@gov.si - po elektronski pošti 
- Zbornica laboratorijske medicine Slovenije 
- arhiv RSK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


