Zdravniška zbornica Slovenije

PRIROČNIK ZA PRIPRAVO NA STROKOVNI IZPIT ZA ZDRAVNIKE IN
DOKTORJE DENTALNE MEDICINE

Osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva

Ljubljana, maj 2022
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Zdravniška zbornica Slovenije je v skladu z Zakonom 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, 49/18, 66/19 in 199/21) od junija 2022 dalje
pristojna za izvedbo strokovnih izpitov za poklic doktor dentalne medicine oziroma za
poklic zdravnik. Strokovni izpit med drugim obsega tudi preizkus znanja s področja osnov
pravne ureditve zdravstvenega varstva.
Zdravniška zbornica Slovenije je za pripravo na ta del strokovnega izpita pripravila ta
priročnik. Kandidati lahko v njem najdejo navedbo pravnih virov, ki predstavljajo izpitno
gradivo, skupaj s sklicem na spletno stran Pravno-Informacijskega sistema, kjer se nahajajo
veljavni predpisi skupaj z vsemi morebitnimi spremembami in dopolnitvami. V primeru, da
spletna stran Pravno-Informacijskega sistema morebiti začasno ni dosegljiva, kandidatom
predlagamo, da poskusijo kasneje.
Pri vsakem predpisu so navedena vsa potencialna izpitna vprašanja skupaj z navedbo člena
predpisa, v katerem je mogoče najti odgovor na posamezno vprašanje. Kandidatom je na
ta način omogočeno, da izluščijo zanje pomembne vsebine in določbe iz predpisov, katerih
poznavanje se preverja v okviru strokovnega izpita. Pri posameznih zakonih se od
kandidatov pričakuje tudi, da bodo vedeli, kateri podzakonski akti so bili na njihovi podlagi
sprejeti. Naveden podatek je razviden iz Pravno-Informacijskega sistema, kjer je nad
navedbo imena predpisa mogoče izbirati med osnovnim, strokovnim in analitičnim
pogledom. V strokovnem pogledu lahko kandidati najdejo želen podatek v razdelku
Predpisi in drugi akti, izdani na podlagi tega predpisa, pri čemer so relevantni akti označeni
z zeleno piko, ki predstavlja veljavne akte.
To gradivo predstavlja informativni delovni priročnik izdelan za potrebe priprave na
strokovni izpit. Vse pravice pridržane.
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1. Ustava Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 –
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a
in 92/21 – UZ62a)

Ustava Republike Slovenije (URS) (pisrs.si)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kako Ustava RS ureja pravico do prepoved mučenja? (18. člen)
Kako Ustava RS ureja pravico do varstva osebne svobode? (19. člen)
Kako Ustava RS ureja pravico do ugovora vesti? (46. člen)
Kako Ustava RS ureja pravico do socialne varnosti? (50. člen)
Kako Ustava RS ureja pravico do zdravstvenega varstva? (51. člen)
Kako Ustava RS ureja pravico do svobodnega odločanje o rojstvih otrok? (55. člen)
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2. Zakon o pacientovih pravicah
(Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20)

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) (pisrs.si)
1. Naštej vsaj 3 načela, ki se upoštevajo pri uresničevanju pravic pacientov po ZPacP. (3.
člen)
2. Na kakšen način, oziroma v katerih okvirih se uveljavljajo pacientove pravice pri vseh
izvajalcih zdravstvene dejavnosti? (2. odstavek 4. člena)
3. Naštejte vsaj osem pacientovih pravic, ki jih ureja ZPacP. (5. člen)
4. Kako poteka zdravstvena obravnava otrok? (3. odstavek 8. člena)
5. Katere so izjeme od pravice do proste izbire zdravnika? (10. člen)
6. Kakšna je primerna / kakovostna / varna zdravstvena obravnava? (4. odstavek 11.
člena)
7. Kdaj je pacient upravičen do medicinskega posega oziroma zdravstvene obravnave, ki
se opravlja na račun javnih sredstev? (12. člen)
8. Kdaj ne veljajo omejitve glede čakalnega časa? (3. odstavek 14.a člena)
9. Kakšne možnosti ima izvajalec ob triaži napotne listine (6. odstavek 14.b člena)
10. Za katere storitve se vodi naročilno knjigo in kateri podatki se vpisujejo vanjo? (2.
odstavek 15. člena)
11. Katere oblike naročanja mora zagotoviti izvajalec zdravstvene dejavnosti? (2.
odstavek 15.a člena)
12. Naštejte vsaj tri primere, ko se pacienta črta s čakalnega seznama? (1. odstavek 15.c
člena)
13. Katere podatke mora izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne
zdravstvene službe obvezno objaviti? (1. odstavek 15.č člena)
14. Kdaj prejme pacient izvid po opravljeni zdravstveni obravnavi? (2. odstavek 18. člena)
15. O čem ima pacient, zaradi uresničevanja pravice do samostojnega odločanja o
zdravljenju in pravice do sodelovanja v procesu zdravljenja, pravico biti obveščen
(naštejte vsaj tri vrste informacij)? (1. odstavek 20. člena)
16. Na kakšen način mora zdravnik izpolniti pojasnilno dolžnost? (2. odstavek 20. člena)
17. Predstavite izjeme od pravice do obveščenosti pacienta? (22. člena)
18. Na kakšen način lahko pacient privoli v zdravstveno obravnavo? (5., 6. in 7. odstavek
26. člena)
19. V katerem primeru se lahko opravi nujna medicinska pomoč brez pacientove
privolitve? (28. člen)
20. Pod katerimi pogoji se medicinski poseg oziroma zdravstvena obravnava, ki ni nujna
medicinska pomoč in hkrati ni operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim
tveganjem ali večjo obremenitvijo, pacientu lahko opravi brez njegove privolitve? (29.
člen)
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21. Predstavite temeljne značilnosti pravice do zavrnitve zdravstvene obravnave? (30. in
31. člen)
22. Kdo lahko uvede ukrep telesnega oviranja s pasovi (posebni varovalni ukrep) in kako
dolgo lahko ta traja? (3. ,4., 5., 6. odstavek 31.a člena)
23. Kateri pacient si lahko določi zdravstvenega pooblaščenca, kako to stori in katere
pravice pridobi zdravstveni pooblaščenec? (32. člen)
24. Predstavite vsebino pravice do upoštevanja vnaprej izražene volje pacienta in
pojasnite, ali je taka volja za zdravnika zavezujoča. (1. in 2. odstavek 34. člena)
25. Kdaj je otrok sposoben privolitve v zdravstveno obravnavo? (drugi odstavek 35. člena(
26. Kdaj se pri zdravstveni obravnavi otroka zahteva privolitev obeh staršev in povejte vsaj
dve izjemi od tega pravila. (4. odstavek 35. člena)
27. Kako mora postopati zdravnik v primeru, da sta pri zdravstveni obravnavi otroka
prisotna oba starša in ne soglašata oba s posegom, pa ne gre za zdravstveni poseg, ki
bi zahteval soglasje obeh staršev (7. odstavek 35. člena)
28. Kaj mora storiti zdravnik, če ugotovi, da zakoniti zastopnik ne odloča v najboljšo
zdravstveno korist pacienta s težavami v duševnem zdravju? (3. odstavek 37. člena)
29. Predstavite temeljne značilnosti pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
(41. člen)
30. Kdo se lahko po pacientovi smrti seznani z njegovo zdravstveno dokumentacijo (1. in
2. odstavek 42. člen)
31. Povejte vsaj dva primera, ko ni potrebna privolitev pacienta za uporabo in obdelavo
njegovih osebnih podatkov? (6. odstavek 44. člena)
32. Povejte vsaj štiri subjekte, ki lahko zdravnika razrešijo njegove dolžnosti varovanja
poklicne skrivnosti? (1. odstavek 45. člena)
33. Katere postopke za varstvo pacientovih pravic ureja ZPacP? (1. odstavek 47. člena)
34. Naštejte vsaj 4 načine, kako zastopnik pacientovih pravic pomaga pacientu pri
uresničevanju pravic po ZPacP. (1. odstavek 49. člena)
35. Naštejte vsaj štiri pacientove dolžnosti za doseganje kakovostne in varne zdravstvene
obravnave. (54. člen)
36. Kdaj zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec pacienta seznani s pravico in
postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic? (56. člena)
37. Katere podatke glede prve obravnave kršitve pacientovih pravic mora vsak izvajalec
zdravstvene dejavnosti imeti objavljeno na vidnem mestu v čakalnici (na primarni
ravni in v specialistični ambulanti) oziroma ob vhodu na oddelek ali na običajnem
oglasnem mestu bolnišnice? (58. člen)
38. V kakšnih rokih lahko pacient vloži prvo zahtevo? (59. člen)
39. Kako se lahko vloži zahteva v postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic pri
izvajalcu zdravstvene dejavnosti in kaj mora zlasti vsebovati? (60. člena)
40. Kaj lahko v postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu
zdravstvene dejavnosti stori pristojna oseba po prejemu popolne prve zahteve? (1.
odstavek 61. člena)
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41. Naštejte vsaj 4 možnosti, o katerih lahko pristojna oseba s pacientom sklene dogovor
o načinu rešitve spora v okviru postopka prve obravnave kršitve pacientovih pravic pri
izvajalcu zdravstvene dejavnosti? (4. odstavek 62. člena)
42. V katerih primerih je Komisija RS za varstvo pacientovih pravic v okviru postopka druge
obravnave kršitve pacientovih pravic pristojna za odločanje o drugi zahtevi? (1.
odstavek 66. člena)
43. Za katere možnosti se lahko udeleženci dogovorijo s Komisijo RS za varstvo
pacientovih pravic na pripravljanjem naroku v okviru druge obravnave kršitve
pacientovih pravic? (1. odstavek 70. člena)
44. Predstavite vsaj tri odločitve, ki jih lahko sprejme senat, če ugodi zahtevi za drugo
obravnavo kršitve pacientovih pravic? (1. odstavek 78. člena)
45. Povejte vsaj 3 podzakonske akte, ki so bili izdani na podlagi tega zakona.
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3. Zakon o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrSE, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20,
152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (pisrs.si)
1. Predstavite ravni na katerih se opravlja zdravstvena dejavnost. (2. člen)
2. Kdo mora pridobiti dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in povejte vsaj 4
podatke, ki jih vsebuje dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti? (1. in 2.
odstavek 3.a člen)
3. Katere pogoje mora izpolnjevati izvajalec zdravstvene dejavnosti za pridobitev
dovoljenja za izvajanje zdravstvene dejavnosti? (4. odstavek 3.a člena)
4. Povejte vsaj tri primere, kdaj se izvajalcu odvzame dovoljenje za izvajanje zdravstvene
dejavnosti. (3.b člen)
5. Kdo določa mrežo javne zdravstvene službe na posamezni ravni? (5.člen)
6. Povejte vsaj 5 primerov, kaj obsega osnovna zdravstvena dejavnost. (7. člen)
7. Kaj mora biti organizirano v okviru zdravstvenega doma in kaj se poleg tega še lahko
zagotavlja? (1. odstavek 9.člena)
8. Naštejte vsaj 5 dejavnosti, ki jih obsega dejavnost javnega zdravja. (1. odstavek 22.
člena)
9. Povejte vsaj 5 nalog, ki jih NIJZ opravlja kot javno službo. (23.a člen)
10. Povejte vsaj 5 nalog, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo. (23.c člen)
11. Kdo sestavlja svet zdravstvenega zavoda? (28. člen)
12. Naštejte vsaj 3 vire financiranja zdravstvenega zavoda. (31. člen)
13. Naštejte vsaj 7 področij, na katerih ni mogoče opravljati zasebne zdravstvene
dejavnosti? (2. odstavek 38. člena)
14. Kaj je koncesija, kdaj se podeli in kakšne so omejitve razpolaganja s koncesijo? (42.
člena)
15. Za koliko časa se podeli koncesijo in kakšni do pogoji za podaljšanje obdobja podelitve
koncesije (43. člen)
16. Kdo podeli koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na posamezni ravni? (44.
člen)
17. Predstavite vsaj pet pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za pridobitev in
opravljanje koncesije? (1. odstavek 44.č člena)
18. Naštejte vsaj 3 merila za izbiro koncesionarja. (44.d člen)
19. Naštejte vsaj 7 vidikov medsebojnega razmerja, ki jih s koncesijsko pogodbo uredita
koncedent in koncesionar. (1. odstavek 44.f člena)
20. Kakšne spremembe so dopustne med trajanjem koncesijskega razmerja, predstavite
vsaj dve taki spremembi. (5. odstavek 44.f člena)
21. Naštejte vsaj 4 primere, v katerih preneha koncesijska pogodba. (1. odstavek 44.i
člena)
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22. Naštejte vsaj 5 primerov, v katerih lahko koncedent z odločbo odvzame koncesijo. (1.
odstavek 44.j člena)
23. Kdaj lahko zdravstveni delavec, zaposlen v javnem zavodu opravlja zdravstvene
storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene
dejavnosti in v kakšnem obsegu? (1. in 2. odstavek 53.b člena)
24. Naštejte vsaj 3 pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da delodajalec izda dovoljenje
zdravstvenemu delavcu, ki je zaposlen v javnem zavodu in želi opravljati zdravstvene
storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti? (3. odstavek 53.b člena)
25. Naštejte vsaj 2 primera, ko lahko javni zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih
storitev z zdravstvenim delavcem sklene podjemno pogodbo ali drugo pogodbo
civilnega prava. (1. odstavek 53.c člena)
26. Kaj so razširjeni strokovni kolegiji (RSK), kaj so njihove naloge in kje se oblikujejo? (74.
člen)
27. Predstavite temeljne značilnosti oglaševanja zdravstvene dejavnosti (75.a člen)
28. Naštejte vsaj 4 vrste nadzorov, ki se opravljajo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za
zagotavljanje zakonitosti, strokovnosti, kakovosti in varnosti dela (76. člen).
29. Predstavite temeljne značilnosti notranjega nadzora za zagotavljanje zakonitosti,
strokovnosti, kakovosti in varnosti dela (76.a člena)
30. Predstavite temeljne značilnosti strokovnega nadzora s svetovanjem? (78. člena)
31. Povejte vsaj 4 ukrepe, ki jih lahko komisija predlaga v poročilu o ugotovitvah
strokovnega nadzora.
32. Povejte vsaj tri organe, ki lahko izvajajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o
zdravstveni dejavnosti (83. a člen)
33. Povejte vsaj 3 podzakonske akte, ki so bili izdani na podlagi tega zakona.
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4. Zakon 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, 49/18, 66/19 in 199/21)
Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) (pisrs.si)
1. Povejte vsaj pet storitev, ki jih obsega zdravniška služba. (4. člen)
2. Katere pogoje mora izpolnjevati zdravnik, da lahko samostojno opravlja zdravniško
službo (10. člen)
3. Pod katerimi pogoji in v kakšnem obsegu lahko zdravnik z osnovno licenco opravlja
zdravniško službo? (10.a člena)
4. Kdaj in s kakšnimi dokazili zdravnik dokazuje znanje slovenskega jezika? (drugi
odstavek 11. člena)
5. Kako lahko zdravnik, ki je državljan članice EU, v Republiki Sloveniji opravlja
zdravstvene storitve (12.b člen)
6. Kaj je osnovna licenca ter kdaj in za koliko časa se podeli? (15.a člen)
7. S čim se konča specializacija in katero izobraževanje se lahko zdravniku všteva v
program specializacije? (16. člen)
8. Kdo pripravi predlog, kdo pa določi število posameznih specializacij za območje celotne
države oziroma za posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti? (2. in 3. odstavek 18.
člena)
9. Kdo objavi javni razpis za specializacije in do kdaj ta ostane odprt? (1. in 2. odstavek
a18.a člena)
10. Kdo sodeluje v postopku odobritve specializacije za določenega izvajalca zdravstvene
dejavnosti in v katerem primeru se odobri specializacija za znanega plačnika (1. in 2.
odstavek b18.a člena)
11. Naštejte vsaj 3 primere, ko lahko zbornica izda odločbo o prenehanju specializacije
specializantu? (c18.a člen)
12. Kako zdravniki specializanti opravljajo zdravniško službo, za katero specializirajo in
katera dela in storitve lahko opravljajo samostojno? (20. člen)
13. Kateri specializant je lahko izbrani osebni zdravnik (20. a člen)
14. Predstavite, kako se podeli in odvzame pooblastilo pooblaščenemu izvajalcu za
izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacij? (22. člen)
15. Kje se specializant zaposli, kje pa opravlja specializacijo? Kakšno je razmerje
specializant do delodajalca v času opravljanja specializacije? (1., 2. in 4. odstavek 23.
člena)
16. Kakšno zavezo glede zaposlitve po končani specializaciji ima zdravnik, ki je bil izbran na
nacionalnem razpisu in v katerem primeru je prost te obveznosti (5. in 7. odstavek 23.
člena)
17. Kakšno zavezo glede zaposlitve po končani specializaciji ima zdravnik, ki je bil izbran
na razpisu za izvajalca in v katerem primeru je prost te obveznosti (5. in 8. odstavek 23.
člena)
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18. Katera sredstva za specializacije se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije? (2.
in 3. odstavek 25. člena)
19. Kakšne obveznosti ima zdravnik, ki po končani specializaciji odkloni sklenitev
delovnega razmerja pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene
službe oziroma pri določenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, in specializant, ki mu
je bila v skladu s c18.a členom tega zakona izdana odločba o prenehanju specializacije?
(6. odstavek 25. člena)
20. Kdaj sme zdravnik začeti opravljati zdravniško službo? (29. člen)
21. Kako se opravi vpis v register? Navedi vsaj 10 podatkov, ki jih zbornica zbira za vodenje
registra. (31. člen)
22. Kaj je zdravniška licenca, komu se podeli in za koliko časa? Ali se zdravniška licenca
podeli zdravniku, ki opravlja zdravilsko dejavnost? (33. in 34. člen)
23. Kaj mora zdravnik predložiti zbornici pred iztekom veljavnosti licence in kaj se zgodi, v
kolikor tega ne predloži (1. odstavek 36. člena).
24. Kdaj se lahko izreče trajni odvzem zdravniške licence? (2. odstavek 37. člena)
25. Kdaj se lahko izreče začasni odvzem zdravniške licence (vsaj 4. primeri)? (3. in 4.
odstavek 37. člena)
26. Kakšen je način ravnanja z zdravstveno dokumentacijo, ko zasebni zdravnik preneha z
opravljanjem zasebne zdravniške službe? (40. člen)
27. Kakšni so pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dopolnilnega dela za
zdravnike v okviru javne zdravstvene mreže? (1. odstavek 41.c člena)
28. Kako je urejena pravica zdravnika do dnevnega in tedenskega počitka ter koliko časa
lahko traja zdravnikov delovni čas zaradi zagotavljanja dežurstva? (41. d člen)
29. Predstavite temeljne značilnosti dežurstva. (42. člen)
30. Kaj je pripravljenost in ali se ure pripravljenosti štejejo v delovni čas? (1. 2. in 3.
odstavek 42.a člena)
31. Kaj je nujna zdravniška pomoč in kdo se mora vključiti v program zagotavljanja nujne
medicinske pomoči na svojem območju? (43. in 44. člen)
32. Kako se zagotavlja neprekinjena nujna zdravniška pomoč? (45.a člen)
33. Pod kakšnimi pogoji se na področju primarnega in sekundarnega zdravstvenega
varstva koncesionar vključuje v zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči?
(2. odstavek 45.b člena)
34. Kakšne so obveznosti zdravnika v času stavke? (1. odstavek in 3. odstavek 46. člena)
35. V katerih primerih zdravnik ni odgovoren za potek zdravljenja bolnika? (48. člen)
36. Kako je ugovor vesti urejen za zdravnike? (49. člen)
37. Predstavite pravico zdravnikov do strokovnega izpopolnjevanja (55. člen)
38. Predstavite dolžnost zavarovanja za poklicno odgovornost zdravnikov (61. člen)
39. Katere nazive imajo lahko zdravniki? (62. člen)
40. Kje je določena plača zdravnikov, ki delajo kot javni uslužbenci? (1. odstavek 65. člena)
41. Za koga je članstvo v zbornici obvezno in za koga prostovoljno? (70. člen)
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42. Naštejte vsaj 6 nalog Zdravniške zbornice, od tega vsaj tri, ki jih zbornica opravlja kot
javno pooblastilo. (1. odstavek 71. člena)
43. Kako Zdravniška zbornica pridobiva svoja sredstva? (1. odstavek 74. člena)
44. Kdo izvaja nadzor nad Zdravniško zbornico? (74.b člen)
45. Katere so naloge Slovenskega zdravniškega društva? (76. člen)
46. Kateri subjekti izvajajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o zdravniški službi?
(76.a člen)
47. Povejte vsaj 3 podzakonske akte, ki so bili izdani na podlagi tega zakona.
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5. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10
– ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19,
189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22 in 43/22)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (pisrs.si)
1. Katere vrste zdravstvenega zavarovanja poznate in kdo je njihov nosilec (12. člen)
2. Kaj obsega obvezno zavarovanje in kaj se z njim zagotavlja zavarovanim osebam? (13.
člen)
3. Naštejte vsaj sedem zdravstvenih storitev, za katere je z obveznim zavarovanjem
zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo v celoti. (1. točka 1. odstavka 23. člena)
4. Naštejte vsaj 4 zavarovance, ki imajo pravico do nadomestila med začasno
zadržanostjo od dela. (28. člen)
5. Koliko časa traja pravica do nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana? (30.
člen)
6. Kaj je osnova za nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela in koliko znaša
nadomestilo po prvih 90 dneh (1. in 3. odstavek 31. člena).
7. Kakšna je najnižja in najvišja višina nadomestila med začasno zadržanostjo od dela (7.
odstavek 31. člena)
8. Kaj naredi osebni zdravnik, če oceni, da ni mogoče pričakovati povrnitve delovne
zmožnosti zavarovancu, ki je zadržan od dela zaradi začasne nezmožnosti za delo? (1.
odstavek 34. člena)
9. Naštejte vsaj dva primera, ko se zavarovancu zadrži izplačevanje nadomestila za
začasno zadržanost od dela po ZZVZZ. (2. odstavek 35. člena)
10. Predstavite temeljne značilnosti pravice zavarovanih oseb do povračila potnih stroškov
(39. do 44. člen)
11. Kdaj in v kakšni višini ima zavarovana oseba pravico do povračila stroškov zdravljenja
v tujini? (44.a člen)
12. Do povračila stroškov katerih zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, uveljavljenih v drugi DČ EU, je zavarovana oseba upravičena na podlagi
predhodno izdane napotnice izbranega osebnega ali napotnega zdravnika? (1.
odstavek 44.c člena)
13. Za katere zdravstvene storitve se zahteva odločba Zavoda o predhodni odobritvi kot
pogoj za uveljavljanje pravice do povračila stroškov za zdravstvene storitve,
uveljavljene v drugi državi članici EU? (2. odstavek 44.c člena)
14. Do povračila stroškov katerih zdravstvenih storitev (vsaj štirje primeri) zavarovana
oseba ni upravičena ob njihovem uveljavljanju v drugi DČ EU? (3. odstavek 44.c člena)
15. Predstavite vsaj dva primera, v katerih lahko Zavod zavrne predhodno odobritev za
uveljavljanje pravice do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica iz
obveznega zavarovanja in uveljavljene v drugi DČ EU? (4. odstavek 44.c člena)
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16. Katere 4 tipe prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj lahko uvedejo zavarovalnice? Na
kratko jih predstavite. (2. odstavek 61. člena)
17. Naštejte vsaj 4 informacije, ki jih izvajalci zdravstvene dejavnosti v Sloveniji
zagotavljajo pacientom. (1. odstavek 77.c člen)
18. Kako se dokazuje lastnost zavarovane osebe? (4. in 6. odstavek 78. člena)
19. Naštejte vsaj 5 zavarovancev, katerim se v času, ko nimajo poravnanih obveznosti
plačevanja prispevkov, zadržijo njihove pravice do zdravstvenih storitev in denarnih
terjatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. (1. odstavek 78.a člena)
20. Kdo je lahko izbrani osebni zdravnik za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta
starosti? (2. odstavek 80. člena)
21. Kdo je lahko izbrani osebni zdravnik za zavarovane osebe, starejše od 19 let? (2.
odstavek 80. člena)
22. V katerem primeru lahko izbrani osebni zdravnik izda zdravniško potrdilo o upravičeni
odsotnosti z naroka glavne obravnave ali drugega procesnega dejanja pred sodiščem?
(80.a člen)
23. Naštejte vsaj 4 stvari, o katerih v postopkih za uveljavitev pravic iz zdravstvenega
zavarovanja po ZZVZZ odločajo zdravniki, ki jih imenuje upravni odbor zavoda
(imenovani zdravniki). (2. odstavek 81. člena)
24. Povejte vsaj 3 podzakonske akte, ki so bili izdani na podlagi tega zakona.
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6. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
(Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl.
US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03,
30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09,
30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS,
64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 – ZDOsk)
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila OZZ) (pisrs.si)
1. Kdaj pravice postanejo predmet obveznega zavarovanja in pri katerem izvajalcu lahko
zavarovana oseba uveljavlja te pravice? (1. in 3. odstavek 24. člena)
2. Naštejte vsaj pet storitev, ki po Pravilih OZZ ne sodijo med pravice obveznega
zavarovanja. (25. člen)
3. Naštejte vsaj šest storitev, ki obsegajo pravice zavarovanih oseb do storitev osnovne
zdravstvene dejavnosti po Pravilih OZZ. (26. člen)
4. Katere so specialistično-ambulantne dejavnosti, do katerih so zavarovane osebe po
Pravilih OZZ upravičene? (1. in 2. odstavek 37. člena)
5. Kako Pravila OZZ urejajo pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo? (2. odstavek
37. člena)
6. Naštejte vsaj štiri storitve do katerih so zavarovane osebe po Pravilih OZZ upravičene
v okviru bolnišničnega zdravljenja. (38. člen)
7. Kdaj preneha pravica do bolnišničnega zdravljenja (po Pravilih OZZ)? (2. odstavek 39.
člena)
8. Povejte tri osebe, ki imajo pravico do sobivanja z enim od staršem med stacionarnim
bolnišničnim zdravljenjem. (40. člen)
9. Kakšne vrste zdraviliškega zdravljenja so vzpostavljene glede na Pravila OZZ? (2 in 3.
odstavek 43. člena)
10. Pod katerim pogojem ima zavarovana oseba po Pravilih OZZ pravico do zdraviliškega
zdravljenja? (44. člen)
11. Naštejte vsaj pet zdravstvenih stanj, pri katerih se lahko odobri zdraviliško zdravljenje.
(1. odstavek 45. člena)
12. Naštejte vsaj pet primerov, v katerih zdraviliško zdravljenje glede na Pravila OZZ ni
strokovno utemeljeno in zavarovana oseba do njega ni upravičena? (46. člen)
13. Kdaj je zavarovana oseba po Pravilih OZZ upravičena do prevoza z reševalnimi in
drugimi vozili? (54. člen)
14. Do katerih zdravil ima zavarovana oseba po Pravilih OZZ pravico? (1. odstavek 57.
člena)
15. Kdaj ima zavarovana oseba po Pravilih OZZ pravico do magistralnih zdravil na recept?
(2. odstavek 57. člena)
16. Naštejte vsaj dve vrsti živil, ki jih zavod razvrsti na pozitivno ali vmesno listo in jih na
recept predpiše pooblaščeni zdravnik, do katerih je zavarovana oseba po Pravilih OZZ
upravičena. (57.a člen)
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17. Kakšna količina zdravila na recept se lahko predpiše na recept pri zdravilu,
predpisanem pri akutnih stanjih / zdravilu, predpisanem ob uvedbi novega zdravila /
industrijsko proizvedenem in galensko izdelanem zdravilu za dolgotrajno zdravljenje /
magistralnem zdravilu? (4. odstavek 58. člena)
18. Naštejte vsaj dve vrsti zdravil in živil, ki jih ni dovoljeno predpisati na recept. (1.
odstavek 59. člena)
19. Predstavite temeljne značilnosti pravice do spremstva zavarovane osebe, ki je
napotena k izvajalcu izven kraja prebivališča, kot jo urejajo Pravila OZZ? (61. in 62. člen)
20. Katere storitve vključuje nujna medicinska pomoč? (1. odstavek 103. člena)
21. Naštejte vsaj šest zdravstvenih storitev, ki štejejo med nujno zdravljenje in neodložljive
zdravstvene storitve. (2. odstavek 103. člena)
22. V katerih primerih lahko zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za osebnega zdravnika odkloni
zavarovane osebe, ki si ga želijo izbrati? (1. odstavek 166. člena)
23. Po kolikšnem času lahko zavarovana oseba zamenja osebnega zdravnika in kdaj ima
zavarovana oseba pravico začasno zamenjati osebnega zdravnika? (1. in 2. odstavek
168. člena)
24. Naštejte vsaj tri primere, v katerih lahko zavarovana oseba izjemoma zamenja
osebnega zdravnika pred potekom enoletne dobe. (169. člen)
25. Kako se izvede zamenjava osebnega zdravnika in kakšne obveznosti ima v tem primeru
izbrani zdravnik glede zdravstvene dokumentacije? (170. in 171. člen)
26. Katere storitve ženski zagotavlja osebni ginekolog? (2. odstavek 173. člena)
27. Osebni zdravnik zavarovani osebi zagotavlja uresničevanje pravic s svojega delovnega
področja. Povejte vsaj 4 storitve, ki jih v okviru tega zagotavlja? (174. člen)
28. Kakšne so obveznosti in pravice osebnih zdravnikov otrok oziroma zakoncev
zavarovane osebe, pri ugotavljanju začasne zadržanosti od dela zavarovane osebe
zaradi nege otroka/zakonca? (175. člena)
29. Katere vrste pooblastil se lahko z napotnico prenesejo na napotnega zdravnika? (5.
odstavek 176. člena)
30. Pod katerim pogojem lahko osebni zdravnik izda napotnico in s čim vse mora seznaniti
napotnega zdravnika ob napotitvi? (1. in 2. odstavek 178. člena)
31. Kaj vsebuje pisni izvid, ki ga napotni zdravnik po opravljeni zdravstveni storitvi, za
katero je bil pooblaščen, posreduje zavarovani osebi in osebnemu zdravniku? (4.
odstavek 178. člena)
32. Kdaj sme splošni osebni zdravnik in osebni otroški zdravnik odrediti zdravljenje ali nego
na domu? (1. odstavek 180. člena)
33. Kdaj sme zavarovana oseba zahtevati hišni obisk splošnega osebnega zdravnika? (2.
odstavek 180. člena)
34. Kdaj je bolnišnični zdravnik dolžan zaključiti stacionarno zdravljenje in koga je dolžan o
tem obvestiti? (1. odstavek 195. člena)
35. Kakšne so dolžnosti bolnišničnega zdravnika ob odpustu zavarovane osebe iz
bolnišničnega zdravljenja? (2. odstavek 195. člena)
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36. Povejte vsaj tri vrste pregledov za katere ni potrebna napotnica? (196. člen)
37. Kateri zdravniki so pooblaščeni za predpisovanje zdravil na recept? (1. odstavek 202.
člena)
38. S čim seznani pooblaščeni zdravnik zavarovano osebo ob predpisu zdravila na
obnovljivi recept in katera zdravila se predpisujejo na obnovljivi recept? (1. in 2.
odstavek 202.a člena)
39. Katere podatke je potrebno dokumentirati, ko pooblaščeni zdravnik predlaga
predpisovanje ali je predpisal zdravilo na recept? (205. člen)
40. Kdo je pooblaščen za predpisovanje živil s prilagojeno sestavo hranil / živil za
prehransko podporo / živil za otroke z alergijami na recept? (1. odstavek 209.a člena)
41. Komu lahko zdravnik predpiše zdravilo na recept za osebno rabo in koliko receptov za
osebno rabo zavod dodeli zdravniku ter pod katerimi pogoji? (3. in 5. odstavek 210.
člena)
42. Povejte vsaj 3 vrste zdravstvenih storitev, za katere lahko zdravnik zahteva plačilo
cene, ki jo določi sam, ter pod katerimi pogoji lahko zahteva tako plačilo od zavarovane
osebe (2. odstavek 252. člena)
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7. Pravilnik o zdravniških licencah
(Uradni list RS, št. 48/15)
Pravilnik o zdravniških licencah (pisrs.si)
1. Kdaj se zdravniku / doktorju dentalne medicine, ki je vpisan v register zdravnikov,
podeli licenca po uradni dolžnosti? (3. člen)
2. Kakšni so pogoji za podaljšanje licence po Pravilniku o zdravniških licencah? (10. člen)
3. Kdaj lahko zdravnik na zbornico naslovi predlog za oceno strokovnih vsebin, kaj mora
ta predlog vsebovati in kaj mu je potrebno priložiti? (3. odstavek 14. člena in 16. člen)

8. Pravilnik o zdravniškem registru
(Uradni list RS, št. 35/00, 57/00 – popr., 43/04 in 31/10)
Pravilnik o zdravniškem registru (pisrs.si)
1. Kdaj zdravnik postane član zbornice? (1. odstavek 5. člena)
2. Naštejte vsaj 4 skupine zdravnikov, ki morajo biti vpisani v zdravniški register. (2.
odstavek 5. člena)
3. Naštejte vsaj 3 skupine zdravnikov, ki so lahko vpisani v zdravniški register. (5. odstavek
5. člena)
4. Povejte vsaj 3 primere, ko se opravi izbris iz zdravniškega registra in kakšna je posledica
izbrisa iz njega? (13. člen in 1. odstavek 14. člena)

9. Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov
(Uradni list RS, št. 22/18, 187/20 in 87/21)
Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (pisrs.si)
1. Kaj je to specializacija zdravnikov in kdaj se pridobi specialistično izobrazbo za
posamezno vrsto specializacije (2. člen)
2. Kaj določa program specializacije in kje je objavljen (3. člen)
3. Pod katerimi pogoji se lahko kandidat prijavi na javni razpis specializacij (8. člen)
4. Predstavite temeljne značilnosti javnega razpisa specializacij za znanega plačnika. (10.
člen)
5. Kakšen je pravilen način pošiljanja vloge za prijavo na javni razpis specializacij
zbornice? (1. odstavek 11. člena)
6. Kdaj se izvede izbirni postopek za odobritev specializacije in katera so izbirna merila, ki
se upoštevajo? (1. odstavek 15. člena in 1. odstavek 16. člena).
7. Kateri člani sestavljajo izbirno komisijo in kaj so naloge izbirne komisije v okviru
izbirnega postopka za odobritev specializacije? (1. in 2. odstavek 17. člena)
8. Povejte vsaj 3 primere, ko zbornica kandidatu ne odobri specializacije četudi ta sicer
izpolnjuje pogoje za odobritev specializacije. (18. člen)
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9. Kaj se določi v sklepu o začetku specializacije in kdo pripravi individualni program
kroženja? (20. in 21. člen)
10. Kakšne so naloge glavnega mentorja in kako mora biti dosegljiv specializantu? (2. in 5.
odstavek 22. člena)
11. Kdo določi neposrednega mentorja, kakšne so njegove naloge in kako mora biti
dosegljiv specializantu? (3. in 6. odstavek 22. člena)
12. Povejte nekaj nalog nadzornikov kakovosti za posamezne skupine specializacij. (2.
odstavek 25. člena)
13. Povejte nekaj nalog koordinatorjev specializacij. (26. člen)
14. Kakšne so obveznosti kandidata, ki ne more začeti s specializacijo do dne, ki je določen
v sklepu o začetku specializacije? (2. odstavek 29. člena)
15. Kdaj se lahko trajanje specializacije podaljša? (30. člen, 3. in 4. odstavek 31. člena)
16. Kaj mora storiti specializant družinske medicine, pediatrije ali ginekologije in
porodništva, ki želi biti izbrani osebni zdravnik? (6. odstavek 31. člena)
17. V katerih primeru lahko specializantu preneha specializacija? (34. člen)
18. Kakšne so obveznosti specializantov glede vključevanja v opravljanje neprekinjenega
zdravstvenega varstva pri pooblaščenem izvajalcu ter pod katerimi pogoji se lahko
vključuje? (36. člen)
19. Kdaj lahko oziroma mora specializant pristopiti k specialističnemu izpitu ter katero
dokumentacija mora priložiti prijavi k specialističnemu izpitu? (3. odstavek 38. člena)
20. Kaj obsega specialistični izpit? (1. odstavek 42. člena)
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10. Kazenski zakonik
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17,
23/20, 91/20, 95/21 in 186/21)
Kazenski zakonik (KZ-1) (pisrs.si)
1. Predstavite kaznivo dejanje opustitve zdravstvene pomoči. (178. člen)
2. Predstavite kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja in opravljanje zdravilske
dejavnosti. (179. člen)
3. Predstavite kaznivo dejanje mazaštva. (180. člen)

11. Zakon o duševnem zdravju
(Uradni list RS, št. 77/08, 46/15 – odl. US in 44/19 – odl. US)
Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) (pisrs.si)
1. Kdo sestavlja mrežo izvajalcev, ki izvajajo programe in storitve za duševno zdravje v
okviru javne službe? (4. člen)
2. Povejte vsaj 3 pravice, ki se zagotavljajo osebi v oddelku pod posebnim nadzorom in
varovanem oddelku. (12. člen)
3. Predstavite temeljne značilnosti posebnih varovalnih ukrepov. (29. člen)
4. Predstavite temeljne značilnosti sprejema na zdravljenje v oddelek pod posebnim
nadzorom s privolitvijo pacienta. (36. člen in 38. člen)
5. Pod katerimi pogoji in v katerih primerih se lahko opravi sprejem na zdravljenje osebe
v oddelku pod posebnim nadzorom brez njene privolitve? (39. člen)
6. Vloga policije v primeru sprejema osebe na zdravljenje v oddelek pod posebnim
nadzorom brez njene privolitve. (55., 56. in 57. člen)

12. Zakon o zdravilih
(Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19)
Zakon o zdravilih (pisrs.si)
1. Naštejte vsaj tri primere, ko lahko JAZMP izjemoma začasno dovoli promet z zdravilom,
ki nima dovoljenja za promet. (3. odstavek 20. člena)
2. Predstavite temeljne značilnosti dovoljenja za promet z zdravilom pod posebnimi
pogoji. (58. člen)
3. Predstavite temeljne značilnosti oglaševanja zdravil v širši javnosti (148. člen)
4. Predstavite temeljne značilnosti oglaševanja zdravil strokovni javnosti (149. člen)

13. Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1)
(Uradni list RS, št. 104/06)
Zakon o preskrbi s krvjo (pisrs.si)
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1. Katera načela morajo biti spoštovana v zvezi s krvodajalstvom (23. člen)
2. Kaj mora storiti zdravnik, če pri uporabi krvi in komponent krvi pride do hudih
neželenih dogodkov oziroma hudih neželenih reakcij? (1. odstavek 18. člena)

14. Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za
zdravljenje
(Uradni list RS, št. 61/07 in 56/15 – ZPPDČT)
Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC)
(pisrs.si)
1. Kdo izdaja dovoljenja ustanovam za tkiva in celice za opravljanje katerekoli od
dejavnosti pridobivanja, testiranja, obdelave, konzerviranja, shranjevanja,
dodeljevanja in razdeljevanja tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje ljudi in izvaja
nadzorstvene preglede in kontrolne ukrepe? (1. in 2. odstavek 5. člena)

15. Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja
(Uradni list RS, št. 56/15 in 186/21 – KZ-1I)
Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT)
(pisrs.si)
1. Katerim osebam (živim darovalcem) se lahko odvzamejo deli telesa po Zakonu o
pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja? (6. člen)

16. Zakon o zdravilstvu
(Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11)
Zakon o zdravilstvu (ZZdrav) (pisrs.si)
1. O čem zdravnik poda mnenje na prošnjo uporabnika storitev zdravilske dejavnosti?
(16. člen)
2. Predstavite temeljne značilnosti zdravilske licence in kateri so pogoji za njeno
pridobitev? (35. in 36. člen)

17. Zakon o medicinskih pripomočkih
(Uradni list RS, št. 98/09)
Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri) (pisrs.si)
1. Kakšne obveznosti ima izvajalec zdravstvene dejavnosti v zvezi z obveščanjem o
zapletih z medicinskimi pripomočki? (4., 5. in 8. odstavek 56. člena)
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18. Zakon o nalezljivih boleznih
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 –
ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US)
Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) (pisrs.si)
1. Povejte vsaj 5 posebnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.
(10. člen)
2. Povejte vsaj 3 primere, kaj mora zdravnik takoj po postavljeni diagnozi oziroma sumu
nalezljive bolezni prijaviti pristojnemu zavodu za zdravstveno varstvo. (14. člen)
3. Predstavite temeljne obveznosti zdravnika v zvezi z opustitvijo obveznega cepljenja.
(22.a člen).
4. Katere začasne ukrepe lahko minister, pristojen za zdravje, odredi ob večji epidemiji
ter ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko povzročijo hujšo epidemijo nalezljive
bolezni? (37. člen)
5. Predstavite temeljne značilnosti odškodninske odgovornosti za škodo, ki nastane osebi
zaradi obveznega cepljenja. (VI.A poglavje zakona)

19. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
(Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 –
ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP)
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) (pisrs.si)
1. Kakšen je čas hrambe zobozdravstvenega kartona / zdravstvenega kartona in popisa
bolezni / osnovne zdravstvene dokumentacije, ki ni zobozdravstveni ali zdravstveni
karton in popis bolezni? (Priloga 1, oznaka NIJZ1, 1. odstavek 5. člena)

20. Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok
(Uradni list SRS, št. 11/77, 42/86 in Uradni list RS, št. 70/00 – ZZNPOB)
Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok (ZZUUP) (pisrs.si)
1. Kateri so zdravstveni ukrepi, s katerimi se uravnava rojstvo otrok po Zakon o
zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok? (3. člen)
2. Kakšna je sestava komisij 1. in 2. stopnje za odločanje o umetni prekinitvi nosečnosti?
(1. in 2. odstavek 20. člena)

21. Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z
biomedicinsko pomočjo
(Uradni list RS, št. 70/00 in 15/17 – DZ)
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Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB)
(pisrs.si)
1. Kateri so (zlasti) postopki OBMP, ki jih določa ta zakon? (2. odstavek 4. člena)
2. Kdo je upravičenec do postopkov OBMP? (2. In 3. odstavek 5. člena ter 6. člen)

22. Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(Uradni list RS, št. 43/11)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (pisrs.si)
1. Povejte vsaj pet aktivnosti, s katerimi mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje
pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja. (19. člen)
2. Kdaj ima delavec pravico odkloniti delo v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri
delu? (52. člen)
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