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ZADEVA: Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti 
zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije ( v nadaljevanju: zbornica) se je seznanila z vsebino Odredbe o 
začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19 (Uradni list št. 164/20; v nadaljevanju: Odredba) ter vas poziva k podaji pojasnil 
glede posameznih določb Odredbe.

Odredba v 8. členu delodajalcem nalaga dolžnost, da svoje zdravstvene delavce najmanj enkrat 
tedensko testirajo na prisotnost virusa SARS-CoV-2, kar se opravi pri izvajalcu, pri katerem 
zdravstveni delavec opravlja zdravstvene storitve, in v skladu z napotitvijo delodajalca. Prosimo 
vas za pojasnilo, ali so za izpolnitev navedene dolžnosti ustrezne vse vrste testov na prisotnost 
virusa SARS-CoV-2, ali so morebiti delodajalci oziroma izvajalci dolžni zagotoviti določeno vrsto 
testov. Nadalje vas pozivamo, da jasno pojasnite način financiranja testov, izvedenih na podlagi 8. 
člena Odredbe. Zbornica smatra, da gre za izvajanje mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 
v skladu z 41. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 152/20; v nadaljevanju ZZUOOP), katerih financiranje se zagotovi iz proračuna Republike 
Slovenije in iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

Odredba nadalje v 5. členu predvideva, da se zdravstvene delavce, ki opravljajo zdravstvene 
storitve iz prvega odstavka 2. člena in drugega odstavka 3. člena Odredbe, začasno s pisnim 
sklepom, razporedi v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene 
dejavnosti ter v socialno varstvene zavode, kjer poteka zdravstvena obravnava pacientov, obolelih 
za COVID-19. Zbornica zlasti z vidika prerazporeditve v socialno varstvene zavode poziva 
Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo), da v izogib dvomu poda jasno pojasnilo, da 
stroške prerazporejenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev nosijo socialno 
varstveni zavodi, h katerim so prerazporejeni, in ne morebiti izvajalci zdravniške dejavnosti, ki 
delujejo v okviru posameznih socialno varstvenih zavodov. 

Nadalje vas v izogib dvomu pozivamo, da izrecno zavzamete stališče, da gre v primeru razporeditve 
na podlagi 5. člena Odredbe za začasno razporeditev v smislu 55. člena ZZUOOP, za katero so 
zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci upravičeni do dodatka v višini 20 odstotkov urne 
postavke osnovne plače zaposlenega. 
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Zbornica bi na tem mestu tudi izpostavila neutemeljenost stališča, ki ga je ministrstvo zavzelo v 
dopisu št. 1001-480/2020/7 z dne 9. 10. 2020. Navedli ste, da se institut prerazporeditve iz 55. 
člena ZZUOOP po vašem mnenju lahko uporabi v primeru, ko bo zdravstveni delavec ali zdravstveni 
sodelavec za polni ali vsaj pretežni del delovnega časa prerazporejen k drugemu delodajalcu. 
Zbornica poudarja, da navedeno nikakor ne izhaja iz zakonske ureditve tega instituta, kot je 
določena v 55. členu ZZUOOP. Navedeni člen namreč ne vsebuje pogoja oziroma omejitve, da 
mora biti zdravstveni delavec prerazporejen za pretežni del delovnega časa. Zavzeto stališče 
ministrstva tako nezakonito in neutemeljeno omejuje pravice zdravstvenih delavcev, saj so glede 
na zakonsko ureditev le-ti lahko prerazporejeni tudi v manjšem obsegu, kot za pretežni del 
delovnega časa, in imajo tudi v tem primeru pravico do dodatka po 55. členu ZZUOOP.

Zbornica ministrstvu tudi pojasnjuje, da se je seznanila z dopisom Združenja zdravstvenih zavodov 
Slovenije št. 1311 z dne 3. 11. 2020, a ni videla potrebe po odzivu na tako očiten poskus sejanja 
razdora med njene člane (zaposlene v javnih zdravstvenih zavodih in koncesionarje ter pri njih 
zaposlene). Zbornica vljudno predlaga ministrstvu, da se tudi samo v bodoče distancira od takšnih 
populističnih stališč in se jim ne pridružuje. Trenutne izredne razmere nikakor ne morejo biti 
utemeljen razlog za diskriminatorno obravnavo izvajalcev zdravstvenih storitev in Združenje 
zdravstvenih zavodov Slovenije zelo očitno ni seznanjeno z izzivi, s katerimi se soočajo 
koncesionarji.  Ministrstvo se navedenega zagotovo bolje zaveda, saj je tudi samo v dosedanjih 
ukrepih dalo javnim zdravstvenim zavodom številne vzpodbude in jamstva, ki pa jih koncesionarji 
niso bili deležni oziroma so jih bili deležni v bistveno manjšem obsegu. Posledično vljudno 
pozivamo ministrstvo, da pokaže več razumevanja za legitimne skrbi koncesionarjev. 

Zbornica tudi pojasnjuje, da je njeno poslanstvo varovanja poklicnih, ekonomskih in socialnih 
interesov njenih članov v trenutnih razmerah pomembnejše kot kadarkoli prej in zbornica temu 
ustrezno tudi prilagaja svojo komunikacijo in pozive deležnikom.

Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica



Zdravniška zbornica Slovenije  Stran 3 od 3

Vročiti po el. pošti:
Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si 
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