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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: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19

Obveščamo vas, da je 24. 10. 2020 začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP), ki je 
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, določenega v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 –
ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP; v 
nadaljnjem besedilu: ZZDej).

V skladu z 39. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZZDej (Uradni list RS, št. 64/17) bi 
morali vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki v dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti 
nimajo navedenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali niso v registru zasebnih 
zdravstvenih delavcev sami navedeni kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ali v 
dovoljenju navedeni odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti oziroma zasebni zdravstveni 
delavec, ki je sočasno odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, ne izpolnjuje pogojev iz 3.a 
člena zakona, najkasneje do 17. 12. 2020 vložiti vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja 
oziroma vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z določitvijo odgovornega nosilca 
zdravstvene dejavnosti.

Na podlagi 3. člena ZZUOOP je navedeno prehodno obdobje za uskladitev dovoljenj za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti ter odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev 
z odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti podaljšano za 2 leti, in sicer do 17. 12. 2022.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Zdravniška zbornica Slovenije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije
Združenje fizioterapevtov Slovenije
Združenje mestnih občin Slovenije
Združenje občin Slovenije
Skupnost občin Slovenije



V povezavi z navedenim pojasnjujemo, da bo Ministrstvo za zdravje pripravilo ustrezne vloge za 
uskladitev odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti in jih objavilo na spletni strani Ministrstva 
za zdravje. Ob tej priložnosti pozivamo vse izvajalce, da začnejo z aktivnostmi, ki prispevajo k 
čim hitrejši uskladitvi navedenih dovoljenj oziroma vpisov v register.

Prosimo vas, da z obvestilom seznanite svoje člane.

Pri odgovoru se sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem.

mag. Marija Magajne
v.d. generalnega direktorja

        Direktorata za zdravstveno varstvo

Vročiti:
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, gp.zdruzenje@zdrzz.si – po e-pošti
- Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti 
- Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, tajnistvo@zbornica-zveza.si – po e-pošti 
- Združenje fizioterapevtov Slovenije, info@physio.si – po e-pošti 
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si – po e-pošti 
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si – po e-pošti
- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si – po e-pošti 
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