
Ministrstvo za zdravje
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ZADEVA: Podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev dovoljenj za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti ter odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih 
delavcev z odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti

ZVEZA:                Dopis Ministrstva za zdravje št. 0142-264/2020/1

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je prejela dopis Ministrstva za zdravje št. 
0142-264/2020/1, v katerem pojasnjujete, da se je na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju ZZUOOP) 
podaljšalo obdobje iz 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17). V povezavi s tem pojasnjujete, da boste pripravili ustrezne 
vloge za uskladitev odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti in jih objavili na vaši spletni strani.

V zvezi s sprejetim besedilom ZZUOOP zbornica opozarja, da v fazi njegovega sprejemanja niso bili 
upoštevani predlogi zbornice (dopis vsem poslanskim skupinam), s katerimi bi se med drugim 
odpravile anomalije oz. nejasnosti, ki jih je zakon vpeljal v pravni red. Izpostavljamo, da trenutno 
veljani ZZUOOP potencialno vzpostavlja nelogično in absurdno situacijo za koncesionarje. Slednji 
naj bi skladno z jezikovno razlago 41. člena ZZDej-K morali kljub podaljšanju roka iz drugega 
odstavka 39. člena ZZDej-K do 17. 12. 2020 sporočiti koncedentu odgovornega nosilca zdravstvene 
dejavnosti (41. člen ZZDej-K). Na podlagi navedenega bi se ZZDej-K lahko razlagalo tako, da bi 
moral koncesionar sporočiti koncedentu odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti iz koncesije 
(44.č člen ZZDej), medtem ko še ne bo rabil imeti v dovoljenju za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti urejenega nosilca zdravstvene dejavnosti (3.a člen ZZDej). Situacija je potencialno še 
toliko bolj nenavadna za izvajalca zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni, kjer je Ministrstvo 
za zdravje koncedent, kateremu bi morali koncesionarji do 17. 12. 2020 sporočiti, kdo je odgovorni 
nosilec zdravstvene dejavnosti, medtem ko za uskladitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti tega 
ne rabijo narediti do 17. 12. 2022. 

Zbornica je mnenja, da je bil namen ZZUOOP za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti (tudi 
koncesionarje) podaljšati rok za postavitev odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, vendar 
pa je zaradi nepremišljenosti predlagatelja zakona prišlo do pomanjkljivih sprememb ZZDej-K, ki 
jih je mogoče odpraviti s klasičnimi metodami razlage. Z logično in teleološko razlago 41. člena 
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ZZDej-K v povezavi s spremenjenim 39. členom ZZDej-K je moč priti do zaključka, da kljub 
odsotnosti spremembe 41. člena ZZDej-K koncesionarjem ni potrebno sporočiti koncedentu 
odgovornega nosilca dejavnosti do 17. 12. 2022 (tako kot to določa spremenjeni 39. člen ZZDej-
K). Z namenom odprave dvoma v predstavljeno razlago 41. člena ZZDej-K vas prosimo, da se do 
nje opredeli tudi Ministrstvo za zdravje.

Zbornica na koncu opozarja, da imata Vlada RS, kot predlagatelj ZZUOOP (katerega besedilo je v 
tem delu pripravilo Ministrstvo za zdravje), in tudi sam zakonodajalec dolžnost natančnega, 
smiselnega in predvidljivega določanja obveznosti za subjekte pravnih predpisov. Ker je trenutna 
sprememba, ki jo uvaja ZZUOOP, nepremišljena in uvaja zmedo v pravni sistem, zbornica predlaga, 
da se v t.i. PKP6 odpravi zgoraj opisano nejasnost tako, da bosta roka iz 39. člena in 41. člena ZZDej-
K usklajena (tj. podaljšanje roka iz 41. člena ZZDej-K na 5 let od uveljavitve zakona).

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

S spoštovanjem,

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

Vročiti (elektronsko):
Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si
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