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Zadeva: Podaljšanje predhodnega obdobja za uskladitev odgovornega nosilca 
zdravstvene dejavnosti

Zveza: vaš dopis, št. 014-19/2018/44 z dne 30. 11. 2020

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je 30. 11. 2020 prejelo vaš poziv 
glede podaljšanja predhodnega obdobja za uskladitev odgovornega nosilca zdravstvene 
dejavnosti za koncesionarje. Iz vašega dopisa izhaja, da je Zakon o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljnjem besedilu: 
ZZUOOP) posegel tudi v ureditev prehodnega obdobja za uskladitev dovoljenj za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti ter odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev z 
odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti, tako da je je prehodno obdobje za uskladitev 
odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti podaljšal za 2 leti, in sicer do 17. 12. 2022, ni pa 
uredil podaljšanja roka za uskladitev odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za 
koncesionarje, ki je določen v prvem odstavku 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; v nadaljnjem besedilo ZZDej-K).

ZZUOOP je podaljšal rok za uskladitev odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti le za 
določene izvajalce zdravstvene dejavnosti (zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti in javne 
zdravstvene zavode), ne pa tudi za koncesionarje, zato je Ministrstvo za zdravje pripravilo 
predlog podaljšanja roka iz prvega odstavka 41. člena ZZDej-K in ga vključilo v predlog Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. S predlogom člena naj bi se rok v 
41. členu ZZDej-K podaljšal za dve leti, in sicer do 17. 12. 2022. 

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Petra Bogataj              
višja svetovalka III                                       

mag. Marija Magajne
državna sekretarka

Vročiti:
 Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
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