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REŠEVANJE PRITOŽBE  O KRŠITVI PACIENTOVIH PRAVIC NA PRVI ZAHTEVI  

 
 

Pravice in dolžnosti pacientov ter 
postopke reševanja sporov med pacienti in 
izvajalci zdravstvenih storitev podrobneje 
ureja Zakon o pacientovih pravicah 
(ZPacP – Ur.l. RS, št. 15/08 z dne 
11.02.2008). 
Pravice pacientov 
ZPacP podrobneje ureja 14 pacientovih 
pravic:    
1. pravica do dostopa do zdravstvene 

oskrbe in zagotavljanja preventivnih 
storitev,  

2. pravica do enakopravnega dostopa 
in obravnave pri zdravstveni oskrbi,  

3. pravica do proste izbire zdravnika in 
izvajalca zdravstvenih storitev,  

4. pravica do primerne, kakovostne in 
varne zdravstvene oskrbe,  

5. pravica do spoštovanja pacientovega 
časa,  

6. pravica do obveščenosti in 
sodelovanja,  

7. pravica do samostojnega odločanja o 
zdravljenju,  

8. pravica do upoštevanja vnaprej 
izražene volje,  

9. pravica do preprečevanja in 
lajšanja trpljenja,  

10. pravica do drugega mnenja,  
11. pravica do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo,  
12. pravica do varstva zasebnosti in 

varstva osebnih podatkov,  
13. pravica do obravnave kršitev 

pacientovih pravic,  
14. pravica do brezplačne pomoči pri 

uresničevanju pacientovih pravic 
Dolžnosti pacientov 
ZPacP določa, da je pacient za doseganje 
kakovostne in varne zdravstvene
dolžan:  
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- dejavno sodelovati pri varovanju, 
krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja, 
- v času bolezni ravnati v skladu s 
prejetimi strokovnimi navodili in načrti 
zdravljenja, v katere je ustno oziroma 
pisno privolil,  
- dati pristojnemu zdravniku in drugim 
pristojnim zdravstvenim delavcem 
oziroma zdravstvenim sodelavcem vse 
potrebne in resnične informacije v zvezi s 
svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu 
znane in so pomembne za nadaljnjo 
zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o 

 

svojih sedanjih in preteklih poškodb
boleznih in njihovem zdravljenju, 
boleznih v rodbini, morebitnih al
in zdravilih, ki jih uživa, 
- obvestiti 
zdravstvene sodelavce o nenadnih 
spremembah zdravstvenega stanja, 
pojavijo med zdravljenjem, 
- biti obziren in spoštljiv do z
drugih pravic drugih pacientov te
zdravstvenih delavcev in zdravstven
sodelavcev, 
-spoštovati objavljene urni
predpisane organizacijske postopke 
izvajalcev zdravstvenih storitev, 
-pravočasno obvestiti izvajalca 
zdravstvenih storitev o morebitnem 
izostanku na pregled ali zdravljenje. 
Kršitve pacientovih pravic 
Postopek za 1. obravnavo kršitve 
pacientovih pravic 
Zahtevo vložite pri pristojni osebi  pisno 
na obrazcu  ali ustno na zapisnik: Metka 
Dragolič, vodja splošno kadrovske 
službe, od pon do pet, od 8.00-14.00;   
01/ 70 50 105;  info@zd-cerknica.si  
ali metka.dragolic@zd-cerknica.si. 
Naslov spletnega mesta, namenjenega 

itoznilist.doc
pripombam uporabnikov:  
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Pristojna oseba za obravnavo p
zahteve za kršitve pacientovih pravic je 
direktor Sašo Kavčič, dr.med., spec. 
Zahteva za prvo obravnavo 
vsebovati naslednje podatke: osebno ime, 
naslov, kontaktne podatke pacienta, opis 
domnevne kršitve, podatke o udeleženih 
zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih, 
čas in kraj domnevne kršitve, morebitne 
posledice domnevne kršitve ter morebitni 
predlog za rešitev sporne zadeve. 
Anonimnih, žaljivih ali prepoznih za
pristojna oseba ne obravnava.  
Prvo zahtevo zaradi: 
- domnevno neustrez
zdravstvenih delavcev oz. sodelavce
lahko vložite najpozneje v 15 dneh od 
nastanka domnevne kršitve; 
- domnevno neustreznega r
zdravstvenega osebja pri nudenju 
zdravstvene oskrbe vložite najpozneje
30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. 
- Če so se posledice kršitve pokazale 
kasneje, lahko prvo zahtevo vložite 
najkasneje v treh mesecih. 

Postopek za 2. obravnavo kršitve 
pacientovih pravic 
V primeru, da v okviru postopka prve 
obravnave kršitve pacientovih pravic ni 
sklenjen dogovor o načinu rešitve spora, 
pristojna oseba pacienta pouči o možnosti 
vložitve zahteve za drugo obravnavo 
kršitve pri Komisiji Republike Slovenije 
za varstvo pacientovih pravic, ki o drugi 
zahtevi odloča v skladu z določbami 
ZPacP. 
 
Zastopniki pacientovih pravic 
Osnovna naloga zastopnika pacientovih 
pravic je, da zaupno in brezplačno daje 
pacientu osnovne informacije, nudi 
strokovno pomoč in daje konkretne 
usmeritve tudi na področjih uveljavljanja 
pravic s področja zdravstvenega varstva, 
zdravstvenega zavarovanja in izvajanja 
zdravstvene dejavnosti.  
Kontaktni podatki in uradne ure 
zastopnikov pacientovih pravica v 
zdravstveni regiji Ljubljana: 
 
Duša Hlade Zore  
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo 
Ljubljana,  Zaloška 29, 1000 Ljubljana  
Tel. številka: 01/ 542 32 85  
E-pošta: dusa.zore(at)zzv-lj.si  
Uradne ure:  Ponedeljek od 8:00 do 15:00 
in Torek od 8:00 do 13:00.  
   
Mojca Mahkota  
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo 
Ljubljana,  Zaloška 29, 1000 Ljubljana  
Tel. številka: 01/ 542 32 85  
E-pošta: mojca.mahkota(at)zzv-lj.si  
 Uradne ure: torek od 13:00 do 19:00 in  
Sreda od 8:30 do 14:30.  
    
Melina Omrzel Petek  
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo 
Ljubljana,  enota Zasavje, Novi dom 11  
1430 Hrastnik   
Tel. številka: 03/ 56 46 471  
E-pošta: melina.omrzel.petek(at)zzv-lj.si  
 Uradne ure:  Ponedeljek od 14:00 do 
20:00 ter torek in sreda od 17:00 do 20:00. 
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 (označite s kljukico - ) 

 v zvezi z delom, 
              => organizacijo ali 

    =>  odnosom (obkrožite):  

♦ v splošni medicini
♦ v otroškem dispanzerju  
♦ v dežurni službi 
♦ na medicini dela 
♦ pri reševalnem prevozu 
♦ pri nujni medicinski pomoči 

♦ na fizioterapiji
♦ pri zobozdravniku 
♦ drugo: 

 

 
Dogodek, ki ga želite predstaviti, se je zgodil dne                             ob                   uri 
 
Ambulanta / zdravnik / sestra / druga oseba, na katero se nanaša Vaše mnenje: 
 
 
Opis dogodka, posledic, predloga, pobude … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaš osebni zdravnik je: 
Če želite, nam lahko zaupate Vaše osebne podatke, da Vas bomo lahko obveščali o poteku reševanja 
pritožbe: 
Ime in priimek 
Naslov 
Pošta številka                              Kraj 
Podpis                                          Datum 


	RAD BI VAM POSREDOVAL SVOJO:

