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Pripombe na Predlog zakona o zdravstveni dejavnosti 
 
 
Spoštovani! 
 
 
Člani Študijskega krožka Delovna terapije, ki se ukvarjamo s prepoznavnostjo delovne terapije v 
slovenskem prostoru, smo v Predlogu zakona o zdravstveni dejavnosti opazili pomanjkljivo 
navajanje naše stroke. Delovni terapevti smo namreč zdravstveni delavci, vključeni v 
multidisciplinarne time v ustanovah, ki delujejo na različnih nivojih zdravstvene dejavnosti. 
Izobraževalni program delovne terapije obeležuje 60 let delovanja, na Ministrstvu za zdravje 
vsakoletno potekajo nacionalna preverjanja znanja (pripravniški izpit), v praksi deluje okvirno 400 
diplomiranih delovnih terapevtov. Z umestitvijo delovne terapije v Predlog zakon o zdravstveni 
dejavnosti bi slovenski zdravstveni sistem omogočil transparentnejše delovanje stroke. Strinjamo 
se s predlogi, ki so navedeni v pismu s strani Zbornice delovnih terapevtov Slovenije in jih 
prilagamo v nadaljevanju. Želimo in upamo na skupno usklajevanje in sodelovanje pri nadaljnjih 
zakonodajnih ukrepih, ker je le-ta podlaga za uspešno delovanje stroke.  
 
Več o našem delovanju na www.delovnaterapija.weebly.com 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Člani Študijskega krožka Delovna terapija 
 
promo.delovnaterapija@gmail.com 
 
 



 

Zadeva:  PRIPOMBE  NA  PREDLOG ZAKONA O  ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 
(ZZDej-1) 

 

Avtor: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije, Linhartova 51, 1000 Ljubljana 
 

Predsednica Zbornice delovnih terapevtov Slovenije - Strokovnega združenja 
 

Zdenka Pihlar, dipl. delovna terapevtka 
 
 

Diplomirana delovna terapevtka/terapevt je zdravstveni poklic. Izobraževanje poteka na 
Zdravstveni fakulteti – oddelku za delovno terapijo (identično s fizioterapijo, zdravstveno 
nego…). 

 
Potrebe prebivalstva narekujejo umestitev izvajanja delovno terapevtskih storitev v skupnost, 
torej v okolje, kjer ljudje živijo, delajo in preživljajo svoj prosti čas. Težave pri uvajanju 
storitev v skupnosti pa se začenjajo že z zakonodajo, ki delovne terapije sploh ne omenja, kot 
da v Sloveniji ne obstaja, čeprav izkušnje iz  tujine, kjer deluje več kot 60 % delovnih 
terapevtov v skupnosti, potrjujejo pravilnost takšne organizacije zdravstva. 

 
Delovni terapevti so zaposleni na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti; osnovna zdravstvena 
dejavnost – zdravstveni dom (le v manjši meri), sekundarni zdravstveni dejavnosti – splošne 
in  specializirane bolnišnice ter  v  zdravstveni dejavnosti na  terciarni  ravni. Prav tako so 
zaposleni v socialno varstvenih ustanovah kot zdravstveni delavci. Za kakovostno opravljanje 
delovno terapevtske dejavnosti, mora zakonodaja omogočiti enakovredno zaščito vsem 
zdravstvenim delavcem – tako tistim ki so v večini, še posebno pa poklicem, ki so v manjšini 
in v to skupino vsekakor sodi poklic diplomirane delovne terapevtke/terapevta. 

 
Zato menimo, da je za širšo dostopnost do naših storitev in naše uspešno 
strokovno delo nujno navajanje delovne terapije kot zdravstvene stroke v 3., 
10., 23., 26., 40., 102., 108. in 165. členu Predloga zakona o zdravstveni 
dejavnosti. 



 

Predlagamo naslednje spremembe: 
 
3. ČLEN (OPREDELITEV POJMOV) 

 
Za 48 točko (za zdravstveno nego) se doda alineja: 

 
»Delovna  terapija  je  zdravstvena  dejavnost,  ki  omogoča  posamezniku, da  se  kljub 
poškodbi, bolezni, okvari ali starostnim spremembam čim bolj aktivno in samostojno 
vključuje v vsakodnevne aktivnosti v domačem in delovnem okolju in skupnosti.« 

 

 
 
 
10. ČLEN (VRSTE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI) 

Za 9 alinejo (zdravstvena in babiška nega) naj se doda: 

»Delovna terapija« 
 
 
 
 
23. ČLEN (OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST) 

Predlog: za alinejo dejavnost fizioterapije, se naj doda: 

»Dejavnost delovne terapije« 
 
 
 
 
26. ČLEN (ZDRAVSTVENI DOM) 

 
(3) Zdravstveni dom zagotavlja najmanj : 

 
Predlog: za alinejo dejavnost fizioterapije se naj doda: 

 
»Dejavnost delovne terapije« 

 
 
 
 
40. ČLEN (ZDRAVSTVENA DEJAVNOST NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA) 

(1) Dejavnost zdravstvenega varstva obsega: 

Peta alineja (preprečevanje bolezni) dopolniti s : 
 
−         preprečevanje nastajanja ali slabšanja bolezni 

 
Dodati alinejo: 

 
−         večanje aktivnosti, avtonomije in odgovornosti za lastno zdravje 



 

Obrazložitev: 
 
Vključevanje delovne terapije v obravnavo v skupnosti bi omogočilo večjo aktivnost 
posameznika pri iskanju rešitve pri nastalih zdravstvenih težavah in ne le pasivno čakanje, da 
rešitev najde sistem. 

 
Preventiva in promocija zdravja je učinkovit način kako se izogniti morebitnim zdravstvenim 
težavam, ki se utegnejo v bodoče poglabljati. Preventivna delovna terapija je namenjena 
vsem, ki se želijo aktivno vključiti v skrb za ohranjanje zdravja in tako imeti zdravje in 
življenje pod nadzorom, ni le preprečevanje nastanka bolezni, temveč preprečevanje 
bolezenskih znakov, ki povzročajo okvaro in slabšajo kakovost življenja. Delovna terapija se 
zavzema za sodelovanje posameznika  v smiselnih dejavnostih, ki so mu pomembne. Služba, 
družina in dom, samooskrba, hobiji in udejstvovanje v prostočasnih aktivnostih. Ljudje lahko 
zdravo živijo kljub diagnozi in bolezni. 

 
 
 
 
III. DEL 

 
ZDRAVSTVENI DELAVCI 

Prvo poglavje 

POGOJI ZA OPRAVLJANJE POKLICA 
 
2. ODDELEK : KVALIFIKACIJE 

 
Pododdelek : IZOBRAZBA 

 
 
 
 
102. ČLEN (USTREZNA STROKOVNA IZOBRAZBA) 

 
(1)  Obseg  in  trajanje  ustrezne  strokovne  izobrazbe  za  posamezni  poklic  zdravstvenega 
delavca znaša za: 

 
Predlog: za tretjo alinejo (diplomirana medicinska sestra…), se doda : 

 
-    Diplomirana delovna terapevtka , diplomirani delovni terapevt 

 
Pododdelek: PRIPRAVNIŠTVO 

 
108 ČLEN (PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA) 

 
»pristojno zbornico.« 



 

4. ODDELEK: 
LICENCE 

 
165. ČLEN 
(LICENCA) 

 
Predlog - dodati: »delovne 
terapevte« 

 
Predlog: (1) doda se: Za zdravnike, doktorje dentalne medicine, diplomirane babice, 
magistre farmacije, fizioterapevte, delovne terapevte in specialiste medicinske 
biokemije se za samostojno opravljanje poklica v zdravstveni dejavnosti zahteva 
licenca. 

 
Opomba: V Predlogu zakona v 165. členu ni upoštevana pripomba Zbornice 
delovnih terapevtov Slovenije – strokovnega združenja o nujnosti izdaje licence za 
delo na področju delovne terapije, ki smo jo pisno posredovali  Ministrstvu za 
zdravje dne 07.06.2012. Člen prav tako ne upošteva 2. člena ODREDBE O 
SEZNAMU IZVAJALCEV ZDRAVSTVENIH POKLICEV,  KI  MORAJO  
BITI   VPISANI  V   REGISTER   IN   IMETI  VELJAVNO LICENCO, ki jo je 
izdal minister (Uradni list RS, št. 21/07), saj so dodani poklici, ki prav tako niso 
bili imenovani (fizioterapevti, specialist medicinske biokemije…). Zato upravičeno 
pričakujemo,  da  se  doda  še  poklic  diplomirana  delovna  terapevtka/diplomiran  
delovni terapevt. 

 

 
 
 
 
 


