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1. UVOD  

Šifrant vrst zdravstvenih storitev (v nadaljevanju šifrant VZS) je temeljni šifrant, ki ga 

uporabljamo za razvrščanje storitev v zdravstvu. Namen in uporaba šifranta VZS sta določena 

v Navodilih in pojasnilih pri uporabi šifranta VZS, objavljenih na spletni strani Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje (NIJZ). 

Protokol določa postopek posodabljanja šifranta vrst zdravstvenih storitev (šifrant VZS) preko 

uvajanja novih in spreminjanja veljavnih šifer VZS z vključitvijo deležnikov v posamezne faze 

tega postopka. 

2. SODELUJOČI V POSTOPKU POSODABLJANJA ŠIFRANTA VZS 

Postopek posodabljanja šifranta VZS vodi delovna skupina NIJZ. Delovno skupino sestavljajo 

vsebinski, tehnični in operativni skrbnik šifranta VZS ter drugi člani. Vodi jo vsebinski skrbnik 

šifranta VZS.  

 

V postopku so poleg članov delovne skupine redno vključeni najvišji strokovni organi na 

posameznih medicinskih področjih, ki delujejo v okviru Ministrstva za zdravje (razširjeni 

strokovni kolegiji – RSK) in po potrebi sekcije in združenja pri Slovenskem zdravniškem društvu 

(SZD) ter Ministrstvo za zdravje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je vključen 

le v primeru vzpostavljanja križnega šifranta med Šifrantom VZS, Šifrantom Vrst zdravstvenih 

dejavnosti (VZD) in Šifranti za obračun ZZZS (v nadaljevanju križni šifrant), Zdravstveni 

inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS) pa le v primeru podajanja predlogov in pripomb (Priloga 

1). 

3. PERIODIKA, ROKI 

Zainteresirani deležniki predloge in pripombe posredujejo kadarkoli.  

NIJZ predloge in pripombe za dopolnitev ali spremembe vsebine šifranta VZS sprejema 
najkasneje do 1.3. v tekočem letu za prvo posodabljanje ter najkasneje do 1.9. v tekočem letu 
za drugo posodabljanje šifranta VZS. Posodobljena verzija šifranta VZS stopi v veljavo 
najkasneje do 30.6. oz. 31.12. v tekočem letu. 
 
Manjše posodobitve šifranta VSZ se za zagotavljanje nemotenega izvajanja zdravstvenih 

storitev lahko izvedejo izven navedenih rokov in presoje RSK ter MZ.  

4. DATUMSKE SPREMEMBE VELJAVNOSTI ŠIFRANTA VZS 

V posodobljeni verziji šifranta VZS so navedene vse datumske spremembe veljavnosti šifranta 
– datum uporabe in oznaka verzije šifranta VZS.  
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5. OBJAVA ŠIFRANTA VZS 

Posodobljena verzija šifranta VZS je objavljena na spletni strani NIJZ: 

https://nijz.si/podatki/klasifikacije-in-sifranti/sifrant-vrst-zdravstvenih-storitev-vzs/ in 

https://www.ezdrav.si. 

6. POSTOPEK DOPOLNJEVANJA IN SPREMINJANJA ŠIFRANTA VZS 

6.1. Prejem deležniških predlogov in pripomb 

Deležniki (izvajalci zdravstvenih storitev, ponudniki informacijskih storitev, ZZZS, MZ, NIJZ, 

ZIRS, drugi predstavniki medicinske stroke itd.) posredujejo pisne predloge za spremembe ali 

dopolnitve šifranta VZS po elektronski pošti skrbniku šifranta NIJZ (vzs@nijz.si).  

Obrazec predloga za uvedbo nove in spremembo ali prenehanje veljavnosti obstoječe šifre 

VZS se objavi na spletni strani NIJZ. Vključuje vsebinske sklope, na podlagi katerih predlagatelj 

utemelji predlagane spremembe, hkrati pa omogoča umestitev šifre v zaledne informacijske 

sisteme in skladnost s povezanimi šifranti.  

Pri določanju novih šifer VZS morajo predlogi vsebovati naslednje vsebinske sklope: 

- naziv šifre VZS; 

- vsebinski opis VZS, iz katerega je razvidno, na katere postopke zdravljenja se nova šifra 
VZS nanaša; 

- navedba vrste ali vrst zdravstvenih dejavnosti (VZD), v katerih se bo VZS izvajala 
(vključno s šifro in kratkim opisom, skladno s Pravilnikom o vrstah zdravstvene 
dejavnosti); 

- navedba razloga ali razlogov za predlog nove šifre VZS (vključno s pojasnilom ali se 
enakega učinka ne da doseči s spremembo drugih parametrov določenih v posameznih 
poljih v šifrantu VZS:  starost, diagnoza ali spol, ki jih omogoča informacijski sistem ter 
obrazložitvijo, ali je predlog za novo šifro VZS posledica nove ali že uveljavljene metode 
diagnostike, zdravljenja, rehabilitacije, sistematike, preventive, ali gre le za razširitev 
le- te, oz. navedba drugih razlogov); 

- kratko pojasnilo za izvajalce zdravstvenih storitev o namenu uporabe nove šifre VZS; 

- navedba vsebinsko sorodne šifre VZS, vključno z opisom bistvenih razlik med njima; 

- raven in naziv izvajanja nove VZS (navedba izvajalca ter raven zdravstvene dejavnosti); 

- kratek opis napotovalca — zdravniki primarne ravni zdravstvene dejavnosti (družinske 
medicine, pediater, zobozdravnik, ginekolog ali izbrani osebni oz. nadomestni zdravnik, 
ipd.) ali sekundarne/terciarne ravni zdravstvene dejavnosti; 

- navedbo šifer storitev iz šifranta ZZZS, ki jih, skladno s pravili obračuna, predlagatelj 
uporablja za obračun aktivnosti opisanih pri predlaganem VZS (le v primeru 
vzpostavljanja križnega šifranta);  

- utemeljitev, ali bo za novo šifro VZS omogočeno eNaročanje; 

mailto:vzs@nijz.si
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- utemeljitev, ali bo nova šifra VZS predmet spremljanja čakalnih dob. 

Predlogi za spremembo oz. prenehanje veljavnosti obstoječe šifre VZS vsebujejo opise 

sledečih vsebinskih sklopov: 

- naziv šifre VZS, ki se bo spremenila oz. prenehala veljati; 

- navedba razloga za spremembo ali prenehanje veljavnosti obstoječe šifre VZS; 

- kratko pojasnilo za izvajalce zdravstvenih storitev o namenu spreminjanja oz. 

prenehanja veljavnosti obstoječe šifre VZS; 

- navedba parametrov šifre VZS, ki se bodo spremenili;  

- obrazložitev, v katero šifro VZS bo šifra VZS po prenehanju veljavnosti vključena oz. 
navesti, da šifra VZS po prenehanju veljavnosti ne bo nadomeščena; 

- pojasnilo, kako ravnati z ostalimi napotnicami ali termini po spremembi oz. prenehanju 
veljavnosti šifre VZS. 

 

Rok:  

Predlogi sprememb in dopolnitev šifranta VZS, ki bodo prispeli na NIJZ do 1.3. oz. do 1. 9. v 

tekočem letu, bodo ob ustrezni podpori stroke in deležnikov potrjeni ter vključeni v novo 

verzijo šifranta VZS, ki bo pričela veljati najkasneje do 30.6. v tekočem letu oz. 31.12. v 

tekočem letu. 

V primeru, da predlogi sprememb in dopolnitev šifranta VZS ne vsebujejo pojasnil na vsebinske 

sklope, določene v točki 6.1 tega Protokola, lahko vsebinski skrbnik šifranta VZS le-te zavrne 

oz. predlagatelje pozove na dopolnitev. 

6.2. Posredovanje predlogov RSK in/ali strokovnim združenjem 

Vsebinski skrbnik na podlagi prejetih predlogov sprememb oz. dopolnitev šifranta VZS oblikuje 

tehnično preoblikovana strokovna vprašanja, ki jih dvakrat letno posreduje v presojo 

predsednicam ali predsednikom ustreznih RSK (Priloga 2) in po potrebi predsednicam ali 

predsednikom ustreznih sekcij in združenj SZD.  

V primeru splošnih vprašanj in pripomb o šifrah in šifrantu VZS se te kontaktnim osebam iz 

točke 2 posreduje v razpravo kadarkoli. 

Rok:  

Predlogi sprememb in dopolnitev, ki se bodo posredovali na NIJZ do 1.3. oz. do 1.9. v tekočem 

letu, bodo posredovani ustreznim RSK ter po potrebi sekcijam in združenjem SZD do 15.3. oz. 

15.9. v tekočem letu. 

6.3. Oblikovanje stališč RSK in strokovnih združenj glede predlogov 

Vsebinski skrbnik na predlagane nove ali spremembe/prenehanje veljavnosti obstoječih šifer 

VZS prejme stališča in pripombe posameznih RSK in morebiti sekcij ali združenj SZD ter drugih 

kontaktnih oseb iz točke 6.2.  
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Zavrnjene predloge ali pripombe RSK in morebiti sekcije ali združenja SZD ter druge kontaktne 

osebe ustrezno argumentirajo z dopisom vsebinskemu skrbniku na vzs@nijz.si. Vsebinski 

skrbnik obvesti predlagatelje predlogov in pripomb v roku 1 tedna po prejemu zavrnjenih 

predlogov in pripomb. 

Rok:  

NIJZ prejme stališča in pripombe RSK in morebiti sekcij ali združenj SZD najkasneje do 31.3. oz. 

30.9. v tekočem letu.  

V primeru, da stališča in pripombe RSK in morebiti sekcij ali združenj SZD ne bodo 

posredovane, se smatra, da RSK in sekcije ali združenja SZD nimajo stališč ali pripomb oz. da 

se s predlogi sprememb in dopolnitev šifranta VZS strinjajo. 

6.4. Posredovanje predlogov in pripomb ZZZS-ju 

NIJZ stališča in pripombe s strani RSK in morebiti sekcij ali združenj SZD v primeru 

vzpostavljanja križnega šifranta posreduje ZZZS z namenom uskladitve šifre VZS s šiframi 

storitev ZZZS, ki se uporabljajo za obračun zdravstvenih storitev, in sicer: 

- šifro in naziv VZS;  

- vsebinski opis VZS, iz katerega je razvidno, na katere postopke zdravljenja se nova šifra 
VZS nanaša; 

- navedba vrste ali vrst zdravstvenih dejavnosti (VZD), v katerih se bo VZS izvajala 
(vključno s šifro in kratkim opisom, skladno s Pravilnikom o vrstah zdravstvene 
dejavnosti); 

- navedbo šifer storitev iz šifranta ZZZS, ki jih, skladno s pravili obračuna, predlagatelj 
uporablja za obračun postopkov zdravljenja opisanih pri predlaganem VZS.  

V primeru, da se križni šifrant ne vzpostavlja, stališča in pripombe RSK ali morebiti sekcij ali 
združenj SZD, NIJZ ne posreduje ZZZS. 

Rok:  

V primeru vzpostavljanja križnega šifranta bodo potrjeni predlogi s strani RSK in morebiti sekcij 

ali združenj SZD posredovani na ZZZS do 15.4. oz. 15.10. v tekočem letu. 

6.5. Oblikovanje stališč ZZZS glede predlogov 

NIJZ v primeru, da so bila stališča in pripombe RSK ali morebiti sekcij ali združenj SZD 

posredovana ZZZS, prejete pripombe in stališča ZZZS posreduje RSK in morebiti sekcijam ali 

združenjem SZD v presojo v roku 1 tedna po prejemu pripomb in stališč.  

 

Rok:  

ZZZS stališča in pripombe na predloge, posredovane s strani NIJZ do 15.4. oz. 15.10. v tekočem 

letu, posreduje na NIJZ najkasneje do 30.4. oz. 31.10. v tekočem letu.  
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V primeru, da ZZZS pripomb in stališč ne posreduje, se smatra, da pripomb in stališč nima oz. 

da se s predlogi sprememb in dopolnitev šifranta VZS strinja. 

V primeru prejetih pripomb in stališč ZZZS, NIJZ zaprosi RSK in morebiti sekcije ali združenja 

SZD za stališče najkasneje do 7.5. oz. 7.11. v tekočem letu. 

V kolikor odgovora RSK in sekcij ali združenj SZD v določenem roku ni, se smatra, da RSK in 

sekcije ali združenja SZD nimajo pripomb oz. da se s predlogi sprememb in dopolnitev strinjajo.  

V nasprotnem primeru se uskladitev stališč RSK in morebiti sekcij ali združenj SZD ter ZZZS 

pričakuje do 15.5. oz. 15.11. v tekočem letu.  

6.6. Priprava posodobljene verzije šifranta VZS 

NIJZ na podlagi sprejetih predlogov in pripomb s strani RSK in morebiti sekcij ali združenj SZD 

ter morebiti ZZZS pripravi posodobljeno verzijo šifranta VZS, ki ga v seznanitev posreduje 

kontaktnim osebam MZ (navedeno v Prilogi 1). 

Kontaktna oseba na MZ na posodobljeno verzijo šifranta VZS poda komentar v roku 10 dni. 

Rok:  

Kontaktna oseba MZ posodobljeno verzijo šifranta VZS prejme do 20.5. oz. 20.11., jo pregleda 

in komentar posreduje NIJZ najkasneje do 30.5. oz. do 30. 11. v tekočem letu. V primeru, da 

MZ ne poda komentarja, se smatra, da nima pripomb na posodobljeno verzijo šifranta VZS.  

6.7. Potrditev posodobljene verzije šifranta VZS 

Člani delovne skupine NIJZ prejete predloge in pripombe na posodobljeno verzijo šifranta VZS 

preučijo in potrdijo v skladu z mnenji ustreznih strok.  

Rok:  

Čistopis posodobljene verzije šifranta VZS stopi v veljavo 30.6. oz.  31.12. v tekočem letu. 

6.8. Posodobljena verzija šifranta VZS 

Posodobljena verzija šifranta VZS se začne uporabljati z objavo šifranta na spletni strani NIJZ 

in eZdravja (eNaročanje, SZBO, itn.) po postopku, kot je določen v tem Protokolu. 

6.9. Spremljanje uporabe šifranta VZS 

Operativni skrbnik šifranta VZS enkrat letno, po 1.1., spremlja uporabo obstoječih šifer VZS 

(npr. ali izvajalci izdajajo e-Napotnice na nove in stare šifre VZS, ali je na nacionalni ravni več 

kot 100 pacientov čakajočih na zdravstvene storitve, ki jih določa neka VZS, itd.). V primeru 

šifre VZS, ki se v praksi ne uporablja, se po predhodnem posvetu z nekaterimi deležniki (NIJZ, 

MZ, RSK, strokovna združenja) predlaga prenehanje veljavnosti šifre VZS oz. poda predlog za 

njeno vključitev v eno izmed obstoječih šifer VZS. 
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6.10. Ravnanje s preostalimi napotnicami in termini šifre VZS s prenehano 

veljavnostjo ali vključitvijo v drugo šifro VZS, ki je predmet eNaročanja 

Ob prenehanju veljavnosti ali vključitvi šifre VZS v drugo šifro VZS, ki je predmet eNaročanja, 

NIJZ preveri, ali obstajajo preostale napotnice in čakajoči bolniki za takšne šifre VZS. NIJZ 

dobljene podatke posreduje RSK in/ali strokovnim združenjem ter predlagateljem 

spremembe. Ti pojasnijo, kaj je potrebno narediti s preostalimi napotnicami in čakajočimi 

bolniki. 

6.11 Ravnanje v primeru nujnih in sistemskih posodobitev šifranta VZS  

V primeru nujnih in sistemskih posodobitev šifranta VZS se predlogov ne posreduje RSK in 

drugim deležnikom.  Nujne oz. sistemske posodobitve šifranta VZS se opravijo v primeru 

naknadno ugotovljenih netočnih podatkov ali drugih pomanjkljivosti parametrov posamezne 

ali več šifer VZS, zavihkov šifranta VZS, podvajanj šifer VZS in drugih nepravilnosti ter v primeru 

nujne uvedbe šifre VZS pri morebitnem vzpostavljanju križnega šifranta, ki že ima povezane 

šifre VZD in ZZZS. Spremembe so potrebne zaradi sistemskih posodobitev za ustrezno uporabo 

šifre VZS oz. šifranta VZS. 

7. OBJAVA IN SPREMINJANJE PROTOKOLA 

Protokol je dostopen na spletni strani NIJZ. NIJZ o morebitnih spremembah protokola obvesti 

MZ, ZZZS in ZIRS. Priložena je shema protokola (Priloga 3). 
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Priloga 1: Seznam kontaktnih oseb v postopku posodabljanja šifranta VZS 

 

o Delovna skupina Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 

• Elektronski naslov za posredovanje predlogov za spremembe in dopolnitve šifranta VZS: NIJZ (vzs@nijz.si) 

• Vsebinski skrbnik šifranta: Denis Perko (denis.perko@nijz.si) 

• Tehnični skrbnik šifranta: Tanja Metličar (tanja.metlicar@nijz.si) 

• Operativni skrbnik šifranta - eNaročanje: Simon Indihar (simon.indihar@nijz.si) 

o Ministrstvo za zdravje (MZ): (gp.mz@gov.si) 

o Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) (di@zzzs.si)  

o Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS): Vera Ovsenek (vera.ovsenek@gov.si)  

o Razširjeni strokovni kolegiji (RSK) (seznam v Prilogi 2) 

  

mailto:vzs@nijz.si
mailto:denis.perko@nijz.si
mailto:tanja.metlicar@nijz.si
mailto:gp.mz@gov.si
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Priloga 2: Seznam predsednic in predsednikov razširjenih strokovnih kolegijev s kontaktnimi podatki za leto 2023 (preneseno s 

spletni strani MZ). 

 

Seznam razširjenih strokovnih kolegijev 
RSK Predsednik / predsednica Kontaktni podatki Ulica Kraj kontakt 

RSK internističnih strok prof. dr. Zlatko Fras UKC Ljubljana Zaloška 7 1000 Ljubljana zlatko.fras@kclj.si  

RSK za infektologijo asist. mag. Božena Kotnik 
Kevorkijan, dr. med.  
 

UKC Maribor Ljubljanska 5 2000 Maribor bozena.KotnikKevorkijan@ukc-mb.si  

RSK kirurških strok as. dr, Gregor Norčič, dr. 
med. 

UKC Ljubljana Zaloška 7 1000 Ljubljana gregor.norcic@kclj.si 

RSK za nevrologijo Izr. prof. dr. Janja Pretnar 
Oblak, dr. med. 

UKC Ljubljana, Nevrološka klinika Zaloška 2 1000 Ljubljana janja.pretnar@kclj.si 

RSK za pediatrijo izr. prof. dr. Nataša Bratina UKC Ljubljana, Pediatrična klinika Bohoričeva 20 1000 Ljubljana natasa.bratina@mf.uni-lj.si 
Nadomestni kontakt: 
alenka.lipovec@kclj.si 

RSK za ginekologijo in 
porodništvo 

doc. dr. Tanja Premru Sršen Ginekološka klinika UKC Ljubljana Šlajmerjeva 3 1000 Ljubljana tanja.premru@guest.arnes.si 
Nadomestni kontakt: 
natasa.petkovsek@mf.uni-lj.si 

RSK za ortopedijo prof. dr. Matjaž Vogrin 
 

Ljubljanska 5 2000 Maribor matjaz.vogrin@ukc-mb.si 

RSK za otorinolaringologijo izr. prof. dr. Janez Rebol UKC Maribor Ljubljanska 5 2000 Maribor janez.rebol@ukc-mb.si 

RSK za psihiatrijo prof. dr. Blanka Kores 
Plesničar 

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Studenec 48 1260 Ljubljana Polje blanka.kores@psih-klinika.si 

RSK za oftalmologijo Prof. dr. Mojca Globočnik 
Petrovič, dr. med.  

UKC Ljubljana, Očesna klinika Grablovičeva 46 1000 Ljubljana mojca.globocnik@kclj.si 
Nadomestni: mirjam.mavec@kclj.si 

RSK za onkologijo prof. dr. Barbara Jezeršek 
Novaković, dr. med.  

Onkološki inštitut Ljubljana Zaloška 2 1000 Ljubljana bjezersek@onko-i.si  

RSK za dermatovenerologijo doc. dr. Katarina Trčko, dr. 
med.,  

UKC Ljubljana, Dermatovenerološka klinika Zaloška 2 1000 Ljubljana katarina.trcko@gmail.com  

RSK za zobozdravstvo dr. Rok Kosem, dr. dent. 
med., spec.,  

UKC Ljubljana Zaloška  7 1000 Ljubljana rok.kosem@kclj.si 

RSK za anesteziologijo in 
reanimat. ter periop. int. 
terapijo 

Prof. dr. Tatjana Stopar 
Pintarič, dr. med, DEAA 

UKC Ljubljana, KO za anesteziologijo in 
intenzivno terapijo operativnih strok 

Zaloška 7 1000 Ljubljana tatjana.stopar.pintaric@kclj.si 

RSK za radiologijo izr. prof. dr. Katarina Šurlan 
Popović 

UKC Ljubljana Zaloška  7 1000 Ljubljana katarina.surlan-popovic@mf.uni-lj.si 

RSK za družinsko medicino prof. dr. Danica Rotar 
Pavlič, dr. med.,    

Združenje zdravnikov družinske medicine 
Slovenskega zdravsniškega društva 

Nova pot 5 1351 Brezovica pri 
Ljubljan danica.rotar@gmail.com 

RSK za javno zdravje prof. dr. Vesna Zadnik     Katedra za Javno zdravje Medicinske 
fakultete univerze v Ljubljani 

Vrazov trg 2 1000 Ljubljana 
vzadnik@onko-i.si 

mailto:zlatko.fras@kclj.si
mailto:bozena.KotnikKevorkijan@ukc-mb.si
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27ocknvq%2CdlgbgtugmBqpmq%5C%2Fk0uk%27);
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RSK za fizikalno in 
rehabilitacijsko medicino 

prof. dr. Helena Burger, dr. 
med. 

URI RS Soča Linhartova 51 1000 Ljubljana 
helena.burger@ir-rs.si 

RSK za patologijo in sodno 
medicino 

prof.dr. Boštjan Luzar Inštitut za patologijo Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani 

Korytkova ul. 2 1000 Ljubljana bostjan.luzer@mf.uni-lj.si 

RSK za medicino dela, prometa in 
športa  

Metoda Dodić Fikfak UKC Ljubljana Zaloška 7 1000 Ljubljana metoda.dodicfikfak@kclj.si 

RSK za laboratorijsko medicino - 
medicinsko biokemijo 

prof.dr. Janja Marc    UKC Ljubljana Zaloška 7 1000 Ljubljana janja.marc@ffa.uni-lj.si 

RSK za mikrobiologijo in 
imunologijo 

NI DOLOČENO     

RSK za zdravstveno in babiško 
nego 

Jože Prestor   ZD Kranj Gosposvetska ulica 10 4000 Kranj joze.prestor@zd-kranj.si  

RSK za klinično psihologijo mag. Anica Prosnik Domjan  UKC Maribor Ljubljanska 5 2000 Maribor anica.prosnik@gmail.com 

RSK za lekarniško farmacijo Izr. prof. dr. Mojca Kerec 
Kos, mag. farm.  

Lekarniška zbornica Slovenije Vojkova 48 1000 Ljubljana mojca.kerec-kos@ffa.uni-lj.si 

RSK za transplantacijo dr. Ivan Kneževič UKC Ljubljana Zaloška 7 1000 Ljubljana ivan.knezevic@kclj.si 

RSK za intenzivno medicino NI DOLOČENO     

RSK za področje nuklearne 
medicine 

prof. dr. Simona Gaberšček UKC Ljubljana, Klinika za nuklearno 
medicino 

Zaloška 7 1525 Ljubljana simona.gaberscek@kclj.si 

RSK za transfuzijsko medicino Mag. Marjeta Maček 
Kvanka 

Zavod RS za transfuzijsko medicino Šlajmerjeva 6 1000 Ljubljana marjeta.macek@ztm.si 

RSK za paliativno oskrbo doc. dr. Blaž Koritnik, dr. 
med 

UKC Ljubljana Zaloška 7 1000 Ljubljana blaz.koritnik@kclj.si  

RSK za urgentno medicino  dr. Gregor Prosen, 
dr.med., 

UKC Maribor Ljubljanska 5 2000 Maribor  gregorprosen@gmail.com 

RSK za področje socialnega dela 
v zdr. dejavnosti 

Nataša Uranker UKC Ljubljana Zaloška 2 1000 Ljubljana natasa.uranker@kclj.si 

RSK za maksilofacialno in oralno 
kirurgijo 

Doc.dr. Aleš Vesnaver, dr. 
med. 

UKC Ljubljana,Klinični oddelek za 
maksilofacialno in oralno kirurgijo  

Zaloška 2 1000 Ljubljana ales.vesnaver@gmail.com 

RSK za fizioterapijo Petra Dovč, dipl. fiziot. URI RS Soča Linhartova 51 1000 Ljubljana petra.dovc@kclj.si 

RSK za medicinsko genetiko doc. dr. Karin Writzl UKC Ljubljana Zaloška 7 1000 Ljubljana karinwritzl@gmail.com 

RSK za urologijo prim. doc. dr. Dejan Bratuš, 
dr. med. 

UKC Maribor Ljubljanska 5 2000 Maribor dejan.bratus@ukc-mb.si 

RSK za otroško in mladostniško 
psihiatrijo 

dr. Jerneja Maček UKC Ljubljana Zaloška 7 1000 Ljubljana jerneja.macek@kclj.si 

RSK za delovno terapijo dr. Lea Šuc URI RS Soča Linhartova 51 1000 Ljubljana lea.suc@ir-rs.si  

RSK za klinično prehrano dr. Nada Rotovnik Kozjek Onkološki inštitut Ljubljana Zaloška 2 1000 Ljubljana NKozjek@onko-i.si 

 

mailto:blaz.koritnik@kclj.si
mailto:lea.suc@ir-rs.si
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Priloga 3: Shematski prikaz protokola. 
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