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Mednarodni simpozij o homeopatiji 
Ljubljana, 8. april 2010 
 
Govorjena beseda velja! 
 
 
STATUS HOMEOPATIJE V SLOVENIJI 
Tjaša Barbara Kump, dr. vet. med., Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 
 
 
 
A. Predpisi, ki urejajo področje homeopatije v Sloveniji 
 
Pri pripravi predpisov, ki urejajo področje zdravilske dejavnosti na splošno, smo si zastavili 
cilj, da v čim večji meri zaščitimo uporabnika zdravilskih storitev, pred morebitnim 
nestrokovnim ravnanjem.  
 
Glede na navedeno, 6. člen Zakona o zdravilstvu (objavljen v Uradnem listu RS št. 
94/2007) določa, da lahko homeopatijo izvajajo le osebe, ki imajo diplomo medicinske 
fakultete, ter pridobljena znanja iz homeopatije. V pripravi je sicer nov Zakon o zdravilski 
dejavnosti, ki pa ne spreminja sedaj veljavnih določil, ki urejajo področje homeopatije. 
 
B. Predpisi, ki urejajo področje homeopatskih zdravil v Sloveniji so naslednji 
 
Vsi predpisi, ki urejajo področje homeopatskih zdravil v Sloveniji so usklajeni s predpisi, ki 
urejajo to področje v EU. 
 
Za razliko od velike večine držav članic EU, homeopatskih zdravil še ni na trgu v Sloveniji, ker 
še nobeno homeopatsko zdravilo ni pridobilo dovoljenja za promet. Javna agencija za 
zdravila do danes še ni prejela nobene popolne vloge za pridobitev dovoljenja za promet. 
 
V skladu z Zakonom o zdravilih (Ur. list RS, št. 31/06), morajo tudi homeopatska zdravila 
pridobiti dovoljenje za promet, s čimer se preveri in zagotovi njihova varnost, kakovost in 
učinkovitost.  
 
Podrobneje ureja področje homeopatskih zdravil Pravilnik o homeopatskih zdravilih za 
uporabo v humani medicini (Ur. list RS, št. 94/2008). V skladu z navedenim pravilnikom 
smejo homeopatska zdravila predpisovati le osebe, ki imajo diplomo medicinske fakultete in 
pridobljena znanja iz homeopatije, izdajati pa jih smejo le v lekarnah in sicer samo magistri 
farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in dodatnimi znanji s področja homeopatije.  
 
Novela zakona o zdravstveni dejavnosti v 17. členu med drugim navaja kot obseg 
zdravstvenih dejavnosti: 
- storitve nekaterih dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblik diagnostike, zdravljenja 

in rehabilitacije, ki jih opravljajo zdravstveni delavci v skladu s posebnim zakonom; s 
čimer bi se uradna medicina približala tudi homeopatiji.  
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