
POJASNILNA DOLŽNOST IN PRIVOLITEV PACIENTA V MEDICINSKI POSEG / 
ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO (PRAVNA PODLAGA) 
 
 
 
Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS) definira tako 
pojasnilno dolžnost, kot privolitev. Iz navedenega zakona izhaja, da pisna pojasnitev ali pisna 
privolitev pacienta v okviru cepljenja ni zahtevana.  
 
Pojasnila mora zdravnik, odgovoren za zdravljenje, pojasniti pacientu v neposrednem stiku, obzirno, 
na pacientu razumljiv način oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi sprejemanja informacij, 
v celoti in pravočasno. Zgolj za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali 
večjo obremenitvijo, zakon določa, da pacientu da razumljiva ustna in pisna pojasnila zdravnik, ki bo 
opravil medicinski poseg, če to ni možno, pa drug zdravnik, ki je usposobljen za tak medicinski poseg.  
 
Glede privolitve zakon navaja, da jo lahko pacient poda ustno, z dejanjem oziroma ravnanjem, iz 
katerega je mogoče zanesljivo sklepati, da pomeni privolitev, ali pisno, kadar tako določa zakon 
(operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo) 
 
Pisni obrazci v primeru cepljenja torej niso obvezni. Posamezen izvajalec zdravstvene dejavnosti pa se 
vedno lahko odloči, da bo nekatere procese vseeno uredil s pisno seznanitvijo in privolitvijo, tudi če 
zakon te zahteve ne postavlja. 

 

 

 
20. člen Zakona o pacientovih pravicah 

(obveščenost pacienta in pojasnilna dolžnost) 

 

(1) Pacient ima pravico, da je zaradi uresničevanja pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju in 
pravice do sodelovanja v procesu zdravljenja obveščen o: 
- svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe, 
- cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega 
medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja, 
- možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega 
medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja, vključno s posledicami njegove opustitve, 
- morebitnih drugih možnostih zdravljenja, 
- postopkih in načinih zdravljenja, ki v Republiki Sloveniji niso dosegljivi ali niso pravice iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 
(2) Pojasnila iz prejšnjega odstavka mora zdravnik, odgovoren za zdravljenje, pojasniti pacientu v 
neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv način oziroma skladno z individualnimi 
sposobnostmi sprejemanja informacij, v celoti in pravočasno. Za operativni ali drug medicinski 
poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, pacientu da razumljiva ustna in pisna 
pojasnila zdravnik, ki bo opravil medicinski poseg, če to ni možno, pa drug zdravnik, ki je usposobljen 
za tak medicinski poseg. 
(3) Pacient ima pravico do sprotnega in podrobnega obveščanja o poteku zdravljenja ter po koncu 
medicinskega posega oziroma zdravljenja pravico do obveščenosti o rezultatu zdravljenja oziroma 
morebitnih zapletih. 
(4) Pacient, ki ni sposoben odločanja o sebi, uresničuje pravice po tem členu v skladu z zmožnostmi, ki 
jih dopušča njegova sposobnost razumevanja. 
 
 



26. člen Zakona o pacientovih pravicah 

(privolitev) 

 

(1) Pacient ima pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju, pod pogoji, ki jih določa zakon. 
(2) Pacientu, ki je sposoben odločanja o sebi, brez njegove poprejšnje svobodne in zavestne privolitve 
na podlagi prejetih pojasnil iz 20. člena tega zakona ni dovoljeno opraviti medicinskega posega oziroma 
zdravstvene obravnave, razen v primerih, ki jih določa zakon. 
(3) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka in na način ter pod drugimi pogoji, ki jih določa zakon, je privolitev 
pacienta potrebna tudi v primeru: 
- sodelovanja v učnem procesu, zlasti ob prisotnosti drugih oseb med izvajanjem zdravstvene 
obravnave zaradi zdravstvenega izobraževanja, ki ga ureja 43. člen tega zakona, 
- uporabe zdravstvenih podatkov za namene, ki ne predstavljajo zdravljenja, ki jo ureja 44. člen tega 
zakona, 
- seznanjanja tretjih oseb z zdravstveno dokumentacijo, ki ga ureja 44. člen tega zakona, 
- sporočanja informacij o zdravstvenem stanju tretjim osebam, ki ga ureja 45. člen tega zakona, 
- sodelovanja v medicinskih raziskavah, 
- preiskav na njemu odvzetem biološkem materialu, pri čemer se te lahko opravijo samo za potrebe 
njegovega zdravljenja, razen če morebitno drugo rabo biološkega materiala ureja poseben zakon, 
- razpolaganja s telesom ali deli telesa po njegovi smrti za potrebe medicinskega izobraževanja in 
znanstvenih raziskav, za katerega se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja odvzem in 
presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, 
- darovanja organov, tkiv ali celic v času življenja in po smrti, ki ga ureja poseben zakon. 
(4) Pacient lahko da privolitev ustno, z dejanjem oziroma ravnanjem, iz katerega je mogoče 
zanesljivo sklepati, da pomeni privolitev, ali pisno, kadar tako določa zakon. Privolitev se lahko da 
tudi za več medicinskih posegov skupaj, če predstavljajo funkcionalno celoto v okviru postopka 
zdravljenja. 
(5) Za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, mora 
biti pacientova privolitev dokumentirana na obrazcu iz 27. člena tega zakona. 
(6) Kadar pacient ne more dati pisne privolitve, lahko da privolitev tudi ustno v prisotnosti dveh 
polnoletnih prič, kar je treba dokumentirati na obrazcu iz 27. člena tega zakona, skupaj z navedbo 
razloga nezmožnosti. 
(7) Če pacient v medicinski poseg privoli, pisne privolitve pa noče dati, je treba to dejstvo in morebitne 
razloge dokumentirati na obrazcu iz 27. člena tega zakona in potrditi s podpisom dveh polnoletnih prič. 

 

 


