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Page  2

Priprava

in

načrtovanje

Vključi

in

pojasni

Izpoved Zaključek Ocena

Pristop zbiranja informacij
PEACE: pet faz

(Walsh & Bull, 2010)

Preparation 

& 

Planning

Engage 

& 

Explain

Account Closure Evaluation
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Zakaj uporabiti pristop zbiranja informacij?

Usposabljanje: od kolegov, delovne izkušnje in skromne 

povratne informacije.

Pomanjkanje sistematičnega pristopa k zbiranju dokazov.

Razvoj poklicnih veščin (profesionalizem).

Bolj učinkovito preiskovanje.

Model temelji na psihološki znanosti

– Kognitivni intervju

– Upravljanje pogovora
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Zmanjšanje možnosti težav v sodnih postopkih.

Pridobitev verodostojnih informacij od žrtev in 

prič.

Osredotočenje na informacije in ne na priznanje.

Povečanje zaupanja javnosti v delo organizacije.

Zakaj uporabiti pristop zbiranja informacij?
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Zmanjša možnost pojava zamere ali užaljenosti 

s strani osumljencev.

Omogoča izogibanje učinku bumeranga (izigran 

osumljenec spremeni odnos do preiskovalcev).

Bolj etičen pristop.

Boljša priprava na sodne obravnave (pričanje 

na sodišču).

Zakaj uporabiti pristop zbiranja informacij?
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Filozofija preiskovalnega intervjuja

Pridobi informacije, zbiraj dokaze, išči resnico.

Odprtost duha.

Bodi pošten, izogibaj se predsodkom.

Vztrajno spraševanje je zaželeno.

Intervjuvanje tihega intervjuvanca je koristno.
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Glavne pomanjkljivosti pri klasičnem intervjuvanju

Prekinjanje intervjuvanca.

Vprašanja, ki iščejo kratke odgovore.

Izražanje preiskovalčevih mnenj, stališč.

Hitro „streljanje“ vprašanj.

Preskakovanje tem pogovora.

Pretirano zadrževanje pri določenih temah.

Domneva o tem, da intervjuvanci ne želijo 

sodelovati in da so vedno redkobesedni.
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NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA

Prva faza
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Pred začetkom intervjuja

Kolikšen je prispevek intervjuja z določeno 

osebo k uspešnosti preiskave?

Kaj je znanega o intervjuvancu?

Zakonske določbe (omejitve)?

Kaj bomo skušali doseči z intervjujem?

Načrt izvedbe, poteka intervjuja.

Opredelitev vprašanj in njihovega vrstnega 

reda.
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POGOVOR,

GRADNJA RAPORTA

IN

AKTIVNO POSLUŠANJE
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I. POGOVOR

Posreduj intervjuvancu informacije glede na 

njegove izkušnje (npr. vrsta prestopka, 

življenjska zgodovina, SES).

Z vsebino pogovora sporočaš, kakšen odnos 

obstaja med obema.
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Dva komunikacijska kanala

Besedna komunikacija

–vsebina pogovora

–govorne napake

Nebesedna komunikacija

–drža telesa

–očesni kontakt

–kretnje, gibi

Ne ugotavljamo laganja, ker je to nezanesljivo.

– Je oseba sproščena ali vznemirjena, napeta?

– Napetost ≠ laganje
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Simbolika odnosa

Hierarhični, vertikalni zgoraj – spodaj odnos

–Prva oseba ima višji status kot druga oseba

–Preprečuje razvoj odkritega, iskrenega odnosa

Vodoravni odnos

–Status oseb ni pomemben

–Najbolj produktiven – obe osebi sodelujeta 

(dovzetnost in odzivnost).
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Izkazovanje spoštovanja

Rokovanje

–vljudnost

–spoštovanje

–premisli o razlikah v rokovanju med pričami, 

žrtvami in osumljenci

–ne rokuj se, če ti je nelagodno.
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Oblike naslavljanja

Ledeno

– „ Jaz sem Areh.“ – znak distanciranosti.

Formalno

– „Jaz sem dr. Areh.“ – spoštljivo, z distanco.

Posvetovalno

– „Jaz sem Igor Areh.“ – katerokoli ime je primerno.

Neformalno

– „Jaz sem Igor.“ – vodoravni odnos (ni hierarhije).

Zaupno

– „Jaz sem Igi.“ – vzdevki so primerni le za bližnje osebe.
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Pravila za spreminjanje naslavljanja

Sprejemljivo

–Formalno k neformalnemu

• „Vesel bi bil, če me kličeš Igor.“

• "Te lahko kličem kar Tim?“

Nesprejemljivo

–Neformalno k formalnemu

• Opozarja na spremembo v odnosu.

• Lahko je razumljeno kot neiskrenost (kar sva prej 

govorila, ko sva se tikala, je sedaj nepomembno).

 

Page  17

Premišljeno pogovorno vedenje

Očesni kontakt, nasmeh, odzivnost.

Časovno primerna razdelitev govora (80 : 20).

Dovoli, da intervjuvanec čuti svobodo v 

razvoju pogovora.

Uporabljaj premolke.

Pozorno poslušaj kar oseba pripoveduje.
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Nepremišljeno pogovorno vedenje

Prevlada, dominiranje v pogovoru..

Sledenje načrtu, da dosežeš osebni cilj.

Omejevanje intervjuvanca v svobodi izbire tem.

– Uporabljanje predhodno pripravljenih trditev, ki so 

neovrgljiva dejstva.

– Postavljanje vprašanj, ki omejujejo odgovore.

– Ne daješ časa za premislek.

Motenje pogovora

• prekinjanje, hitro menjavanje tem.

Moteče poslušanje

• Če nisi pozoren, to lahko daje občutek, da že veš 

odgovor.
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II. Gradnja odnosa (raporta)

1. Spoštovanje

2. Empatija

3. Podpora

4. Pozitiven pristop, vljudnost

5. Odprtost

6. Brez predsodkov

7. Neposreden, direkten pogovor

8. Pogovor enakovrednih strani
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1. Spoštovanje

Osnovno vedenje iz katerega izhajajo 

druga vedenja kot so:

• Olika, vljudnost

• Iskrenost

• Biti pozoren
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Tehnika SOFTENS

 Nasmeh (ne ogrožajoč in nalezljiv)

 Odprta drža (ne prekrižane, razprte roke in 

odprte dlani so znak želje po interakciji).

 Nagnjenost naprej (pri sedenju - zanimanje, 

pozornost).

 Dotik (rokovanje, morda dotik podlahti).

 Očesni stik (spodbujamo razvoj odnosa).

 Kimanje (vzpodbuja nadaljevanje pogovora).

 Podporne besede in premolki (medmeti –

aha, mhm, eh …)
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2. Empatija

Sposoben videti in razumeti stvari s 

perspektive drugega

–Kako posameznik gleda na določene okoliščine.

–Kako razume te okoliščine.

–Kaj čuti v teh okoliščinah.

–O čem se odloča in kaj namerava  v tej situaciji.
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Empatija – oditi na drugo stran problema

Ti

Problem

Intervjuvanec

Oba gledata na 

problem z 

drugačne 

perspektive
Cilj: poglej problem 

s perspektive druge 

osebe.
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Empatija – kako oditi na drugo stran?

Izkoristi informacije o intervjuvancu

Izkazuj empatijo

Zmanjšaj občutke strahu, zaskrbljenosti, 

tesnobe.

• Pomembna zavora pred spontanim 

razkritjem (priznanjem)!
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Preverjanje razumevanja faze pojasnitve

Preveri, ali razume zakaj intervju

– Izogibaj se DA-NE vprašanjem.

• Odgovor je večinoma DA.

–Razlogi:

»Nočem, da bi bil videti neumen.

»Nočem, da izgubljajo čas z mano.

»Želi, da se intervju konča čim prej.

»Želi ugajati s tem, da je videti, kot da sodeluje.

–Prosi osebo, da pojasni s svojimi besedami.

–Pojasni znova, če je videti, kot da ne razume.
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3. Podpora

Ustvari „pogovorni prostor“
– Ko vi govorite, ne zveste ničesar!

– Pravilo 80 : 20 %

Podporne pripombe
– „Vem, da se je včasih težko spomniti.“

– Izogibajte se pripombam kot so „Dobro“, „Prav“, „V redu“, 

„Super“, „Odlično“ ipd. Imajo sugestivni pomen, inducirajo 

občutek, da je intervjuvanec na pravi poti.

Deluj pomirjujoče
– Brez naglice, dovolj časa in intervju se bo razvil. Če je 

vznemirjenje preveliko, ustavi intervju (empatija!).

Pomagaj pri spominski obnovi (kognitivni intervju).

Uporaba nebesednih orodij za opis izkušnje
– Ilustratorji, risbe, ponazoritve.
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4. Pozitivističen pristop

Vljudnost, spoštljivost.

–Nikoli ne reci:

• „Verjetno mi ne moreš pomagati pri tem.“

• „Ni ti treba odgovoriti, če ne želiš.“

Nikoli se ne opravičujemo, ker omenjamo 

določeno temo ali zadevo.

Ne izkazuj negotovosti ali dvoma – vi vodite 

intervju!
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5. Odprtost

Odkrita interakcija.

–Pokaži, če ti kaj ni jasno, ali če nečesa ne veš ali 

razumeš.

• Če ni primerno takoj, si zapiši in preveri kasneje. Ne 

dovoli, da ti podrobnost uide.

Ustvari vtis, da si vreden zaupanja.

–Odpri nov „bančni račun zaupanja“.

Brez pretvarjanja, blefiranja. Namesto tega izrabi svojo 

neinformiranost.

–Zaradi blefiranja tvegamo, da zgubimo verodostojnost.

– „Takrat me tam ni bilo, zato bi rad, da mi opišeš 

dogajanje.“
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6. Brez predsodkov

Nekaj veste o intervjuvancu, ampak ne vsega!

Tisto, kar veste, ne sme povzročiti pojav pristransko 

vodenega intervjuja.

– Intervjuvanec lahko zazna vašo pristranskost.

• Če jo zazna, potem lahko:

–pove malo ali nič,

–zavaja,

–odkloni sodelovanje.

To je težka, a pomembna naloga.
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7. Neposreden in preprost pogovor

Premori.

Kratke in preproste povedi.

Preproste besede (brez strokovnega (tehničnega) 

žargona).

Brez pokroviteljstva (sva enakovredna partnerja).

Preverjaj ali te razume.

Uporabljal vizualne pripomočke (zemljevid, skica, 

predmeti, fotografije, roke …).
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III. Aktivno poslušanje

Bodi pozoren na znake, ki povedo kaj se dogaja v 

intervjuvancu in poskušaj narediti nekaj s temi 

ugotovitvami.

Sprejmi in razčleni intervjuvančeve informacije.

Bodi pripravljen ignorirati lastni načrt pogovora in 

poslušati.

Nasmeh, odprta drža, nagnjenost naprej, dotik, 

očesni kontakt, prikimavanje, podporne besede in 

premori.
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Aktivno poslušanje

Povzemanje

–Ponavljanje ključnih idej ali podrobnosti z lastnimi 

besedami.

–Zrcaljenje čustev ali preverjanje občutkov

• „Tega vas je bilo strah?“

• „Dvomili ste v to?“
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Aktivno poslušanje

Opazuj vedenje

– Nivo vznemirjenosti in spremembe v vedenju.

– Premikanje telesa in spremembe v kretnjah.

– Namen opazovanja NI ugotavljanje laži!

– Poskusimo lahko ugotoviti razlog za vznemirjenost.
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VKLJUČI IN POJASNI

Druga faza
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Prva faza pogovora

Vključevanje intervjuvanca

–Navežeš stik.

–Prilagodi se intervjuvancu.

• Kako nasloviti intervjuvanca in kako se predstaviti?

• Ugotovi, če ima kakšne potrebe (WC, žeja …).

• Pokaži, da ti je mar zanj.

–Ustvariti je treba tako ozračje pogovora, da bo 

intervjuvanec pripravljen sodelovati.
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Profesionalno in skrbno vedenje

Potencialne intervjuvance obveščamo o tem 

kar se dogaja (npr. o tem kdaj bodo 

intervjuvani).

Kava, voda, čaj, prigrizki …

Prepričajte se ali so zaradi pridržanja nastale 

kakšne domače težave in da je za to 

poskrbljeno (npr. pobiranje otrok iz vrtca, šole 

…).
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Pojasnitev razlogov za intervju

1. Razlogi za intervju.

2. Predstavitev okvirnega poteka pogovora.

3. Predstavitev aktivnosti oz. rutin, ki bodo 

izvajane.
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1. Razlogi za intervju

Ne predvidevaj, da oseba ve, zakaj je povabljena 

na razgovor. Vedno preveri.

Ne predvidevaj, da intervjuvanec pozna tvoje delo.

Intervjuvanec naj ve, kakšno je njegovo tveganje.
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2. Predstavitev poteka intervjuja

Povemo, da bodo dali izjavo v zvezi z določenim 

dogodkom.

O katerih stvareh se bomo pogovarjali (tudi vrstni 

red).

Poudarimo, da je osnovni namen razgovora 

ugotoviti resnico.

Povzamemo preden dobimo pristanek na razgovor 

– s povzetkom jih znova zavežemo k točno 

določenim stvarem.
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3. Predstavitev rutine intervjuvanja

Pojasnite vlogo prisotnih oseb.

Navedite kdo, kako in zakaj bo delal zapiske.

Razložite, kaj je namen snemanja.

Pojasnite lastne ugotovitve o nepravilnostih.

Zaprosite prisotne, da se predstavijo in pojasnijo 

njihovo vlogo.

Napovemo odmore.
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Predstavitev pričakovanj

Intervjuvanec:

– da bo povedal resnico.

– da navede vse podrobnosti s svojimi besedami,

– da ne hiti,

– da te ne prekinja,

– da postavlja vprašanja ob primernem času,

– „Če ne razumete, mi prosim povejte.“

Izpraševalec:

– da ne boste hiteli,

– da ne boste prekinjali,

– da boste dali čas za premislek in odgovor,

– da bo morda treba o nekaterih zadevah večkrat govoriti.

Bodite odprti, dovzetni, tolerantni in brez predsodkov.
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IZPOVED

Tretja faza
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Vprašanja

Naj bodo preprosta in razumljiva za intervjuvanca.

Naj bodo kratka.

Upoštevati je treba kronološko in logično zaporedje.

Postavimo le eno vprašanje naenkrat.

Govorimo mirno, umirjeno – to znižuje verjetnost 

konfrontacije.
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Primerna vprašanja

Odprta vprašanja (TED):

– Prosim, povejte mi …

– Pojasnite kako …

– Opišite …

Preiskovalna vprašanja:

– kdo, kaj, kje, kdaj, zakaj in kako

Primerna zaprta / usmerjena vprašanja (zahtevajo le 

kratke odgovore)

– Kdaj se je to zgodilo?

– Kje živi ta oseba?

– Kdo je to rekel?
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Neprimerna vprašanja

Sugestivna (vodilna) vprašanja

– Neposredno sugestivna

• „Ali ni dejstvo to, da …“

– Posredna, prikrita sugestivna

• Temeljijo na sarkazmu. Zanikanje namiguje na 

nesposobnost.

– „Zagotovo ne verjameš tega, da …“

– Vpletajoča vodilna

• navaja posameznika, da se vplete.

– „Moraš pa priznati, da …“

– Opravičljivo vodilna

• Minimizirajo ali maksimizirajo težo KD

– „Kar si naredil, je čisto naravno, ali ne?
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Neprimerna vprašanja

Vprašanja s prisilno izbiro

– Si vzel denar, pištolo ali potne liste?

Večkratna vprašanja

– Si ga videl? Je sedel ali stal? Je bil oblečen v jakno?

Zavajajoča vprašanja

– Je bil moder avto, ki je odpeljal Audi A4?
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Druge pomanjkljivosti

Izogibati se je treba jezikovno kompleksnim vprašanjem

– „Kaj je moški, ki je nosil puško, delal, medtem, ko je nameraval 

ukrasti denar?“

Izogibajte se žargonu

– „Kaj praviš na to, da si obtožen kršenja 43. člena ZKP-ja?“

Izogibajte se nikalnim stavkom

– „Saj nisi videl barve njegovih las kaj ne da ne?“

Izogibajte se podajanju lastnega mnenja ali trditev

– „Imamo kar nekaj dokazov iz katerih lahko ugotovimo, kdo je 

storilec.“

– „Svetujem ti, da …“
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Lahko pa:

Še enkrat postavite vprašanje na katerega ni bilo 

odgovora, a uporabite malo drugačne besede.

– Prvotno vprašanje: „Ti je kdo pomagal pri tem ropu?“

– Ponovljeno vprašanje: „Si oropal trgovino sam?“

Vabilo z iztočnico – uporabite intervjuvančeve 

besede

– „Rekla si, da je bil moški videti čudno. Kako je bil videti?“
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Ton glasu

Izogibajte se avtoritativnemu nastopu.

Poskušajte govoriti čim bol sproščeno, mirno.

Izogibajte se povzdigovanju glasu.

Intervju vodite z vsebino in vzpostavljanjem 

spoštljivega odnosa in ne s prevlado v glasu.
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Intervjuvanec zavije na stranpot

Mirno in vljudno ga opozorimo, da je skrenil s 

teme.

Skušamo potrpežljivo in vljudno poslušati kratek 

čas.

Se intervjuvanec ponavlja? Razišči, kaj naj bi to 

pomenilo.
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Prava struktura razgovora

Tema 1

Kaj

Kdaj

Kdo
Zakaj

Kje

Kako

Tema 2

Kaj

Kdaj

KdoZakaj

Kje

Kako

Tema 4

Kaj

Kdaj

Kdo
Zakaj

Kje

Kako

Tema 3

Kaj

Kdaj

Kdo
Zakaj

Kje

Kako

Povzetek

Povzetek
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Povzetek pogovora

Po vsaki podrobno obdelani temi, je treba povzeti vse 

kar ste zvedeli.

– To dokazuje, da pozorno poslušate,

– omogoča, da si bolje zapomnite podrobnosti,

– omogoča naraven prehod na naslednjo temo,

– omogoča premislek o dodatnih temah, ki jih je treba raziskati 

naknadno.

– omogoča vnos popravkov ali dopolnitev v zapiske,

– spodbuja intervjuvanca, da doda še kakšno podrobnost,

– če intervjuvate dve osebi, je to signal, da je na vrsti druga 

oseba.
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Soočanje (razčiščevanje)

Ali uporabimo soočanje, je odvisno od informacij s 

katerimi razpolagamo. Če jih ni, ali so nezanesljive 

(ni dokazov), se soočanje ne uporablja.

Intervjuvanca ne soočamo s protislovji med 

podajanjem izjave.

– Običajno to naredimo kasneje, po nekaj vprašalnih 

(preiskovalnih) zankah.

– Lahko je načrtovano.
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Osumljenci včasih mislijo, da bo zaradi njihovega 

nesodelovanja intervju kratek.

– Tega ne smemo dovoliti.

• Izvedi intervju v skladu z načrtom.

• Po vsakem vprašanju naredi premor.

• Ponovi namen intervjuja.

• Spomni na osnovno pravilo sodelovanja dveh strani –

poslušamo in govorimo, da se razjasnijo problemi.

Brez komentarja ali odpor do sodelovanja
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Izmikanje

Čustvene reakcije (ogorčenje, jeza, agresivnost, 

dvigovanje glasu, zmerjanje).

–Uporabite refleksijo, da umirjaš situacijo

„Vidim, da si se razburil … pa pojdiva korak nazaj … Rad 

bi zvedel, kaj te je vznemirilo?“

–Ne dovolite, da te potegne v čustvene reakcije

–Znižajte glas, nikdar se ne smej, če so jezni.

–Dopustite mu, da se „izteče“.

–Naredite premor (tišina), da se zbere.

Brez komentarja ali odpor do sodelovanja
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Ostanite mirni

–Ne dovolite, da izgubite kontrolo nad seboj,

–Ne hitite z odzivanjem na njegove reakcije,

–Uporabljajte premolke,

–Dihajte počasi in enakomerno.

Brez komentarja ali odpor do sodelovanja
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ZAKLJUČEK

Četrta faza
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Zaključevanje intervjuja

So izčrpane so vse teme in načrtovana vprašanja.

So bile pridobljene potrebne informacije?

So cilji intervjuja izpolnjeni?

Zaključek mora biti vljuden in profesionalen

– pojasni, da je bil intervju koristen in da si zadovoljen (če je 

tako res bilo).

– pojasni, kaj se bo dogajalo v prihodnje.

– izkaži pozitivno pričakovanje, da bodo v prihodnje 

pridobljene točne in verodostojne informacije.
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Povzetek pridobljenih izjav

Pojasnite osebi, da boste povzeli intervju, pri 

čemer bo intervjuvanec imel priložnost 

potrditi, spremeniti, razjasniti, zanikati ali 

karkoli pripomniti v zvezi s svojimi izjavami.
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Morda je ta intervju šele prvi v verigi 

naslednjih, zato ga je treba zaključiti z dobrim 

vtisom.

Profesionalen zaključek pogovora lahko zniža 

zamero in pozitivno vpliva na razvoj odnosa v 

naslednjem intervjuju.
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OCENA

(IN POVRATNE INFORMACIJE)

Peta faza

 

 

 



Izobraževanje za preiskovalce prevar in goljufij v zavarovalnicah     22. 3. 2017 

36 

Page  62

Ocenite pridobljene informacije

Po vsakem intervjuju se vprašamo:

–Kakšno vrednost imajo pridobljene informacije za celotno 

preiskavo?

–Sem spraševal tisto, kar sem načrtoval?

–Sem sledil načrtu in namenu intervjuja?

–Sem spremenil moje začetne cilje in namen intervjuja? 

Zakaj?

–Sem obdelal tisto, kar sem hotel preveriti, dokazati?
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Ocenite pridobljene informacije

Ocena novih informacij

–Katere nove informacije si pridobil?

–Se nove informacije skladajo z že pridobljenimi?

–So se pojavila nasprotja, ki jih je treba razčistiti?

–Kakšne poizvedbe moram zdaj narediti?

–Katere informacije so preverljive?
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Oceni svojo izvedbo intervjuja

Kaj si naredil dobro?

Kaj bi lahko naredil bolje?

Na katerih področjih lahko razvijaš svoje sposobnosti?

–Kaj mi leži in kje sem šibek?

Kako si pridobil te sposobnosti?

Bi bilo dobro, če bi poiskal koga, ki bi odigral vlogo 

supervizorja?
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Oceni svojo izvedbo intervjuja
Griffithova shema vprašanj (GQM)

65 Griffiths and Milne (2006)

Odprta

Preisk.

Prim.

zaprta

Nepr.

zaprta

Sugest.

Večkrat.

Prisilna

izbira

Mnenje

trditev

21

60

10

27

2

0

1

Čas 

Intervju z osumljencem tel. napada (45 minut)

Št. 

vprašanj 

Neprimerna
vprašanja

Primerna
vprašanja
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igor.areh@gmail.com

Vprašanja?
Več informacij?
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PONAREJANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE 

 prim. Uroš Prelesnik, dr. med., spec. oftalm. 

 

 

 

 

 

„PONAREJANJE 
ZDRAVSTVENE 

DOKUMENTACIJE“
prim. Uroš Prelesnik, dr. med., 

spec. ophth.

Ljubljana, marec 2017
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• Zdravnik specialist – okulist

• Bivši direktor zdravstvenega doma

• Nadzorni zdravnik

 

PREDSTAVITEV PREDAVANJA

- zakonske osnove, 

- vrste nadzorov, 

- predstavitev določenih pojmov, 

- načini zaračunavanj (% OZZ / PZZ),

- problemi pri nadzorih,

- možne rešitve.

Pri predstavitvi bom skušal predstaviti omenjeno področje z 
več zornih kotov: nadzornik / zdravnik / vodstvo zavodov.

Kot zdravnik nadzornik bom predstavil svoje področje dela.  
Področje nadzorov je zelo široko.
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ZAKONSKE OSNOVE

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ)

(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 in 47/15 – ZZSDT)

- 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 in 85/14) 

- Splošni dogovor za posamezno leto 
(objavljen na spletni strani ZZZS – e-gradiva)

 

- Navodilo za obračun storitev – vprašanja in odgovori
(objavljen na spletni strani ZZZS – e-gradiva)

- Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih 
storitev in izdanih materialov

Priloga 1 a: Šifranti za obračun storitev Zavodu
(objavljen na spletni strani ZZZS – e-gradiva)

- Pravilnik o nadzorih 
(objavljen na spletni strani ZZZS – e-gradiva)

- Okrožnice ZZZS
(objavljen na spletni strani ZZZS – e-gradiva)
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VRSTE NADZOROV 

Ne gre za STROKOVNI NADZOR, ampak za nadzor pravilnega 
beleženja in zaračunavanja. Ugotovitve tega nadzora vplivajo 
na financiranje OZZ in PZZ, torej na odhodke ZZZS in 
zavarovalnic, ki izvajajo prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje ter na prihodke izvajalcev zdravstvenih storitev.

• SPP,

• NBO,

• predpisovanje zdravil,

• ambulantni storitveni sistem,

• reševalni prevozi,

• predpisovanje MP,

• …..

 

SPP (skupina primerljivih primerov)

• Akutna bolnišnična obravnava je skupek aktivnosti 
(opazovanje, diagnostika, zdravljenje), ki se nanašajo na celotno 
akutno zdravstveno oskrbo osebe v bolnišnici. Akutna bolnišnična 
obravnava se začne s sprejemom osebe v prvo od zdravstvenih 
služb bolnišnice, ki izvajajo akutni tip obravnave, konča pa se 
npr. z odpustom iz bolnišnice, s premestitvijo osebe v 
zdravstveno službo iste bolnišnice, ki ne izvaja akutnega tipa 
bolnišnične obravnave, ali s smrtjo osebe.

• Primeri v bolnišnični zdravstveni dejavnosti se načrtujejo in 
obračunavajo v različnih enotah glede na vrsto dejavnosti: npr. 
skupine primerljivih primerov (SPP). 

• Različni SPP imajo različno število uteži. 

• % financiranja PZZ od 0 % do 30 %.
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INDIKACIJE ZA SPREJEM

• Priloga BOL II/b-5 (Splošni dogovor 2016)

• Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov:
MERILA

1. Nenadna nezavest

2. Zelo visok ali nizek srčni utrip

3. Zelo visok ali nizek krvni pritisk

4. Nenadna izguba motorične sposobnosti pomembnejših delov telesa

5. Dlje časa trajajoča povišana telesna temperatura

6. Aktivna krvavitev

7. Hude spremembe v ravnovesju elektrolitov ali plinov v krvi

8. Spremembe elektrokardiograma

9. Sum na akutno ishemijo srca

10. Bolečina, ki pacienta onesposobi

11. Parenteralno zdravljenje in/ali nadomeščanje tekočin in/ali krvnih pripravkov

12. Pomembni postopki v 24 urah po sprejemu

13. Potreba po bolnišnični negi, ki je dostopna le v akutni bolnišnici Potreba po bolnišnični negi, ki je dostopna le v bolnišnici

14. Opazovanje vitalnih funkcij vsaj na vsaki dve uri

15. Starejši, oslabel in dispnoičen bolnik

16. Huda dispnoe zaradi bronhialne astme oz hudo poslabšanje dispnoe pri kroničnih pljučnih bolnikih

17. Nezanesljivo domače okolje, brez drugačne možnosti za oskrbo

18. Ostali neizogibni razlogi za sprejem

19. Sum na pljučno embolijo

 

• PRIMER: na primer transfuzija (točka 11)

pravilo govori tudi o aplikaciji terapije vsaj na 12 ur, a iz 
zdravniške dokumentacije ure niso razvidne. Če terapija ni 
aplicirana vsaj na 12 ur to ni SPP ampak ambulantna storitev 
(finančni učinek!).

Ali gre za namerno pomanjkljiv podatek? 

• PRIMER: socialna indikacija (točka 17)

Nezanesljivo domače okolje: gre za subjektivno oceno 
sprejemnega zdravnika, nadzorni zdravnik težko presodi 
upravičenost takšne hospitalizacije.
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PRAVILA ZA KODIRANJE (določitev 
pravilnega SPP)
• SPP je odvisen od glavne diagnoze, dodatnih diagnoz in posegov. 

Pomemben je tudi pravilno vrstni red diagnoz. Od tega je odvisen 
dobljen SPP in finančni učinek.

Pri nadzorih je določitev glavne diagnoze in dodatnih diagnoz 
največkrat jabolko spora med nadzornikom in izvajalcem.

PRIMER 1: izvajalec je kodiral glavno diagnozo J47 (vrednost 
doplačila PZZ je bila 501,48 EUR). Pri nadzoru se izkaže pravilna 
glavna diagnoza J209 (po pravilih ZZZS pri tej diagnozi ni 
doplačila PZZ, vse krije OZZ).

PRIMER 2: izvajalec je določil glavno diagnozo Z5188, pri 
nadzoru je bila ugotovljena glavna diagnoza L892. Posledica je 
sprememba SPP in sprememba doplačila PZZ (namesto 833,15 
EUR je doplačilo 237,72).

 

Nadzorni zdravnik ne more presojati ali so takšne napake 
namerne (z namenom pridobitve finančne koristi) ali so te 
napake posledica različnega razumevanja včasih nedorečenih 
in dvoumnih pravil.

Izvajalci imajo pogosto pripombe nad sistemsko ureditvijo 
določenih problemov (na primer premestitve iz ene v drugo 
bolnišnico in nazaj).

Nadzornik zdravnik mora upoštevati veljavno zakonodajo in 
pravila. 
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REŠEVALNI PREVOZI (nenujni in 
sanitetni)
Prevozi z reševalnim vozilom, ki niso nujni imajo visok 
odstotek financiranja v breme PZZ - 90 %.
Isti delež financiranja s strani PZZ velja tudi za:
- MP (na primer očesne pripomočke za odrasle),
- zobno protetiko. 

Administrativni nadzor:  pregled pravilnosti 
izpolnjevanja naloga za prevoz.

Vsebinski nadzor: nadzor nad upravičenostjo prevoza 
lahko opravlja zdravnik, potreben je vpogled v 
zdravniško dokumentacijo.

 

MEDICINSKO UTEMELJENI NENUJNI 
REŠEVALNI PREVOZI
1. Nenujni reševalni prevoz je prevoz pacienta z reševalnim 

vozilom, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje 
spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca 
(nenujni prevozi),

2.  sanitetni prevoz s sanitetnim vozilom je prevoz pacienta, 
ki med prevozom ne potrebuje spremstva ali zdravstvene 
oskrbe zdravstvenega delavca, prevoz z javnim 
prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi lahko bil 
za njegovo zdravje škodljiv (sanitetni prevozi),

3. sekundarni prevoz pacienta je nujni ali nenujni prevoz 
pacienta po zdravljenju v zdravstveni ustanovi na 
zdravljenje v drugo zdravstveno ustanovo.
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PREDPISI, ki urejajo reševalne 
prevoze
• Pravilnik o prevozih pacientov,

• Navodilo za uveljavljanje pravice zavarovanih oseb do 
prevoza z reševalnimi in drugimi vozili v obveznem 
zdravstvenem zavarovanju.

 

 



Izobraževanje za preiskovalce prevar in goljufij v zavarovalnicah     22. 3. 2017 

47 

NAPAKE, KI JIH LAHKO UGOTOVIMO 
PRI ADMINISTRATIVNEM NADZORU
NENUJNI PREVOZI 

• 2-ZDRAVNIK 

• 4-NAPOTNICA (če nalog izda napotni zdravnik)

• 8-VELJAVNOST: označeno mora biti obdobje veljavnosti 
naloga

• 12- relacija prevoza (naslov)

• MANJKA PODPIS ZAVAROVANE OSEBE: če se pacient ni 
zmožen podpisati, naredi voznik kratek zaznamek, 
zakaj se ni zmožen podpisati.

 

• NENUJNI PREVOZI – SANITETA

• 2-ZDRAVNIK 

• 4-NAPOTNICA (če nalog izda napotni zdravnik)

• 10-PREVOZNO SREDSTVO: pri saniteti se označi 3

• 8-VELJAVNOST: označeno mora biti obdobje veljavnosti 
naloga

• MANJKA PODPIS PACIENTA: če se pacient ni zmožen 
podpisati, naredi voznik kratek zaznamek, zakaj se ni 
zmožen podpisati
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NAPAKE, KI JIH LAHKO UGOTOVIMO 
PRI VSEBINSKEM NADZORU
• ni medicinske indikacije za nenujni oz. sanitetni 

reševalni prevoz (potreben podroben pregled 
zdravniške dokumentacije),

• nepravilno izpolnjeni nalogi,

• neupravičeno zaračunavanje stroškov prevoza v 
breme OZZ oz. PZZ,

• neupravičen prevoz do oddaljene ustanove (PRIMER),

• neupravičeno spreminjanje „vrste prevoza“ in 
„razloga za prevoz“,

• neupravičeno izpolnjevanje „zahtev pacientov“.

 

• Pacient iz na primer Ormoža je bil operiran v UKC 
Ljubljana (vstavitev pacemakerja). Prevoz z reševalnim 
vozilom na kontrolne preglede mu po pravilih  pripada 
do najbližje ustrezne ustanove (v tem primeru je to 
UKC Maribor).
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MEDICINSKI PRIPOMOČKI (MP)

nadzor nad predpisovanjem MP pri zdravnikih specialistih 
– oftalmologih:

• predpisovanje dodatkov brez indikacije,

• »neutemeljeno« predpisovanje dioptrij.

 

NADZOR NAD AMBULANTNO 
STORITVENIM SISTEMOM 
• Nekatere storitve so lahko predmet administrativnega 
nadzora oz. avtomatskih kontrol.

• Najbolj učinkovit pa je nadzor pri izvajalcih s pregledom 
medicinske dokumentacije.
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VIDIK ZDRAVNIKA

• Poklic zdravnika ni samo poklic, je tudi neke vrste 
poslanstvo.

• V dobro pacienta lečeči zdravnik (osebni, specialist, 
oddelčni, …) včasih hote ali nehote pri svojem delu postopa 
drugače, kot zahtevajo predpisi oz. zakonodaja (s tem ne 
mislim medicinsko stroko oz. doktrino ampak

„kršenje“ pravil, ki vplivajo na financiranje). 

Primer: preventivni brezplačni pregled pri ginekologu 
pripada ženski na 3 leta. 

Je pregled pred 3 leti lahko goljufija?

V primeru neupoštevanja „želja oz. zahtev“ pacienta se lahko 
zdravnik hitro pojavi v medijih.

 

VIDIK MANAGEMENTA

Management skrbi in odgovarja za delo zaposlenih s 
finančnega in strokovnega vidika.

Včasih je težko organizirati delo tako, da sta oba 
omenjena vidika usklajena in je poslovanje strokovno in 
finančno učinkovito.

Ali je razlika med javnim in zasebnim sektorjem s 
področja zdravstva?
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PROBLEMI PRI NADZORIH

• Nesodelovanje zdravnikov pri nadzorih

• Neustrezne pritožbe (neutemeljene, nekritične)

• Omalovaževanje nadzornikov (včasih zdravniki pri 
nadzoru zamenjajo strokovni nadzor s tem nadzorom in 
se zato pojavljajo očitki oz. pomisleki o 
neusposobljenosti nadzornika za določeno področje)

• Ogromna količina predpisov ter pogosto dopolnjevanje

 

• Nejasni oz. nedorečeni prepisi, kar povzroča težave 
izvajalcem in nadzornikom. Pojavljajo se različne 
razlage istega predpisa, navodila, … . Včasih navodila 
razumejo tako, da je za njih finančno ugodneje. 
Nadzorniki pa večkrat stvari vidijo in ocenjujejo 
drugače. 

• Pri nenujnih in sanitetnih reševalnih prevozih je zadeva 
še bolj kompleksna, saj se v procesu pojavijo 3 
stranke: naročnik prevoza oz. izdajatelj naloga 
(zdravnik), izvajalec prevoza, plačnik (OZZ, PZZ).
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MOŽNE REŠITVE

• Dosledni administrativni nadzori,

• Pri prevozih omejitev št. kilometrov (po vzoru ZZZS),

• Večje št. nadzorov,

• „Kaznovanje“ ponavljajočih napak oz. kršitev (določila v 
pogodbah!?).

 

ZAKLJUČEK

• Že omenjeno različno razumevanje predpisov in navodil 
s strani izvajalca (v njegovo finančno korist) je lahko 
povezano z izkrivljanjem dejstev,  težko pa bi govorili o 
ponarejanju medicinske dokumentacije oz. ostalih 
dokumentov. 

• Primer za ponarejanje dokumentacije: 

- predpis očal za daljavo (plačnik OZZ in PZZ), čeprav 
pacient potrebuje očala za bližino (plačnik pacient),

- spreminjanje naloga za prevoz s strani nepooblaščenih 
oseb.

  



Izobraževanje za preiskovalce prevar in goljufij v zavarovalnicah     22. 3. 2017 

53 

VIDIKI MEDICINSKEGA KAZENSKEGA PRAVA (MEJE DOVOLJENEGA) 
prof. dr. Damjan Korošec1, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 

 

Uvod 

Pojmi, kot so protipravnost, krivda in delikt nasploh in še zlasti v povezavi z zdravstveno dejavnostjo še 

pravnikom in tudi specialistom za kaznovalno pravo delajo vedno znova težave, kako ne bi celo 

nepravnikom!? Kot je znano, so za vprašanja deliktne odgovornosti, ki je v praksi značilno tudi 

zavarovalnopravno temeljno relevantna, tudi pri izvajalcih zdravstvenih storitev kot kršilcev pravil, 

prvenstveno poklicani specialisti za kaznovalno pravo. V tem referatu se omejujem na delikt in deliktna 

merila nedovoljenega za izvajalce zdravstvenih storitev. V ospredju naj bo shematični prikaz korakov in 

posameznih meril pri presoji obstoja kaznivega ravnanja (kot podlage za zavarovalnopravne razmisleke 

in ukrepanja) za kaznovalnopravne nespecialiste. 

V prvem delu bom vzorčno predstavil tri kazenskopravno še posebej zanimive delikte zdravnikov tu in 

zdaj (torej iz novejše slovenske prakse) z izrazitim naklepom prav neupravičenega zagotavljanja plačil 

zdravstvene storitve, tudi iz sistemov zdravstvenega zavarovanja. Z njimi smo se srečali pri 

raziskovalnem delu na področju medicinskega kazenskega prava in tudi ob delu v Komisiji za 

medicinsko etiko Republike Slovenije. Pri tem naj ne bo v ospredju statistična pojavnost takih deliktov, 

torej teža množičnosti in z njo povezanih stroškovnih razsežnosti, ampak pravna kompleksnost in 

zanimivost. 

V drugem, osrednjem delu naj sledi kratka ponazoritev temeljnih elementov delikta, ki morajo biti po 

določenem vrstnem redu in po ustreznih zakonskih in teoretskih merilih raziskani in potrjeni z 

materialnopravnega vidika (torej dela kaznovalnega prava, ki se ukvarja z mejami kaznivosti in ravno 

ne s formami postopka takega ugotavljanja), da smemo kakršnekoli zavarovalnopravne odločitve opreti 

na obstoj delikta. 

Sklepni del referata bo posvečen zelo kratkemu kazenskopravnemu pogledu na edino izključno 

naklepno možno zdravstveno (medicinsko) napako v našem kazenskopravnem sistemu: izdaji lažnega 

zdravniškega spričevala. Tu gre za napad na širša socialnovarstvena zavarovanja, a v določenem delu 

kaj lahko tudi na zdravstveno zavarovanje. 

                                                                  
1 Dr. Damjan Korošec, redni profesor za kazensko pravo na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, 
član Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije 
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Trije primeri lažnih diagnoz z znatnimi posledicami na utemeljenost plačil 

zdravstvene storitve preko sistemov zdravstvenega zavarovanja 

Z vidika meja dovoljenega je ta hip v Sloveniji visoko v vrhu pravne in tudi etične in politične 

kompleksnosti med zdravstvenimi, konkretno kirurškimi medicinskimi posegi obrezovanje dečkov, kjer 

iskalec zdravstvene storitve v sklopu nadomestne privolitve (praviloma za lastnega sina – otroka brez 

zavrnitvene sposobnosti v smislu medicinskega kazenskega prava) deklarira religiozni motiv za poseg v 

tuje telo. Ker je bilo prav religiozno motivirano obrezovanje dečkov v Sloveniji že na več ravneh 

ukvarjanja z zdravstvom prepoznano kot množično kaznivo dejanje telesne poškodbe in kot tako kot 

pomemben primer tudi sistemskega potencialnega protipravnega črpanja sredstev iz zdravstvenega 

zavarovanja, mi dovolite začeti s tem, pravno zares posebej hvaležnim primerom. 

Verni ljudje verujejo v okvirih različnih ver in v različne pojavne oblike bogov. Mnogi verujejo v boga, 

ki od njih (v skladu z verskim naukom) zahteva, da drugemu odrežejo oziroma zagotovijo, da bo 

odrezan del spolnega uda. 

Ljudje, ki s sklicevanjem na boga drugemu odrežejo del spolnega uda, ki drugemu naročijo, da komu 

odreže del spolnega uda, ki drugemu dovolijo, da komu odreže del spolnega uda, ki z različnimi 

podpornimi dejanji pomagajo pri odrezanju dela spolnega uda drugemu, ki s pasivnostjo omogočijo, 

da komu odrežejo del spolnega uda, ki druge silijo, naj odrežejo drugemu del spolnega uda in tudi tisti, 

ki zgolj poskušajo komu odrezati del spolnega uda ali pri tem kako sodelujejo, so v sodobnih državah 

(t.i. zahodnega sveta) načeloma zanimivi, njihovo ravnanje priteguje pozornost. Še posebej, kadar 

človek, ki mu del spolnega uda odrežejo, v to ni svobodno privolil. Zato je ravnanje opisanih 

posameznikov značilno predmet zanimanja prava človekovih pravic, posebej tudi prava otrokovih 

pravic, ustavnega prava, družinskega prava, medicinskega prava, odškodninskega prava in potencialno 

tudi zelo izrazito kazenskega prava in posledično tudi zavarovalnega prava. 

Naloga prava, vsaj kot ga razumemo danes v t. i. zahodni civilizaciji, ne more biti proučevanje bogov, 

še manj razvrščanje bogov na bolj in manj simpatične glede na krvavost njihovih pričakovanj in zahtev. 

Čudenje nad bogovi, ki jim je pomembno, da ljudje kar povprek nimajo dela spolnega uda, ali 

argumentirano odklanjanje takih bogov, je zunaj funkcionalnosti prava. V središču zanimanja pravnega 

reda, pravne države, pravne teorije, zakonodaje in pravne prakse pa v danem kontekstu brez 

najmanjšega dvoma, vsaj v civilizaciji, kamor uvrščamo Evropo, ostaja racionalno ledeno vprašanje, ali 

je kaj takega v danih družbenih razmerah in v danem pravnem redu sploh lahko dovoljeno, in če da, 

pod kakšnimi pogoji.  

Tehnično gledano je obrezovanje  operativni poseg na človeškem telesu - spreminjanje človekovega 

telesa z rezilom. Izraz se največkrat  uporablja kot sopomenka za kirurško operacijo, pri kateri se v celoti 

ali delno odstrani kožica ob glavici spolnega uda. Medicina govori o totalni ali parcialni resekciji 

prepucija penisa, pri čemer se pri novorojencu v lokalni anesteziji, pri večjih otrocih in odraslih pa v 



Izobraževanje za preiskovalce prevar in goljufij v zavarovalnicah     22. 3. 2017 

55 

splošni anesteziji odreže notranji in zunanji sloj kožice, nato pa venčasto zašije obrezane robove. Končni 

rezultat je, da glavica spolnega uda ostane trajno razgaljena, bolj ali manj nujno trajno vidna pa tudi 

brazgotina reza in šivov na telesu spolnega uda. Kot pri vsakem kirurškem posegu so možni različni 

zapleti, tudi s težjim izidom. 

V Sloveniji versko motivirano obrezovanje ni predmet posebnega pravnega urejanja ne v zdravstvenem 

pravu ne v pravu, ki ureja delovanje verskih skupnosti, ne v kakšnem drugem pravu. Znotraj formalnega 

zdravstvenega sistema ga kot zdravstveno storitev iščejo prebivalci Slovenije muslimanske vere, pa tudi 

posamezniki muslimanske vere iz tujine, oboji izključno za privolitveno in zavrnitveno nesposobne 

otroke. Izvaja se brez posebnih izrecnih pravnih omejitev. Obstaja pa nekaj pravno relevantnih stališč 

uradnih državnih organov Slovenije o obrezovanju iz nemedicinskih razlogov. Komisija za medicinsko 

etiko Republike Slovenije odsvetuje  tovrstne posege zdravnikom s posebnim priporočilom od začetka 

leta 2012 kot neetične. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je s 

posebnim mnenjem leta 2012 izpostavil etično in (z vidika otrokove pravice do telesne nedotakljivosti, 

varnosti in dostojanstva) pravno spornost versko motiviranega obrezovanja, prepoznava potencialno 

kršitev otrokovih pravic v vseh takih primerih in poziva k temeljiti pravni ureditvi tega področja. 

Strokovni svet za kirurgijo, pozvan s strani Varuha, da se izjasni o zdravstveni upravičenosti obrezovanja 

fiziološko normalnega spolnega uda (otroka), zanika zdravstveno korist tega posega oziroma njegovo 

medicinsko indiciranost. In seveda, v Sloveniji veljajo precej nedvoumna splošna pravna pravila za 

nadomestno privolitev v medicinski poseg. Izhajajoč iz objektivne, naturalistične koncepcije biti 

telesnih poškodb (ki jo na primer slovensko kazensko pravo zelo nedvoumno sprejema tudi v kontekstu 

kirurških posegov , smiselno pa jo sprejemajo tudi druge pravne panoge), ima privolitev v medicinski 

poseg veliko pravno težo. Ker pri tukaj obravnavanih kirurških posegih izhodiščno izhajamo iz 

privolitvene in zavrnitvene nesposobnosti otroka kot pacienta in ker ritualno in podobno obrezovanje 

ni predmet posebnega pravnega urejanja, prihaja v poštev nadomestna privolitev po splošnih pravnih 

pravilih (v slovenskem kazenskem pravu konkretiziranih zlasti v številnih primerjalnopravno vsebinsko 

zelo standardnih določbah Zakona o pacientovih pravicah, ZPacP iz leta 2008 in v 125. členu KZ-1, KZ-

1-UPB2, Ur. l. RS, št.: 50/12 z dne 29.6.2012, 54/15 z dne 20.7.2015 in 38/16 z dne 27.5.2016).  

»Povzročitev lahke telesne poškodbe (122. člen [KZ-1]) ni protipravna, če je poškodovanec privolil 

vanjo. V tem primeru se pri mladoletni ali slabotni osebi upošteva privolitev, če jo v skladu z zakonom 

[po naravi stvari v prvi vrsti ZPacP] v skrbi za njuno zdravje da tisti, ki zastopa take osebe«,  beremo v 

določbi I. odstavka 125. člena KZ-1. Ker v ZPacP zaradi njegove prežetosti z varovanjem predvsem 

zdravstvenih koristi pacienta in še prav posebej privolitveno in zavrnitveno nesposobnega pacienta ni 

najti jasne podlage za zakonitost kirurških posegov na otroku brez jasne medicinske indikacije, 

predvsem pa, ker že KZ-1 sam kot osrednje merilo upravičenosti lahke telesne poškodbe povsem 

nedvoumno izpostavi skrb za zdravje mladoletne osebe, ob odsotni jasni medicinski indikaciji, ne more 

biti posebnega dvoma, da slovensko (kazensko) pravo privolitve staršev v takih primerih ne šteje kot 

zadostne za izključevanje protipravnosti zadevnega posega. To velja kljub morebitni tehnični pravilnosti 



Izobraževanje za preiskovalce prevar in goljufij v zavarovalnicah     22. 3. 2017 

56 

opravljenega kirurškega posega v okvirih formalnega zdravstvenega sistema (tehnično lege artis 

izvedenega obrezovanja). V odsotnosti posebne pravne ureditve, ki bi ritualno in podobno odrezanje 

dela spolnega uda otroku posebej nedvoumno dovoljevala, ta poseg po slovenskem pravu, tudi in še 

zlasti kazenskem, ostaja protipraven kljub še tako goreči privolitvi njegovih staršev. Jasnost in 

nedvoumnost predstavljene veljavne slovenske zakonodaje in koncept otrokovih pravic kot tak se zdijo 

prevelike ovire za morebitno kreativno razlago veljavnega slovenskega zakonskega prava v korist tukaj 

obravnavanih versko motiviranih kirurških posegov. 

In kako to rešuje slovensko zdravstvo? Deloma z nekakšno intuitivno slutnjo, da tak poseg ni ustavno 

in kazenskopravno združljiv s slovenskim pravom, v izrecnem poznavanju nedvoumne etične 

opredelitve najvišjega telesa državnega sistema Slovenije na področju biomedicinske etike, Komisije za 

medicinsko etiko RS in njene strokovne avtoritete, da je tako šarjenje z noži po otrocih neetično in ne 

tako redko pod neposrednim napeljevanjem staršev pacienta, ki naj bo obrezan iz religioznih motivov 

ali celo predstojnika danega (urološkega) oddelka zdravstvene ustanove, zdravnik izumi medicinsko 

indikacijo za kirurški poseg: fimozo (patološko zoženost, t.i. tesnost kožice spolnega uda) s kroničnimi 

vnetji glavice spolovila in kožice. In zavedajoč, da take medicinske indikacije za kirurški poseg v dani 

zadevi ni, materialno ponaredi medicinsko dokumentacijo (vpis zlagane diagnoze in posledično 

indikacije za poseg) in opravi poseg, zaradi narave diagnoze in vrste posega na stroške zdravstvenega 

zavarovanja otroka. Zanimivo je, da je prav slovensko zdravstveno zavarovalništvo v 90-letih prejšnjega 

stoletja, ko se je Slovenija soočila z valom beguncev iz Bosne in Hercegovine ob krvavem razpadanju 

skupne Jugoslovanske države, začelo neformalno poizvedovati, ali je epidemiološko sploh možno, da 

imajo bosanski muslimani nekajkrat večjo incidenco fimoz, kot je to srednjeevropsko običajno, saj naj 

bi takrat to izhajalo iz tedanje slovenske urološke prakse. Kolikor je znano, takrat kazenskih ukrepov 

zoper tovrstne očitne goljufije na račun zdravstvenega zavarovanja ni prišlo, najverjetneje iz političnih 

razlogov. V bistvu pa podobno stanje velja vse do danes. 

Drugi primer lažne diagnostike s koristoljubnim motivom, potencialno na stroške zdravstvenih storitev 

je na videz banalno navajanje v zdravstveni dokumentaciji, da je ob ultrazvočnem pregledu trebušne 

votline (razširjen, tehnično relativno enostaven, neinvaziven in neboleč, za pacienta v glavnem ne-

neprijeten in ne pretirano drag, pogosto izključno preventiven diagnostični pregled), v sklopu katerega 

zdravnik vselej preverja tudi stanje mehurja, preverjena tudi mikcija, praznjenje mehurja. Tega ni 

mogoče izvesti drugače, kot da zdravnik najprej pregleda poln mehur, potem pa pacient z uriniranjem 

mehur izprazni in zdravnik pregleda mehur še enkrat. Tak postopek je kajpak zamuden, zahteva 

vstajanje pacienta s pregledovalne mize, brisanje posebnega gela s kože pacienta, ki je potreben za 

pregled, vsaj delno oblačenje pacienta, odhod pacienta na stranišče (tehnično običajno nekje zunaj 

ordinacije, s hojo mimo čakajočih pacientov na kakšnem hodniku ali čakalnici), uriniranje (pogosto 

starih in drugače betežnih pacientov, kjer ta opravila trajajo dalj časa), vračanje pacienta s stranišča, 

njegovo ponovno delno slačenje in leganje na pregledovalno mizo, ponovno nanašanje posebnega 

gela na kožo in ponoven pregled mehurja. Pri številnih tovrstnih pregledih v danem dnevu to skupaj 
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znese lepo število minut in na večjih oddelkih za ultrazvočno diagnostiko lahko celo desetin ur. In kako 

si pomagajo zdravniki? Po opravljenem ultrazvočnem pregledu v zdravstveno dokumentacijo vpišejo 

»mikcija b.p.«, pacient pa debelo gleda, če ga kasneje kdo vpraša, ali je moral med pregledom na 

stranišče urinirati, ker da česa takega od njega ni sploh nihče zahteval. To velja celo za paciente, ki so 

tak diagnostični poseg preživeli že vsaj desetkrat. Zdravnik lahko na isti dan s takimi triki pregleda (in 

obračuna) več pacientov ali pridobi več prostega časa, zavarovalnica ali pacient sam pa plača del 

preiskave, ki sploh ni bila opravljena. Da ne govorimo, da utegne pacient z lažnimi podatki, ki tako 

primitivno zabrišejo resničen potek bolezni kasneje tvegati napačno zdravljenje, če bo res zbolel na 

mehurju. 

V obdukcijskih zapisnikih se ne tako redko znajde fraza »prostata b.p.« pri pacientih, ki je ob obdukciji 

sploh niso imeli, ker jim je bila za časa življenja kirurško odstranjena. Na tak podatek v zdravstveni 

dokumentaciji postanejo v praksi bolj ali manj naključno pozorni lečeči zdravniki pokojnega ali tudi 

svojci pokojnega in ne tako redko pomislijo celo na korupcijo pri obducentih. Tudi pravni specialisti 

nismo v takih primerih imuni pred intimnim vprašanjem, ali obdukcija sploh ni bila opravljena in je 

prosto izmišljena vsa vsebina obdukcijske dokumentacije in ali pa morda nemara leni obducenti le 

prepisujejo fraze iz obdukcijskega zapisnika v zapisnik, da si prihranijo delo zgolj z deli obdukcije. V 

vsakem primeru je to kaznovalnopravno zanimivo in potencialno zelo destruktivno za zaupanje javnosti 

v zdravstveni sistem. Podobno oftalmološki pacienti ne tako redko z začudenjem sprejmejo vprašanje, 

ali so jim na danem pregledu pri okulistu res na kakršenkoli način merili dioptrijo posebej za blizu in 

daleč in ali jim je sploh zares kdo pogledal s kakšnim instrumentov v oko, pa se izkaže, da je zdravnik 

kar z računalniškim kopiranjem delov diagnoze iz kakšnega predprejšnjega pregleda istega pacienta 

vnašal podatke za tekoči navidezni pregled (kjer pa je bilo zares opravljeno npr. samo merjenje 

znotrajočesnega tlaka, ki ga pacient dobro pozna in ga zna zanesljivo opisati). Gre za zdravnikovo 

navajanje, da so bili določeni zdravstveni posegi ali deli posegov opravljeni, zaračunanje teh posegov 

(pacientu ali zdravstveni zavarovalnici), ne ba bi sploh bili izvedeni. Skratka: delikt na škodo plačnika 

zdravstvene storitve (in marsikje tudi zoper zdravje in telo pacienta, kot npr. pri obrezovanju brez 

ustrezne zdravstvene indikacije)! 

Pregledno o temeljnih predpostavkah, ki morajo biti izpolnjene (tudi) za goljufiv 

delikt na škodo sistema zdravstvenega zavarovanja 

Vsak delikt je sestavljen iz štirih elementov: storitvenega ali opustitvenega ravnanja, objektivne 

izpolnjenosti biti delikta (subsumabilnosti dogajanja pod določeno deliktno zapovedno ali prepovedno 

normo), protipravnosti dogajanja in storilčeve krivde. Seveda je pod določenimi pogoji odškodninska 

odgovornost možna tudi brez krivde storilca in najbrž je že zato tudi zavarovalnopravno relevantno 

tudi marsikatero zgolj protipravno in ne krivdno ravnanje, a ta referat je kazenskopravni, zato izhaja iz 

potrebe po vseh štirih elementih. Ni delikta brez ustrezno potrjenih vseh štirih elementov: ravnanja, 

biti delikta, protipravnosti in krivde. Proučujemo jih po točno takem vrstnem redu, od prvega do 
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zadnjega. Pri tem je v zdravstvu verjetno najbolj zahteven drugi, konkretno v zvezi z obstojem 

zdravstvene napake.  

Kaj je to zdravstvena napaka? 

Človekovo ravnanje je lahko aktivno ali pasivno. Da bo kazenskopravno relevantno, mora nasprotovati 

kakšni določeni kazenskopravni inkriminacijski prepovedni ali zapovedni normi. Tako npr. zdravnik, ki 

bolniku iz usmiljenja vbrizga smrtonosni strup, krši prepovedno normo »ne ubijaj« v okviru 

inkriminacije uboja (konkretno iz 115/I. člena KZ-1, če pa namenoma pusti (iz)krvaveti bolnika, čeprav 

bi krvavitev lahko zaustavil, pa zapovedno normo »kot zdravnik pomagaj bolniku« v okviru inkriminacije 

opustitve zdravstvene pomoči (iz 178. člena KZ-1) in dodatno še kakšnega naklepnega usmrtitvenega 

kaznivega dejanja iz repertoarja KZ-1.  

Od posamezne kazenskopravne norme je odvisno, kakšno ravnanje ji sploh lahko nasprotuje 

(storitveno, opustitveno, naklepno, malomarno, ali ga lahko izvrši vsakdo ali zgolj posebej kvalificirana 

oseba, kot npr. zdravstveni delavec, zdravnik ali podobno, kako hude posledice mora imeti ravnanje, 

da je sploh kazensko relevantno ipd.). V okviru zdravstvene dejavnosti pridejo kot pri vsaki drugi 

strokovni in tudi siceršnji človekovi dejavnosti v poštev zelo raznolike kršitve različnih kazenskopravnih 

norm, tako splošnih (kjer je storilec lahko vsakdo), kot posebnih (imenovanih delicta propria), kjer je 

kot storilec posebej predviden zdravstveni delavec ali zdravnik. Zlasti inkriminacije, v katerih je kot 

storilec predvidena posebej kvalificirana oseba (delicta propria) v svojem opisu prepovedanega 

ravnanja (med zakonskimi znaki inkriminacije) pogosto navajajo kršitev pravil stroke. Inkriminacija 

malomarnega zdravljenja […] iz 179/I. člena KZ-1 se na primer glasi: »Zdravnik, ki pri opravljanju 

zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke in tako 

povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje [...]«. Tudi v vseh ostalih inkriminacijah, relevantnih za 

zdravniško dejavnost, kjer kršitev (zdravniške) stroke ni izrecno v opisu prepovedanega ravnanja in torej 

ni poseben zakonski znak inkriminacije, pa si načeloma (v razumnem, uravnoteženem, modernem 

pravnem sistemu) ni mogoče zamisliti kršitve kazenskopravne norme, če ni hkrati kršitve zdravniške 

stroke. Z drugimi besedami: kršitev kakega pravila zdravniške stroke je v vseh inkriminacijah, relevantnih 

za zdravniško dejavnost nujno elementarno konstitutivni element kaznivega dejanja. 

Ali določeno dogajanje znotraj zdravniške dejavnosti lahko pripišemo aktivnosti ali pasivnosti kakšnega 

človeka (zdravstvenega delavca, zdravnika ipd.) kot povzročitelja oziroma komu ga lahko pripišemo, je 

v bistvu nujno hkrati vprašanje, ali je določena aktivnost ali pasivnost v nasprotju z zdravniško stroko, 

oziroma natančneje, katera aktivnost ali pasivnost je bila v trenutku izvršitve v nasprotju s takrat 

relevantno referenčno medicinsko stroko in znanostjo. Že na ravni prvega elementa splošnega pojma 

kaznivega dejanja, to je skladnosti človekovega ravnanja z objektivno bitjo kakšne kaznovalnopravne 

norme se pri vseh inkriminacijah, relevantnih za zdravniško dejavnost (t.i. zdravniških kazenskopravnih 

zadevah) ni mogoče izogniti vprašanju kršitve pravil zdravniške stroke. To pa je vprašanje za medicince 

oziroma za medicinske izvedence v (pred)kazenskem postopku. Ali izvedenci ravnanje v nasprotju s 
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stroko imenujejo napačno, nesprejemljivo, kriminalno, diletantsko, ali pa zmota, napaka, odstop od 

stroke, malomarnost, spodrsljaj, »kiks« ali kakorkoli drugače, je za pravnike v bistvu vseeno. Ključno je 

zgolj, ali je določeno ravnanje v trenutku izvršitve odstopalo od veljavnih pravil zdravstva, konkretneje 

v času izvršitve relevantne referenčne medicinske stroke in znanosti (mednarodno veljavnih, 

nacionalno veljavnih, v teoriji priznanih kot pravilnih, uveljavljenih, večinskih, strokovno 

standardiziranih ipd. pravil medicine).  

Odgovor glede tega vprašanja mora biti za pravnika nedvoumen in je lahko zgolj da ali ne. Če zdravstvo 

ne more ponuditi jasnega odgovora, kako je po njegovi stroki in znanosti potrebno ukrepati v konkretni 

tipski zadevi, potem pravniki ne moremo dokazovati nikakršne kazenske odgovornosti zdravstvenega 

strokovnjaka, saj manjka temeljna predpostavka kaznivosti – kršitev norme. Dokončni medicinski 

izvedenski odgovor »ne vem« v taki zadevi mora nujno voditi v pravno ugotovitev, da ni kaznivega 

dejanja (načelo »in dubio pro reo« v kazenskem pravu). 

V kazenskem pravu (pa tudi v nekaterih drugih nekaznovalnih pravnih vejah) se je za kršitev medicinske 

stroke in znanosti kot temeljno izhodišče za nadaljnjo kazenskopravno analizo pravne odgovornosti 

zdravstvenih strokovnjakov precej enotno uveljavil termin zdravniška napaka. To ni termin zakonodaje 

(tudi ne KZ-1), vendar je v kazenskopravni teoriji doma in v svetu nedvoumno opredeljen kot 

malomarno ali naklepno odstopanje od veljavne medicinske stroke, ki bi v okviru določene zapovedne 

ali prepovedne kazenskopravne norme utegnila tvoriti kazensko odgovornost storilca. Napačna 

diagnoza npr. ni vselej zdravniška napaka v kazenskopravnem smislu. Napaka je zgolj takrat, kadar je 

do nje prišlo s kršitvijo pravil stroke oziroma znanosti (zdravnik npr. zaradi preutrujenosti spregleda 

očiten bolezenski znak, zdravnik sploh ne preveri razpoložljive zdravstvene dokumentacije pacienta, 

čeprav bi imel čas za to ipd.).  

Protipravnost in krivda 

a) 

Ko smo kazenskopravno razčistili, ali je v okviru prvega elementa splošnega pojma kaznivega dejanja 

(katerega konstitutivni element je v t.i. zdravniških zadevah zdravniška napaka) določeno konkretno 

dogajanje mogoče subsumirati pod kakšno določeno kazenskopravno inkriminacijsko normo, se lotimo 

analize protipravnosti kot naslednjega elementa splošnega pojma kaznivega dejanja. Kot že rečeno, 

gre tukaj za vprašanje, ali ravnanje, ki objektivno nasprotuje kakšni kaznovalnopravni normi, hkrati 

nasprotuje tudi pravu v celoti. Načeloma so vsa ravnanja, ki jih je mogoče subsumirati pod določeno 

kazenskopravno inkriminacijsko normo v okviru prvega elementa splošnega pojma kaznivega dejanja, 

tudi protipravna v okviru drugega elementa splošnega pojma kaznivega dejanja. 

Protipravnost (iniuria) kot sestavljena beseda pomeni neskladje s pravom ali nasprotnost pravu. Danes 

jo v kazenskem pravu v glavnem razlagamo kot neskladnost ravnanja in njegove posledice s pravom 

kot sistemom norm in vrednot. Na ravni drugega elementa splošnega pojma kaznivega dejanja se 
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sprašujemo zgolj še, ali določeno načeloma kaznivo ravnanje (in njegova posledica) zaradi kakšnih 

posebnih, netipičnih, izjemnih okoliščin izjemoma vendarle ni v neskladju s pravom. Take okoliščine 

lahko postanejo v konkretni zadevi relevantne šele takrat, ko skladnost ravnanja z bitjo kazenskopravne 

norme načeloma ni (več) sporna, v zdravniškopravnih zadevah torej, ko je zdravniška napaka izkazana.  

Razlogi izključene protipravnosti so glede na prej omenjene razloge izključene biti kazenskopravne 

norme (zlasti obstoj ali neobstoj zdravniške napake) subsidiarni in bolj izjemni. V zdravniški dejavnosti  

je daleč najpomembnejša privolitev oškodovanca. Ta po novi slovenski zakonodaji (125. člen KZ-1) zelo 

nedvoumno tudi v medicinski dejavnosti izključuje protipravnost ravnanj, ki izpolnjujejo bit telesnih 

poškodb, to pa so po naravi stvari zelo številni medicinski posegi, vključno z odrejanjem in dajanjem 

številnih zdravil. 

b) 

Kakorkoli že, šele ko so razčiščena vprašanja tako prvega kot drugega elementa splošnega pojma 

kaznivega dejanja, se v konkretni kazenskopravni zadevi pravniki lotimo nadrobne proučitve zadnjega 

elementa splošnega pojma kaznivega dejanja: krivde storilca. Kot rečeno, gre za vprašanje, ali je v času 

ravnanja imel ustrezno zavržen odnos do ravnanja in njegove posledice. 

Razlogi izključene krivde (ob prisotni izpolnjeni biti kaznivega dejanja in neokrnjeni protipravnosti) so 

raznoteri, med njimi verjetno najbolj splošno poznani je neprištevnost storilca, za naše tokratne 

potrebe pa je odločilna zmota storilca. Za razliko od protipravnosti je v praksi zelo pogosta strategija 

obrambe zdravstvenega delavca, da ne odgovarja za strokovno napako v zdravstvu ali celo, da zaradi 

nje take napake sploh ni.  

Poenostavljeno povedano, je zmota napačno prepričanje o obstoju kazenskopravne norme (pravna 

zmota) oziroma zdravniške strokovne oziroma znanstvene norme, ki kazenskopravno normo 

konkretizira (pravna zmota) ali pa o kakšnem zakonskem znaku posamezne inkriminacije (dejanska 

zmota) oziroma o obstoju okoliščine, ki bi izključevala protipravnost ravnanja, če bi bila zares podana 

(dejanska zmota). Zmote so značilno zakonska kategorija (urejene so tudi v KZ-1) in v teoriji kazenskega 

prava nadrobno razdelane. 

Po definiciji je v zmoti lahko zgolj storilec kaznivega dejanja, ki je s svojim ravnanjem izpolnil bit kakšne 

inkriminacijske norme. V zvezi z zdravniškimi zadevami to pomeni, da je v kazenskem pravu logično 

nujno, da je obstoj zdravniške napake, to je kršitve pravil zdravstva izkazan, še preden lahko začnemo 

razpravljati o zmoti. Čeprav se zmota lahko nanaša na zakonski znak kakšnega kaznivega dejanja (v 

slovenski kazenskopravni teoriji znana kot dejanska zmota v ožjem smislu) in v takem primeru celo 

avtomatično izključuje naklep do tega kaznivega dejanja, ne posega v obstoj zdravniške napake. V 

ustaljeni, enotno sprejeti in nedvoumni slovenski kazenskopravni terminologiji (ki je na zadevnem 

področju povzeta po tujih kazenskopravnih terminologijah, zlasti nemški), je obstoj kaznivega dejanja 

na ravni prvega elementa splošnega pojma kaznivega dejanja in z njim tudi obstoj zdravniške napake 
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(zdravnik npr. ni dal pravočasno pravega zdravila) predpogoj za morebitno ugotavljanje zmote storilca 

(zdravnik ni vedel, da medicinska doktrina že vsaj deset let zahteva dajanje takega zdravila, zdravnik ni 

vedel, da tako zdravilo sploh obstaja, zdravnik ni vedel, da je opustitev pomoči v Sloveniji sploh 

prepovedana ipd.). Zmota kazenskopravno nikoli ne more konstituirati obstoja zdravniške napake, niti 

je ne more izključevati. 

Kratko o kaznivem dejanju Izdaje lažnega zdravniškega […]2 spričevala po 255. 

členu KZ-1 

Od vseh kaznivi dejanj, ki zadevajo posebej strokovne napake v zdravstvu, so zgolj ignoriranja pravil 

pojasnilne dolžnosti in pacientove privolitve in posledično telesne poškodbe, razne oblike evtanazije 

in pomoči pri samomoru pacienta in izdaja lažnega zdravniškega spričevala naklepne oblike 

zdravstvenih napak. Od njih je zgolj slednja izključno možna v naklepni kaznivi obliki in kot taka zavzema 

posebno mesto v teoriji medicinskega kazenskega prava. Opredeljena je v določbi 255. člena KZ-1 in 

se v delu, ki se nanaša na humano medicino (preostanek je namenjen veterinarski medicini) 

dobesedno glasi: »(1) Zdravnik, ki zavestno izda lažno zdravniško spričevalo ali drugo zdravniško 

potrdilo, se kaznuje z zaporom do treh let. (2) Enako se kaznuje, kdor zavestno uporabi zdravniško 

spričevalo ali potrdilo iz prejšnjega odstavka.«  

S tem besedilom je inkriminirana izdaja ali podpisovanje listine s strani osebe, ki je sicer pooblaščena 

za izdajo listine, vendar ta listino opremi z neresnično vsebino. Varuje se torej vsebinska, ne zgolj 

formalne pravilnosti listine.3 To pomeni, da drugače kot pri kaznivem dejanju ponarejanja listin 

udeležencev pravnega prometa inkriminacije ne varuje pred listinami, na katerih ni označen njen pravi 

izdajatelj, temveč pred izdajanjem listin, katerih vsebina ni resnična.  

Ratio določbe pa ni v tem, da zakonodajalec zdravnike zavezuje k iskanju resnice. Zahtevo po vsebinski 

pravilnosti listine je namreč potrebno razlagati v smeri pravno zavarovane dobrine, pravnega prometa. 

Pravno zavarovana dobrina pa je zavarovana pred napadi prav posebne vrste. Inkriminacija je namreč 

prvenstveno namenjena zaščiti zaupanja udeležencev pravnega prometa v vsebino zdravniških 

spričeval in zdravniških potrdil. Drugače: inkriminacija varuje njihovo posebno dokazno vrednost v 

pravnem prometu. Upravičeno zaupanje v vsebino listine pa ne more biti utemeljeno v dejstvu, da 

zdravnik v spričevalu venomer potrjuje resnična dejstva. K temu zdravnik zaradi narave svojega dela in 

omejitev sodobne znanosti ne more biti zavezan. Upravičeno zaupanje v vsebino spričevala izhaja iz 

dolžnosti, da zdravnik spričevalo izda na podlagi upoštevanja sodobne medicinske stroke in po 

opravljenem pregledu, oziroma v skladu s predpisanim postopkom. Prav tako ne gre zanemariti 

                                                                  
2 Ta del referata se omejuje zgolj na humano medicino in izpušča veterinarsko medicino, ki je prav tako predmet urejanja v 
255. členu KZ-1. 

3 V nadaljevanju povzeto po J. Sajnko, komentar 255. člena KZ-1, tipkopis, v pripravi za Veliki znanstveni komentar 
posebnega dela KZ-1 (delovni naslov). Ljubljana: Uradni list RS in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. 
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dejstva, da zdravniki že na podlagi izvajanja svojega poklica štejejo za posebej zaupanja vredne osebe. 

Tako kot pri drugih inkriminacijah v obravnavanem poglavju je zakonodajalec torej zavaroval zgolj 

posebno pojavno obliko pravne dobrine pravnega prometa. 

Zakonski znak zdravniškega spričevala gre razumeti v smeri Pravilnika o izdajanju zdravniških spričeval 

in potrdil v zdravstvenih delovnih organizacijah.  Ta v 2. členu določa, da je zdravniško spričevalo 

"listina, s katero se ugotavlja zdravstveno stanje, bolezen ali poškodba osebe, za katero se izdaja 

zdravniško spričevalo." Za zdravniško spričevalo torej ne šteje katerokoli zdravniško potrdilo ali 

napotnica. 

V pravni teoriji se poudarja, da je treba strogo ločevati med medicinsko dokumentacijo, zdravniškim 

spričevalom in potrdilom na eni ter izvedenskim mnenjem na drugi strani.  Tudi v 3. členu Pravilnika o 

izdajanju zdravniških spričeval in potrdil v zdravstvenih delovnih organizacijah je izrecno navedeno, da 

zdravniške ekspertize (izvedenska mnenja) ne gre šteti za zdravniška spričevala. Zaradi tega lahko 

zdravnik v primeru izdelave krivega izvedenskega mnenja odgovarja na primer za kaznivo dejanje 

goljufije po 211. členu KZ-1 ali kaznivo dejanje krive izpovedbe po 284. členu KZ-1, ne za izdajo lažnega 

zdravniškega spričevala po 255. člen KZ-1. Seveda pa gre za zdravniška spričevala šteti tudi tiste listine, 

ki so kot posebna oblika zdravniških spričeval urejena z drugimi podzakonskimi akti.  

Zdravniško potrdilo je "listina, s katero se za potrebe gospodarskih in drugih delovnih organizacij, šol, 

državnih organov [in tako dalje] ugotavljajo posamezne okoliščine zdravstvene narave kot [na primer] 

potrdilo o izostanku z dela, šolskega pouka in podobno." Gre torej za krog listin, ki je veliko širši od 

listin, ki predstavljajo zdravniško spričevalo. Domet inkriminacije je bil razširjen s sprejemom KZ-1 in 

danes zajema tudi naklepno izdajanje zdravniških potrdil, ne zgolj zdravniških spričeval. Takšno 

razširitev ocenjujemo kot smiselno, saj obe listini izda zdravnik na podlagi strokovnega zdravniškega 

pregleda in ob uporabi metod sodobne medicinske znanosti. Razlika je zgolj v tem, da se zdravniško 

potrdilo izda za obolenje, ki ga je oseba že prebolela. Vendar pa mora tudi v tem primeru zdravnik 

zanesljivo ugotoviti znake obolenja.  Udeleženci v pravnem prometu lahko zaradi tega tako v primeru 

izdaje zdravniškega spričevala kot zdravniškega potrdila upravičeno zaupajo v resničnost potrjene 

vsebine, izdane s strani zaupanja vredne osebe v pravno urejenem postopku. Za zdravniška potrdila 

gre šteti tudi tiste listine, ki so kot zdravniška potrdila urejene v posebnih predpisih.  

V I. in III. odstavku 255. člena KZ-1 je izrecno omejen krog oseb, ki lahko izvršijo kaznivo dejanje. Gre 

torej za pravo posebno kaznivo dejanje glede na možnega storilca (pravi delictum proprium).  Storilec 

mora namreč izpolnjevati določene pogoje glede izobrazbe, zaposlitve in položaja. Zakonski znak 

zdravnika gre razumeti v skladu z Zakonom o zdravniški službi (ZZdrS). Zdravnik je oseba, ki (a) ima 

ustrezno izobrazbo in usposobljenost, (b) je vpisana v register zdravnikov in (c) ima licenco za 

samostojno opravljanje zdravniške službe.  Če oseba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje zdravniške 

službe, ni razloga, da udeleženci v pravnem prometu posebej zaupajo v listino, izdano s strani takšne 

osebe. Pojem zdravnika pa zajema tudi pojem doktorja dentalne medicine oziroma zobozdravnika.  
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V skladu z restriktivno razlago za zdravnika ne moremo šteti pripravnika. Nasprotno pa zakon za 

zdravnika šteje tistega zdravnika, ki šele opravlja specializacijo.  Tudi takšen zdravnik lahko odgovarja 

za izvršitev ravnanja po 255. členu KZ-1. 

Zdravnik mora spričevalo izdati pri opravljanju svojega dela. To pomeni, da spričevalo izda pri 

opravljanju zasebne prakse ali pri delu v zdravstveni organizaciji.   

Ker gre v 255. členu KZ-1 za pravi delictum proprium, osebe brez statusa zdravnika ne morejo 

odgovarjati kot posredni storilci. Lahko pa odgovarjajo za napeljevanje ali pomoč pri izvršitvi kaznivega 

dejanja s strani zdravnika. Okoliščino, da napeljevalec ali pomočnik ni zdravnik, gre pri odmeri kazni 

načeloma šteti za olajševalno okoliščino.  

Kaznivo dejanje po I. in III. odstavku 255. člena KZ-1 je izvršeno z izdajo lažnega zdravniškega spričevala 

oziroma potrdila. Besedno zvezo izdaje zdravniškega spričevala gre razumeti najprej kot sestavo 

takšnega spričevala, na primer izpolnitev določenega formularja ali materializacijo izjave, ki lahko služi 

kot dokaz za izkazovanje zdravstvenega stanja določene osebe. Pri tem ni pomembno, za kakšen 

namen je zdravniško spričevalo izdano. Prav tako osebi, kateri je spričevalo namenjeno, ni treba vedeti 

za neresnično vsebino spričevala.  

Po sestavitvi mora storilec spričevalo predati določeni osebi, saj v nasprotnem primeru ne izpolni 

zakonskega znaka izdaje spričevala. Takšno stališče v zvezi z inkriminacijo, podobno 255. členu KZ-1, na 

primer zavzema slovita nemška kazenskopravna teoretičarka Puppe, ki poudarja, da pojem izdaje 

("Ausstellung") ne pomeni zgolj izdelave ("Herstellung"), temveč tudi plasiranje listine v pravni promet.  

Kadar bo zdravnik izdal zdravniško potrdilo samemu sebi, se bo točka sestave (dokončanja izdelave) in 

predaje pacientu seveda združila.  

Pri izdelavi lažnega spričevala ali potrdila je ključnega pomena, da storilec v spričevalo vnese takšno 

vsebino, ki ne ustreza dejanskemu stanju oziroma resničnosti. Zdravniško spričevalo je neresnično, 

kadar v njem vsebovani podatki ne odražajo resničnega stanja osebe, na katero se nanaša. Ta pogoj je 

izpolnjen, kadar se na primer zdravo osebo razglasi za bolno, pa tudi v obratnem primeru, kadar se 

torej bolno osebo razglasi za zdravo. Prav tako se lahko neresničnost nanaša na nepravilno diagnozo, 

izkazani vzrok bolezni, neresničen prikaz telesne poškodbe, potek bolezni in njen vpliv na delovno 

sposobnost in podobno. Tudi prikaz neresničnega vzroka smrti v zdravniškem spričevalu lahko 

predstavlja izvršitev kaznivega dejanja izdaje lažnega zdravniškega spričevala. Ključnega pomena je 

predvsem to, da se v njej ugotavlja zdravstveno stanje, bolezen ali poškodba osebe, ter da imajo v 

spričevalu navedeni podatki dokazno vrednost.  Kaznivo dejanje je lahko podano tako v primeru 

izkazovanja fizičnega obolenja kot v primeru izkazovanja duševne bolezni. Nadalje gre za neresnično 

spričevalo v primeru, ko je namesto neke osebe pregledana in diagnosticirana določena oseba, 

spričevalo pa se formalno nanaša na nekoga drugega. Nazadnje gre izpostaviti, da neresničnost 
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posameznih ključnih navedenih dejstev v zdravniškem spričevalu zadošča za izpolnitev biti kaznivega 

dejanja tudi v primerih, ko navedene splošne oziroma skupne navedbe ustrezajo resničnosti.   

Nemška pravna teorija poudarja, da gre za neresnično vsebino tudi v primerih, ko je spričevalo sicer 

vsebinsko pravilno oziroma ustreza resničnemu stanju, vendar pregled ni bil opravljen oziroma ni bil 

opravljen v skladu s predpisanim postopkom pridobivanja podatkov, ni pa mogoče dovolj poudariti, da 

slovenska kazenskopravna teorija tako ekstenzivno razlago inkriminacije zavrača, češ da bi presegla 

meje jezikovnih okvirjev 255. člena KZ-1 in zato ne bi bila v skladu z načelom zakonitosti v kazenskem 

materialnem pravu. Kadar so v listini zabeležena resnična dejstva, je ravnanje zdravnika izven dometa 

255. člena KZ-1, ne glede na to, ali je pregled bil opravljen oziroma ali je bil opravljen v skladu s 

postopkom, predvidenim v podzakonskem aktu. 

Pojem lažnega spričevala pa skriva še nadaljnji pogoj. Ne bo zadostovalo, da je v spričevalu potrjeno 

neresnično dejstvo, temveč tudi to, da je to posledica neupoštevanja spoznanj stroke. Zdravnik namreč 

ne more kazensko odgovarjati zgolj zato, ker ob pregledu ni ugotovil resničnega dejanskega stanja. 

Nemalo je primerov, ko tega ne more storiti že zaradi tehničnih omejitev. Iz tega razloga tudi udeleženci 

v pravnem prometu ne morejo zaupati v absolutno resničnost vsebine vsakega zdravniškega spričevala 

in potrdila. Upravičeno pa zaupajo v to, da zdravnik pri izvedbi pregleda in postavitvi diagnoze upošteva 

metode sodobne medicinske znanosti, pa tudi to, da spričevalo ali potrdilo izda na podlagi strokovnega 

zdravniškega pregleda.  

Prav zaradi tega je za izpolnitev biti kaznivega dejanja relevantna potrditev neresničnega dejstva, ki jo 

spremlja kršitev spoznanj medicinske stroke. Težave ne gre reševati v okviru vprašanja naklepa storilca. 

Po takšnem razumevanju ureditve bi namreč kazensko odgovarjal zdravnik, ki se zaveda, da ga sodobna 

medicinska znanost sili k potrditvi nekega (v skladu z zdravnikovim stališčem) neresničnega dejstva. Po 

slovenski kazenskopravni teoriji ni v skladu z namenom varovanja kazenskopravne dobrine, da bi 

kazenskopravno represijo izvajali zoper zdravnika, ki se kljub drugačnim lastnim prepričanjem odloči 

slediti spoznanjem medicinske stroke. 

Privolitev pacienta oziroma tistega, za katerega je listina izdana, ne izključuje protipravnosti ravnanja. 

Pri varnosti pravnega prometa namreč ne gre za disponibilno pravno dobrino. Zaradi tega pacient z njo 

ne bo mogel prosto razpolagati.  Drugačna razlaga tudi ne bi bila smiselna, saj zdravnik lažno zdravniško 

spričevalo ali potrdilo praviloma izda na prošnjo oziroma po dogovoru  s pacientom. Seveda pa 

privolitev pacienta ni conditio sine qua non za izvršitev kaznivega dejanja. Prav tako ne gre za obliko 

zakonske določbo, ki ima za posledico tako imenovano neizbežno udeležbo tretje osebe.  Kaznivo 

dejanje lahko zdravnik izvrši popolnoma samostojno, kadar zdravniško spričevalo ali potrdilo na primer 

izda samemu sebi. 
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KAZNIVA DEJANJA V POVEZAVI S PONAREJENIMI IN ZDRAVJU 
ŠKODLJIVIMI ZDRAVILI 

mag. Franc Glušič, Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 
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Kazniva dejanja v povezavi s 

ponarejenimi in zdravju 

škodljivimi zdravili 

mag. Franc Glušič

Višji kriminalistični inšpektor specialist
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Tabela 1: Št k.d. po 183. členu KZ od leta 2005 do prvega polletja 2015.

ŠTEVILO KD Leto

Clen Tekst 2007 2009 2010 2011 2014 2015 Sk. vsota

3 11

Skupna vsota 3 2 1 1 1 3 11

Tabela 2: Št. K.d. po 183. členu KZ od leta 2005 do prvega polletja 2015 po označbi

ŠTEVILO KD Leto

Clen Tekst 2007 2009 2010 2011 2014 2015 Sk. vsota

Druga sredstva   0 0 0 0 0 3 3

PRODAJA - O 3 2 1 0 1 2 9

ŠK.  ZDRAVILA 0 0 0 1 0 0 1

Skupna vsota 3 2 1 1 1 5 13

 

16.3.2017

Slovenska kezenskopravna 

ureditev 
V Republiki Sloveniji bi kazniva dejanja s področja ponarejenih medicinskih 

izdelkov lahko obravnavali- po Kazenskem zakoniku (KZ-1): 
 183. člen opredeljuje proizvodnjo in promet škodljivih sredstev za 

zdravljenje, 
 233. člen pa neupravičeno uporabo tuje oznake ali modela (pogoj je da je 

k.d. izvršeno pri opravljanju gospodarske dejavnosti- izključuje fizične 
osebe) 

 250. člen pa tihotapstvo, vendar ob pogoju da je prenos blaga (zdravil) 
preko carinske črte velike vrednosti (50.000 EUR). 

 Vsa te določbe k.d. ob največkrat pojavnih oblikah prodaje zdravil preko 
spleta, ne dajo policiji dovolj podlage, da izpelje določene ukrepe. Gre za 
posledično soodvisnost odsotnosti elementov k.d. posledično pa policija ne 
more pridobiti sodne odločbe z možnostjo izvedbe nadaljnjih aktivnosti, ki bi 
pripeljale do zakonitega zasega ponaredkov ali zdravju škodljivih zdravil 
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KZ direktno ne inkriminira
 proizvodnje zdravil, ki ne izpolnjujejo proizvodnih pogojev glede na 

predpisane zahteve v okviru pravil dobre proizvodne prakse, na primer 
zdravila, s premočnim oz. prešibkim učinkom (imajo večji/manjši odmerek 
zdravilne učinkovine od zahtevanega), 

 proizvodnje, uvoza, izvoza in prodaje zdravil, ki ne izpolnjujejo standardov 
označevanja in sestave v zadevni državi, 

 dodajanja snovi slabše kakovosti v zdravila, dobave ponarejenih zdravil in 
trgovine s ponarejenimi zdravili, ponarejanja dokumentov, povezanih z 
zdravilom, 

 nadomestitve s cenejšimi neodobrenimi zdravili, 
 pakiranja in označevanja izdelka tako, da se zakrije prava istovetnost, 

narava ali izvor blaga,
 zamenjave oznake ali dodajanje nove oznake zdravilom, da se zakrije 

prisotnost ali odsotnost sestavin, 
 pakiranja ponarejenih zdravil v pristno ovojnino, 
 pakiranja pristnih zdravil v ponarejeno ovojnino, 
 pakiranja zdravil s pretečenim rokom uporabe v novo ovojnino z novim 

rokom uporabe in podaljšanja roka uporabe pristnih zdravil brez dovoljenja 
regulatorja,

 

16.3.2017

Specifično niso inkriminirana dejanja na 

področju ponarejenih medicinskih izdelkov:

 korupcija,

 tihotapljenje,

 kazniva dejanja goljufije,

 kazniva dejanja kraje intelektualne lastnine,

 kazniva dejanja pranja denarja.
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Trenutno prepoznane vstopne 

oziroma kritične točke so:

 neregulirane (nelegalne) distribucijske verige (Direktiva 2011/62/EU pokriva 
področje preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito legalno 
verigo) 

 proizvajalci ponarejenih zdravil, ki po navadi niso znani, 
 nakupi zdravil preko spleta (pošta) – potrebno je povečati osveščenost 

splošne javnosti glede nevarnosti tovrstnih nakupov medicinskih izdelkov.
 Zdravila prihajajo na območje Republike Slovenije preko pošte in preko 

hitre pošte, kar pomeni, da so zadržana v okviru redne carinske kontrole pri 
Izpostavi Pošta Ljubljana ali Izpostavi Letališče Brnik, če pa je bila carinska 
kontrola izvedena na vstopu v EU v drugih državah pa tudi tu ne 

 Problem zaznanih zastrupitev z zdravili v zdravstvenih ustanovah- policija ni 
obveščena- razen ko gre za sum samomora oz. drugih kaznivih dejanj. V 
obdobju _?__ do _?__ je bilo v Centru za zastrupitve UKC obravnavanih 
__?___ zastrupitev, ki vodi tudi register zastrupitev RS. 

 

16.3.2017

Dokazovanje elementov k.d. v 

primeru iz prakse
 Zaradi preprodaje ponaredkov zdravil na območju Maribora iz leta 

2014/15, so bili  v sklopu preiskave pridobljeni prikriti preiskovalni 
ukrepi (183/1. člen KZ-1) – zagrožen zapor do 8 let

 V nekajmesečni preiskavi zasežena ponarejena in zdravju škodljiva 
zdravila 

 Odločitev senata sodišča ob pritožbi osumljenca je bila, da 
osumljenec ni izvršil naklepnega kaznivega dejanja po 183/1. čl KZ-
1 ampak iz malomarnosti po 183/3. čl. KZ-1, kjer je zagrožena 
kazen do 1 leta zapora

 Zaradi tega padejo vsi prikriti preiskovalni ukrepi, ker so bili odrejeni 
neutemeljeno (osumljenec se pri prodaji ni zavedal, da lahko 
povzroči škodo na zdravju ljudi)   
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Iskanje rešitev brez spremembe 

zakonodaje

 FURS- Carina- zaseg ponarejenih zdravil z 
navideznim odkupom (policija s sodno 
odločbo)

 TIRS pregled

 JAZMP

 Urad za intelektualno lastnino

 ????

 

16.3.2017

Zakonodaja in priporaočila v okviru 

EU policijskih organizacij
EUROPOL 
PHARMACRIME 3
 V Praktičnem priročniku za preiskave EU o ponarejenih zdravilih, 

katerega namen je zagotoviti preiskovalne postopke in tehnike državam, ki 
razvijajo preiskovalne zmogljivosti za boj proti farmacevtskemu kriminalu in 
so objavljena pod okriljem projekta financiranega s strani Evropske komisije 
Pharmacrime 3 in ga izvaja EUROJUST (Združenje za evropsko sodelovanje 
na področju pravosodja in notranjih zadev) v sodelovanju z IRACM, ICPO, 
INTERPOL-om, IMB, MHRA, PFIPC, PSI in OCLAESP. Omenjeni priročnik je 
slovenska policija že prejela v letu 2014 in ga tudi dostavila operativnim 
skupinam na terenu, ki se ukvarjajo s preiskavami omenjenih oblik 
kriminala vendar je ob dokaj neustrezni ureditvi na tem področju to le 
pripomoček za lažje razumevanje, vrednotenje in preiskovanje medtem, ko 
same naposredne prevencije na pojavnost te vrste kriminala nima.  

INTERPOL 
 S strani Interpola je bila dne 1.6.2014 objavljena publikacija: 

Pharmaceutical Crime and Organized Criminal Groups, ki povzema 
analizo vpletenosti organiziranih kriminalnih združb v farmacevtski kriminal 
od 2008 dalje in opozarja na njegove razsežnosti.
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Pobuda Policije za spremembo 

zakonodaje (KZ-1) 

V okviru samostojnega člena KZ-1  določiti dejanja 
kot kazniva dejanja:

 izdelava ponaredkov zdravil;

 dobava, posredovanje pri dobavi in prodaji 
ponaredkov;

 ponarejanje dokumentacije zdravil;

 nezakonita izdelava, dobava, posredovanje pri 
dobavi ali dajanje sredstev za zdravljenje v 
promet in nezakonita uporaba dokumentov;

 

16.3.2017

Organizacijsko pravni vidik

 Na nacionalni ravni ni vzpostavljene jasne linije poročanja in medsebojnega 
formaliziranega sodelovanja pristojnih organov in da je tudi v preteklosti prišlo do 
oteženega sodelovanja med organi ravno zaradi pravne praznine v slovenski 
zakonodaji, bi formulacija v KZ-1 pomenila korak naprej v boju z omenjeno obliko 
kriminala, ki je v zadnjem času presegla vse, tako prostorske kot tudi količinske 
razsežnosti. Porast opaženega je predvsem v prodaji različnih ponarejenih zdravil ali 
medicinskih pripomočkov, ki so eventuelno lahko škodljivi, na internetnem omrežju in 
ki pomenijo tako nevarnost za zdravje posameznikov kot materialno in finančno 
posledico za državo. 

 Iz teh razlogov je pravna formulacija posebej definiranega kaznivega dejanja 
potrebna, saj se tudi znotraj Policije ponarejanje in prekupčevanje z zdravili, 
obravnava večplastno v smislu pristojnosti. Gre namreč za to, da zaradi oblike 
izvršitve in nastale posledice storjenega kaznivega dejanja Sektor za gospodarsko 
kriminaliteto obravnava kazniva dejanja, ki imajo za posledico oškodovanje v smislu 
kraje intelektualne lastnine in tihotapstva, Sektor za organizirano kriminaliteto v 
segmentu ko gre za organizirano kriminalno združbo, Sektor za splošno kriminaliteto 
pa, ko nastane škodna posledica na zdravju, kljub temu, da se zavedamo, da gre v 
verigi od začetnega izdelovalca in ponarejevalca, do distribucije in prekupčevanja, pa 
do končnega uporabnika za en namen (materialno okoriščanje) in eno skupno, 
ustaljeno obliko izvršitve kaznivega dejanja. 

 V nekaterih državah EU imajo posebej v ta namen ustanovljene policijske 
preiskovalne skupine, ki se ukvarjajo s to obliko kriminalitete. 
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Dileme

 Vprašanja, ki se ob vsem tem postavljajo: 
 Kakšen je obseg ponarejenih in zdravju 

škodljivih zdravil v RS
 Kakšen je obseg zdravil, ki se pojavljajo na 

področju veterine
 Kakšne so posledice in ali se jih zavedamo 

(projekt in analiza FVV, Policije, farmacevtskih 
družb)- naša odgovornost do družbe in ljudi!!!  

 In še oglasno darilo z ene od spletne strani:  
Ob naročilu viagre nad 200€ Vam podarimo 
škatlico (4 tabletke) po Vašem izboru!

 

Ponarejanje receptov

 Ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 
235. členu KZ (do 2 let)

 Ponarejanje listin po 251. čl. KZ (2-3 leta kazni 

zapora)

 Posebni primeri ponarejanja listin po 252. 
čl. KZ (kazen po prejšnjem členu)

16.3.2017

 

 

 



Izobraževanje za preiskovalce prevar in goljufij v zavarovalnicah     22. 3. 2017 

72 

Vrste ponaredkov

 Zdravniški recepti (zeleni), sedaj elektronski 
in se ne zaznavajo zlorabe (zeleni se še izdajajo v 

urgentnih ambulantah)

 Zdravniška potrdila (bolniške, različne vrste odsotnosti)

 In 210. člen pravilnika (do 30 receptov lahko izda zdravnik zase in 
za svoje bližnje)- primer iz Ljubljane 

16.3.2017

 

Primer iz Ljubljane

 Zdravnik UKC, Klinični oddelek za vaskularno
nevrologijo in intezivno nevrološko terapijo: 

 Utem. Os. kaznivega dejanja Omogočanja 
uživanja prepovedanih drog

 K.d. Zlorabe uradnega položaja ali uradnih 
pravic- kot javni uslužbenec izrabil svoj položaj 
zdravnika in prestopil meje uradnih pravic in s 
tem sebi in drugim pridobil protipravno 
premoženjsko korist v znesku 20.247,91 EUR.

16.3.2017
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 pri njemu opazili nenavadna obnašanja in pogoste BD. Sumili so na 
zlorabo zdravil. V pogovoru z nadrejenim je zdravnik povedal, da se 
zdravi zaradi glavobolov in izročil ponarejene dokumente AKH klinike 
Dunaj ,  Wahringer Gurtel 18-20, R Avstrija,  in sicer:

 dokument AKH Klinike Dunaj, R Avstrija, Klinike za nevrokirurgijo,  z 
dne 30. junij 2005, podpisnik ass. Prof. Dr. Heber Ferraz- Leite-
Barcelo,

 dokument AKH Klinike Dunaj, R Avstrija, Klinike za nevrokirurgijo,  z 
dne 4. februar 2005, podpisnik ass. Prof. Dr. Heber Ferraz- Leite-
Barcelo,

 dokument AKH Klinike Dunaj, Klinike za nevrokirurgijo,  z julij 2005, 
podpisnik dr. Ioannis Stavrou in 

 CD medij - zgoščenko bolnišnice AKH Dunaj,

16.3.2017

 

 Nadrejeni je izročeno  dokumentacijo preveril v 
AKH Kliniki Dunaj in sicer tako, da je dne 3. 11. 
2009 pripravil dopis, katerega  je nato 4. 11. 
2009 po faxu poslal na kliniko AKH Dunaj.  Iz 
AKH Klinike na Dunaju je nato prejel informacijo, 
da je navedena dokumentacija ponarejena. Prav 
tako je ugotovil, da na izročenem CD mediju ni 
nobenega zapisa.
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 VO Avstrije smo preko Interpola zaprosili, 
za preverjanje pristnosti dokumentacije.  
Deželni kriminalistični urad je opravil 
kriminalistično preiskavo v kliniki, kjer so 
ugotovili, da v bolnišnico ni bil nikoli 
sprejet osumljenec. Podpisnika dr. Ferraz
Leite Barcelo Hebra in Stavrou Loannisem
sta zanikala izvirnost njunih podpisov.  



16.3.2017

 

 OS v Ljubljani je odredilo HP- zaseženi 
13 izpolnjenih zdravniških receptov na 
osumljenca, njegovega prijatelja, brata, 
mamo, znanko. Zaradi navedenega je bil 
podan sum, da zdravnik neupravičeno 
izdaja zdravniške recepte. 
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 Na zaprosilo je ZZZS posredoval podatke o 
izdajanju zdravil s strani osumljenca. Prav 
tako smo v nadaljevanju pridobili podatke 
o zavarovancih, ki so najpogosteje 
prejemali recepte za zdravila  in nato še 
podatke o lekarnah, kjer so bila zdravila 
izdana 

 

 S pregledovanjem pridobljenih podatkov 
ZZZS o izdajanju receptov  in upoštevanju 
210. člena Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (POZZ), ki 
določa, da ZZZS zdravnikom na leto dodeli 
30 receptov za osebno rabo (zase in ožje 
družinske člane), je bilo ugotovljeno, da 
število predpisanih zdravil močno odstopa 
od normalnega predpisovanja receptov. 

16.3.2017

 

 

 



Izobraževanje za preiskovalce prevar in goljufij v zavarovalnicah     22. 3. 2017 

76 

Ugotovitve preiskave

 izdal recepte za zdravila in sicer: 
 Na svoje ime 425 receptov (običajni zeleni recepti) za zdravila 

Acipan, Apourin, Aerius, Akineton, Amoksiklav, Asolfena, 
Bioprexanil, Bloxan, Biyol, Canesten, Cedax, Cipralex, Ciprobay, 
Clexane, Concor, Cymbalta, Diprosone, Diuver, Ebixa, Eglonyl, 
Epipen, Frisium, Haldol, Helex, Inspra, Kepra, Kventiax, Kytril, 
Lamictal, Loran, Lyrica, Marevan, Medrol, Metotreksat Ebewe, 
Nelgasin forte, Nexium, Prenessa, Reglan, Sandimmun, Neoral, 
Seroquel, Spasmex, Sumamed, Symbicort turbuhale, Tadol, 
Tegretol, Topamax, Torecan, Tramal, Vasilip, Versatis, Wellbutrin, 
Xanax in Zoloft ki so bila dvignjena v različnih lekarnah na 
območju Ljubljane. 
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 Med temi tudi zdravila, ki vsebujejo prepovedane substance oziroma 
so po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 
razvrščene v II. in III. skupino in sicer: Apaurin,Xanax,ceptov za 103 
(škatel),190 receptov za 554 pakiranj, Xanax SR 1 mg s podaljšanim 
učinkom, 14  pakiranj, Loram 2,5 mg, 3 recepte  za 7 pakiranj 
(škatel),

 Helex 1 mg, 1 recept za 3 pakiranja (škatel),

 Frisium 10 mg, 5 receptov za 12 pakiranj (škatel).

 Kazenska ovadba- sodni postopek pred sodiščem poteka.  
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