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OPOMBA:

• Gradivo je namenjeno udeležencem seminarja na dan 4. 3. 2016 in za 
interno uporabo.

• Uporaba gradiva za komercialne izobraževalne ter publicistične namene ni 
dovoljena brez privolitve avtorja.

• Prva objava na svetovnem spletu skupaj s tem opozorilom je dovoljena za 
namen izobraževanja. Drugo razmnoževanje gradiva oziroma nadaljnje 
objave na svetovnem spletu niso dovoljene.
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U V O D N O

… je oseba, ki še ni stara 18 let, razen, če je pred tem 
že dosegla popolno poslovno sposobnost.

Pomeni, da lahko samostojno 
sklepa pravne posle, vstopa v 
različna pravna razmerja, sam 
nastopa v uradnih postopkih …

Po določenimi 
pogoji, če 

sklene zakonsko 
zvezo ali če 

postane starš

U.B. 2016
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U V O D N O

VRSTE UNIVERZALNIH PRAVIC PACIENTOV

O T R O C I O D R A S L I

Pravica do obravnave v 
otroških oddelkih …

Pravica do stalnega spremstva 
staršev ali druge osebe

Pravica do upoštevanja 
vnaprej izražene volje

Pravica do namestitve staršev ali 
druge osebe

U.B. 2016
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PRAVICA DO STALNEGA SPREMSTVA STARŠEV

- NAVZOČNOST STARŠEV (1)

Mati 8-letnega otroka z resno poškodbo 
hrbtenice zaprosi, da se ji na podlagi 8. člena 
ZPacP zagotovi možnost, da je neposredno 
prisotna pri otrokovi operaciji. Glavni kirurg 
prošnjo matere zavrne z obrazložitvijo, da je v 
skladu z medicinsko doktrino pri tako resnem 
posegu lahko prisotno le zdravstveno osebje, ki 

neposredno sodeluje pri zdravstvenem posegu.
 Ali je kirurg kršil pravico do stalnega spremstva?

 Ali je možno zavrniti prošnjo staršev za prisotnost pri
ambulantni operaciji pri pediatru?

Ne

Praviloma ne

U.B. 2016



7

PRAVICA DO STALNEGA SPREMSTVA STARŠEV

- NAVZOČNOST STARŠEV (2)

Podano je enako dejansko stanje kot v prvem 
primeru. S tem, da otrok jasno in vztrajno želi, da 
je prisoten eden od staršev. Sodelovanje pri 

posegu pogojuje s prisotnostjo staršev. 
 Kako ravnati v skladu z ZPacP?

Gre za enostaven, toda boleč ambulantni poseg. 
Nobene ovire ni, da starši ne bi bili prisotni, a 
tega, za razliko od otroka, ne želijo. Otrok 
sodelovanje pri posegu pogojuje s prisotnostjo 

staršev. 
 Kako ravnati v skladu z ZPacP?

Posebne formalne rešitve 

ni. Staršev ni možno 

prisiliti.

Nima absolutne pravice, doseže pa se lahko 

neformalne kompromisne rešitve (npr. 

prisotnost do uspavanja)

U.B. 2016
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PRAVICA DO STALNEGA SPREMSTVA STARŠEV

- NAVZOČNOST STARŠEV (3)

Otrokova starša sta v postopku razveze 
zakonske zveze. Pedopsihiater ne vidi 
nobenega problema, da so starši izmenično 
prisotni pri pregledih, toda na enem od 
pregledov oče prične z mobilnim telefonom 
snemati seanso (otroka in pedopsihiatra), 
češ da posnetke potrebuje kot dokazni 

material na sodišču.
 Ali je do tega upravičen?

Ne

U.B. 2016
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PRAVICA DO STALNEGA SPREMSTVA STARŠEV

- NAVZOČNOST STARŠEV (4)

Pediater ne vidi nobenega problema, da so starši 
prisotni pri obravnavi. Toda pri enem od 
pregledov, pri katerem je potreben poglobljen 
razgovor z otrokom, pediater zaprosi starše, da 
zapustijo ambulanto, ker meni, da otrok ne 
sodeluje ustrezno zaradi prisotnosti staršev…

Var. 1: … problem je v tem, da gre za sum nasilja v 
družini;

Var. 2: … problem je v tem, da se starši  

prekomerno vmešavajo v delo pediatra.
 Ali je zaprosilo pediatra v skladu z ZPacP?

Enako kot spodaj

Utemeljeno, če je 

vmešavanje 

objektivno tako 

moteče, da ni 

možno izvajati 

kakovostne, 

primerne in varne 

zdravstvene oskrbe

U.B. 2016
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II. Del - Uvodno 

PRAVICA DO PRIVOLITVE 
V ZDRAVSTVENO OSKRBO

DEJANSKA 

OMEJITEV 

AVTONOMIJE!

ALI JE VEZANA NA 

OBSTOJ POSLOVNE 

SPOSOBNOSTI?

PRIVOLITVENA 

NESPOSOBNOST

KLASIČNI POLOŽAJI PRIVOLITVENE 

NESPOSOBNOSTI

OTROCIBOLNIKI S TEŽAVAMI V 
DUŠEVNEM ZDRAVJU

BOLNIKI V STANJU 
ZAČASNE 

PRIVOLITVENE 
NESPOSOBNOSTI

U.B. 2016
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II. Del - Uvodno 

PRAVICA DO PRIVOLITVE 
V ZDRAVSTVENO OSKRBO

STARŠI ali SKRBNIK

U.B. 2016
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VPRAŠANJE POTREBNE STAROSTI (1)

V ambulanti se zglasi 13-letnik skupaj s svojo mamo, ki je 
rahlo alkoholizirana. Zdravnica po pogovoru izve, da otrok 
večinoma sam skrbi zase in za njegovo mlajšo sestro, ter 
da je v vsakdanjem življenju in v šoli zelo samostojen in 
odgovoren. Oče je nepoznan. Otrok je precej razgledan, 
njegov govor je zelo artikuliran… Zdravnica opravi pregled, 
otroku izroči izvid, se z njim dogovori za izvedbo 
zahtevnejše diagnostike ter mu pojasni vse, kar je v zvezi s 
tem potrebno in kasneje tudi poseg opravi, pri čemer 
privolitveni obrazec podpiše otrok sam.

 Ali je prišlo do kršitve pravice staršev, da odločajo o zdravstveni 
oskrbi svojih otrok?

 Ali so ob priznanju privolitvene sposobnosti potrebni kakršni koli 
zapisi v zdravstveni dokumentaciji?

 Ali je potreben predhoden stik s starši?

Ne, izjemoma je možno otroku tudi pred 15 letom 

priznati privolitveno sposobnost

Načeloma da

Da

U.B. 2016
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VPRAŠANJE POTREBNE STAROSTI (2)

V ambulanti se skupaj z mamo zglasi 17-
letnik, ki ga prav v vsem “zastopa” mama. 
Otrokovo obnašanje kaže na izrazito nezrelo 
in neodgovorno osebo, otrok je nesodelujoč 
in nezainteresiran, z veliko težavo izraža 
lastna mnenja... Po opravljeni diagnostiki se 
zdravnica za operacijski poseg dogovori s 
starši. Privolitveni obrazec na koncu 
podpišeta oba starša. 

 Ali je zdravnica ravnala prav?
 Drugi, očitni primeri “odvzema” privolitvene sposobnosti?

Izjemoma je možno otroku po 15 letu ne 

priznati privolitvene sposobnosti, 

vendar v konkretnem primeru to 

verjetno ne bi bilo utemeljeno 

U.B. 2016
Duševne bolezni oz. motnje 
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Skupaj s starši 16-letni privolitveno sposoben pacient hodi 
na zdravniške preglede in fizioterapijo. Ker dosedanje 
zdravljenje ne daje rezultatov, se starša odločita za operacijo. 
Pacient sicer sodeluje pri informiranju in se s posegom 
strinja, a privolitveni obrazec podpišeta le starša, ker so vsi 
mnenja, da je to dovolj.

VAR 2: … privolitveni obrazec podpišejo vsi trije.

 Ali so izvajalec zdravstvene dejavnosti, pacient in njegovi 
starši ravnali pravilno?

VPRAŠANJE POTREBNE STAROSTI (4)

Ne, podpiše le pacient

To je najboljša 

rešitev

U.B. 2016
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DODATNO:
PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI IN SODELOVANJA (1)

Po opravljeni diagnostiki zdravnik ugotovi, 
da bo zdravljenje 6-letnika zahtevno in 
dolgotrajno. Zato se pri prvem naslednjem 
obisku zdravnik pogovori o načrtovanem 
zdravljenju s starši kot zakonitimi 
zastopniki, pri tem pa je bil otrok zaradi 
starosti povsem izločen.

 Ali je takšno ravnanje skladno z načeli ZPacP?

Ne, pojasnilna dolžnost se izvede tudi v 

razmerju do otroka, seveda prirejeno 

njegovim zmožnostim razumevanja

U.B. 2016
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DODATNO:
PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI IN SODELOVANJA (2)

Zdravnik 13-letnemu otroku ne prizna privolitvene 
sposobnosti, zato vsa potrebna pojasnila o 
zdravstvenem stanju in predlaganem zdravljenju 
prejmejo otrokovi starši. Starši tudi privolijo v 
zdravljenje. Otrok od zdravstvenega osebja ne 
prejme nobenih pojasnil, prav tako se ga ne vpraša 
za mnenje.

 Ali in v kakšnem primeru je to dopustno?

Lahko poda mnenje, ki pa 

ni zavezujoče

U.B. 2016
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VSTOP STARŠEV – manjši medicinski posegi

Zdravnica predlaga, da se takoj ambulantno 
izvede netvegana in ne pretirano boleča 
odstranitev kožnega izrastka na roki otroka 
(nenujni in lažji poseg). Pri tem je prisoten tudi 
otrokov oče, ki poda ustno privolitev za poseg. 
Zdravnica poseg izvede brez privolitve otrokove 
matere. Čez nekaj dni se pri zdravnici zglasi jezna 
mati, ki meni, da bi za poseg morala dati 
privolitev tudi ona, saj zakon določa, da “starša o 
privolitvi praviloma odločata sporazumno”.

 Ali je zdravnica ravnala pravilno?

 Drugi primeri lažjih posegov?

Da

U.B. 2016
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VSTOP STARŠEV – zahtevnejši medicinski posegi (1/5)

Zaradi resnih zdravstvenih težav desetletnega otroka, 
zdravnik prisotni materi otroka predlaga, da se izvede 
operacija, ki sicer še ni nujna, vendar se mudi, ker se 
lahko v kratkem zdravstveno stanje precej poslabša. Po 
prejemu vseh pojasnil, mati privoli in kasneje podpiše 
privolitveni obrazec. Zdravnik materi pojasni, da se mora 
podpisati tudi oče, ker gre za zahtevnejši medicinski 
poseg. Mati pojasni, da je oče kot vojaški poveljnik 
službeno v tujini, in da se vrne šele čez dva meseca.

 Ali se poseg lahko opravi brez privolitve očeta?

V zahtevne posege morata privoliti oba. 

Objektivna daljša zadržanost enega 

od staršev, je dopustna izjema.U.B. 2016
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VSTOP STARŠEV – zahtevnejši medicinski posegi (2/5)

Podano je podobno dejansko stanje kot v prvem primeru. 
Prisoten je oče:

Var 1: … ki z zdravniškim izvidom (…*) izkaže, da otrokova 
mati ni sposobna odločati o sebi (npr. zaradi hudih 
posledic kapi ali zaradi duševne bolezni);

Var 2: … ki z odločbo izkaže, da je on postavljen kot 
skrbnik otrokove matere (tj. da ji je odvzeta poslovna 
sposobnost);

Var 3: …ki s sodno odločbo dokaže, da je materi odvzeta 
roditeljska pravica.

 Ali se poseg lahko opravi brez privolitve matere?

Tudi to je izjema –

privoli le oče

Tudi to je izjema –

privoli le oče

Tudi to je izjema –

privoli le oče

U.B. 2016



21

VSTOP STARŠEV – zahtevnejši medicinski posegi (3/5)

Podano je podobno dejansko stanje kot v prvem primeru. 
Prisotna je mati:

Var 1: … ki zatrjuje, da je oče neznan;

Var 2: … ki zatrjuje, da je oče neznanega prebivališča in z 
njim tudi nima drugih kontaktov.

Podano je podobno dejansko stanje kot v prvem primeru. 
Prisotna sta mati in njen novi partner (otrokov očim). 
Mati pojasni, da je zunajzakonska zveza z očetom že dolgo 
nazaj prenehala, in da sedaj vsi živijo skupaj z novim 
partnerjem, ki zagotavlja varstvo in vzgojo ter preživljanje 
otroka.

 Ali se poseg lahko opravi brez privolitve očeta?

Enako kot 

zgoraj

Enako kot 

zgoraj

Očim nima pravic, razen če posvoji otroka 

svojega partnerja

U.B. 2016
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VSTOP STARŠEV – zahtevnejši medicinski posegi (4/5)

Podano je podobno dejansko stanje kot v prvem 
primeru, toda izvajalec zdravstvene dejavnosti 
ugotovi:

Var 1: … da je otrok dodeljen le materi v varstvo in 
vzgojo otrok, oče izvršuje le občasno pravico do 
stikov in plačuje preživnino;

Var 2: … da oče iz prvega primera ne izvršuje niti 
stikov in ne plačuje preživnine;

Var 3: … da sta starša razvezana;

Var 2: … da je na sodišču v teku spor o očetovstvu.

 Ali se poseg lahko opravi brez privolitve očeta?

Ne

Ne

Ne

Ne

U.B. 2016
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VSTOP STARŠEV – zahtevnejši medicinski posegi (5/5)

• Podano je podobno dejansko stanje kot 
v prvem primeru, toda izvajalec 
zdravstvene dejavnosti ugotovi, da oče 
zavrača kakršnokoli sodelovanje pri 
zdravstveni oskrbi, ker npr. dvomi, da je 
otrok njegov. Spor o tem ni v reševanju 
pri pristojnih organih.

 Ali se poseg lahko opravi brez privolitve očeta?

Prisila ni možna. Teoretično je možno izvesti poseg brez privolitve, saj “oče dlje časa ni dosegljiv”, 

vendar je treba poskusiti vzpostaviti stik. Lahko pa oče pisno zavrne poseg. Če zavrne, se potem 

starša napoti na CSD.

U.B. 2016
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NESOGLAŠANJE STARŠEV (1)

Zdravnica pošlje devetletnega otroka s poškodbo 
rame, ki ni potrebna nujne obravnave, na RTG 
slikanje. Ob tem sta prisotna oba starša. Eden od 
njiju se s tem strinja, drugi pa temu nasprotuje.

REŠITVE:

 Slikanje se lahko izvede brez soglasja drugega od staršev?

 Napotitev na center za socialno delo?

 Slikanje se odloži dokler starša ne dosežeta soglasja?

 Nadomestno soglasje konzilija ali nevtralnega zdravnika?

Ne

Če izvedljivo in 

smiselno

Ne

Da. To velja za lažje 

posege! 

Soaglasje se 

zapiše v 

dokumentacijo.

U.B. 2016
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NESOGLAŠANJE STARŠEV (2)

Starša, ki osemletnega otroka pripeljeta v bolnišnico, 
ne dosežeta sporazumne odločitve, da se izvede 
tvegano in zahtevno medikamentno zdravljenje
(eden od njiju ne podpiše privolitvenega obrazca), 
čeprav so se pred časom z zdravnikom že dogovorili 
za izvedbo?

REŠITVE:

 Zdravljenje se lahko izvede brez soglasja drugega od staršev?

 Napotitev na center za socialno delo?

 Zdravljenje se odloži dokler starša ne dosežeta soglasja?

 Nadomestno soglasje konzilija ali nevtralnega zdravnika?

Ne

Da

Možno

Ne
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NUJNI POSEGI

Otroka z reševalnim vozilom pripeljejo v bolnišnico 
neposredno iz šole. Zdravnik oceni, da je otroka zaradi 
poškodbe treba nemudoma operirati, ker gre za nujen 
primer. Eden od zaposlenih v bolnišnici stopi v telefonski 
kontakt s starši. Starša že po telefonu nasprotujeta 
operaciji, ker menita, da je preveč tvegana, in da otrok 
lahko normalno živi še naprej, zato naj se opravi le splošna 
oskrba poškodbe. Pojasnita še, da se bosta v bolnišnici 
zglasila čez eno uro, ker sta na drugem koncu Slovenije. Že 
med telefonskim pogovorom s starši ali takoj po tem, 
zdravstveni tim izvede operacijo. 

 Ali je opisano ravnanje bolnišnice dopustno?

Da


