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Ministrstvo za zdravje

Številka: 014-34/2019-5
Datum:  24. 10. 2019

ZADEVA: Komentarji predloga ZOPOPP-A

Spoštovani,

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) je na spletnem 
portalu e-uprava objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o celostni 
zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: ZOPOPP-A), 
ki posega v trenutno veljavni  Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 
posebnimi potrebami (v nadaljevanju: ZOPOPP). V nadaljevanju predstavljamo 
komentarje Zdravniške zbornice Slovenije, ki jih na ZOPOPP-A podajamo v okviru javne 
razprave.

Komentarji k 1. členu ZOPOPP-A 

1. člen ZOPOPP-A določa, da so izvajalci zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami 
poleg centrov za zgodnjo obravnavo tudi drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti. Iz besedila 
ZOPOPP-A pa ne izhaja jasno, kdo so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki bodo vključeni v 
proces zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami ter na katere bodo prenesene 
obveznosti iz tega zakona. Iz prvega odstavka 1. člena ZOPOPP-A izhaja zgolj, da morajo te 
obveznosti izvajati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki v okviru dejavnosti obravnavajo 
otroke s posebnimi potrebami. Poleg tega zakon v prvem odstavku 8. člena ZOPOPP 
določa, da minister, pristojen za zdravje, določi javno mrežo centrov za predhodno 
obravnavo, medtem ko položaja izvajalcev zdravstvene dejavnosti ne opredeli. S tem je 
povezana tudi negotovost glede financiranja izvajanja obveznosti, ki bodo po novem 
vzpostavljene za navedene izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Zdravniška zbornica zato predlaga, da se v predlogu zakona dodatno definira druge 
izvajalce zdravstvene dejavnosti na način, ki bo omogočal njihovo identifikacijo ter 
zagotovitev zadostnih sredstev za opravljanje teh obveznosti. 
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Komentarji k 3. členu ZOPOPP-A

Prvi odstavek 3. člena ZOPOPP-A širi pristojnost za odločitev glede priprave individualnega 
načrta pomoči družini iz 12. člena ZOPOPP z zdravnika na psihologa oziroma kliničnega 
psihologa. Po mnenju Zdravniške zbornice Slovenije je nesprejemljivo, da se ugotovitev 
potrebe po sprejemu individualnega načrta pomoči družini, s katerim se presodi potreba 
po zagotovitvi zdravstvene pomoči otroku in družini, prepusti psihologu brez kliničnega 
znanja, ki za tako presojo ni usposobljen.

Zaradi tega predlagamo, da se v prvem odstavku 3. člena ZOPOPP-A črta besedilo: 
»psiholog oziroma«.

Komentarji k 6. členu ZOPOPP-A

ZOPOPP-A v 6. členu določa, da minister za zdravje za vsako koledarsko leto določi število 
specializacij iz klinične psihologije, za katere se sredstva zagotavljajo iz proračuna 
Republike Slovenije. Pri tem se ZOPOPP-A sklicuje na 25. člen Zakona o zdravniški službi 
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – 
ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18), na Pravilnik o 
načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije (Uradni list RS, 
št. 54/17) ter na Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne 
zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
54/17). Takšno zakonsko sklicevanje je sporno, saj Zakon o zdravniški službi z obema 
podzakonskima predpisoma določa zgolj financiranje pripravništva, sekundariata in 
specializacije za poklice zdravnikov in zobozdravnikov, med katere pa ni mogoče 
vključevati kliničnih psihologov. Takšna ureditev je nesistematična in nejasna, saj se za 
specializacije iz klinične psihologije  uporablja Pravilnik o specializacijah zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 37/04, 25/06, 113/06, 2/09, 9/12 
in 82/14) in ne zgoraj navedeni akti. 

Iz tega naslova Zdravniška zbornica Slovenije ministrstvu predlaga, da se v 6. členu 
ZOPOPP-A črta besedilo »25. členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 
– ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18) in Pravilnikom o načinu zagotavljanja sredstev 
za pripravništvo, sekundariat in specializacij (Uradni list RS, št. 54/17) ter Pravilnikom o 
višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se 
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/17)«. V zvezi s tem naj 
ministrstvo zagotovi sredstva za specializacije kliničnih psihologov na drug, normativno-
tehnično ustrezen način. 

Lep pozdrav 
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dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica

Vročiti (elektronsko):
Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si 
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