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ZADEVA: Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti - predlog za spremembo navodil 
izvajalcem zdravstvene dejavnosti na spletni strani Ministrstva za zdravje

Spoštovani,

Ministrstvo za zdravje je sprejelo Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti, ki je pričel 
veljati 12. 10. 2018. Izvajalci zdravstvene dejavnosti so dolžni v roku šestih mesecev od 
pričetka veljavnosti pravilnika podati vloge za uskladitev dovoljenj z vrstami zdravstvene 
dejavnosti, ki jih opravljajo.

Zdravniška zbornica ugotavlja, da so navodila izvajalcem v zvezi z izvajanjem pravilnika, ki 
jih je ministrstvo objavilo na svoji spletni strani, premalo natančna, zato predlagamo 
njihovo dopolnitev, kot izhaja v nadaljevanju. V točki 2. 2. pojasnjujemo, v katerem delu 
je potrebno navodila črtati. 

1. Izdelati je potrebno navodila za izpolnjevanje vlog za uskladitev vrst zdravstvene 
dejavnosti 

Trenutna navodila na spletni strani ministrstva pojasnjujejo zgolj obveznost zasebnih 
izvajalcev, da na ministrstvo podajo vlogo za uskladitev dovoljenj z vrstami zdravstvenih 
dejavnosti, ki jih opravljajo, ne pojasnjujejo pa, kako naj izvajalci vloge v praski izpolnijo. 
Dejstvo je, da je pravilnik zelo nepregleden (saj je na nesistematičen način združil vsebino 
dveh medsebojno nepovezanih zakonov), zato menimo, da bi ministrstvo moralo navesti 
primere pretvorb vrst dejavnosti, ki pridejo v praksi najpogosteje v poštev (npr. družinska 
medicina, splošno zobozdravstvo). Nadalje bi navodilo moralo vsebovati tudi pojasnila, 
kako mora biti vloga izpolnjena na področjih, ki bi jih hkrati lahko uvrstili pod vsebinsko 
ožjo ali širšo vrsto dejavnosti (npr. kardiologija – interna medicina), v primerih ko izvajalci 
opravljajo storitev v splošnem in hkrati specialističnem zobozdravstvu ter v drugih 
posebnih primerih (npr. ginekologija v osnovnem zdravstvu / ginekologija na 
sekundarnem nivoju).
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2. Dopolnitev / sprememba obstoječih navodil na spletni strani Ministrstva za zdravje

2. 1. Navodila je potrebno nujno dopolniti z informacijo, da je rok za vložitev vloge za 
uskladitev obstoječih dovoljenj z navedbo vrste zdravstvene dejavnosti 12. 4. 2018 ter da 
imajo izvajalci pravico, da navedeni rok izkoristijo v celoti. Trenutno namreč krožijo 
napačna tolmačenja, da je potrebno vloge za uskladitev dovoljenj podati takoj. 

2. 2. V navodilih je ministrstvo zasebne izvajalce (pod zavihkom »zasebniki«) pozvalo, naj 
hkrati z vložitvijo vloge za uskladitev dovoljenj, podajo še vlogo za uskladitev odgovornega 
nosilca zdravstvene dejavnosti. Zdravniška zbornica temu pozivu nasprotuje in zahteva, 
da ga ministrstvo iz navodil črta. Zakon je namreč v prehodnih določbah izvajalcem določil 
triletno prehodno obdobje, do katerega morajo svoje poslovanje prilagoditi novi (manj 
ugodni / bolj rigidni in stroškovno zahtevnejši) ureditvi, pri čemer imajo izvajalci zakonsko 
pravico, da tudi ta rok izkoristijo v celoti. Glede na položaj, ki ga ima Ministrstvo za zdravje 
v delovanju zdravstvenega sistema, bi si izvajalci takšen zapis v navodilih ministrstva (ki 
izvajalce poziva, da se dejansko odpovedo pravici do triletnega prehodnega obdobja) 
lahko razlagali kot dolžnost, da se svoji pravici iz zakona odrečejo (čeprav imajo za 
uskladitev na voljo še dve leti). Po uskladitvi so namreč izvajalci podvrženi novemu režimu 
glede odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki bi ga sicer bili dolžni vzpostavitvi z 
vložitvijo vloge do 17. 12. 2020. 

Ob zgoraj navedenem še pripominjamo, da pod zavihkom »javni zavodi in ostali zavodi« 
obrazca vloge (in navodil) za uskladitev odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti sploh 
(še) ni. Pričakujemo enakopravno obravnavo, in sicer naj bodo smiselno enaka navodila, 
kot veljajo za zasebne izvajalce, določena tudi za javne zavode, ali pa naj se začasno 
umakne tudi navodila glede uskladitve odgovornih nosilcev, ki veljajo za zasebne izvajalce.  

2. 3. Na spletni strani je potrebno navesti kontaktne osebe Ministrstva za zdravje, ki dajejo 
pojasnila izvajalcem glede obveznosti uskladitve dovoljenj in izpolnjevanja vlog. 
 
S spoštovanjem,

Pripravil:
Peter Renčel univ. dipl. prav.
Vodja oddelka za pravne zadeve

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica
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Vročiti:
Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si
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