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Zadeva: Pojasnilo v zvezi z vključevanje koncesionarjev v delo izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti

Zveza: Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene                                   
dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja 
neodložljive zdravstvene obravnave pacientov

Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi 
obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave 
pacientov (Uradni list RS, št. 154/2020; v nadaljnjem besedilu: odredba), ki je začela veljati 25. 
oktobra 2020, med drugim določa vključevanje koncesionarjev v delo izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivostih za pravočasno obravnavo pacientov, 
obolelih za COVID-19.

Tretji odstavek 3. člena odredbe določa, da se koncesionarji za namen zagotavljanja zadostnih 
zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, v skladu z zakonom, ki 
ureja zdravniško službo, in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, vključujejo v delo 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru 
dejavnosti in na območju katerega koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost. V četrtem 
odstavku 4. člena odredba določa, da določbe tega člena glede organizacijskih ukrepov in 
povezovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti z namenom pravočasne obravnave pacientov, 
obolelih za COVID-19, in vstopnih točk za brise za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, 
veljajo tudi za koncesionarje, ki se vključujejo v delo zdravstvenega doma, na območju katerega 
opravljajo koncesijsko dejavnost.

V nadaljevanju pojasnjujemo, na kakšni podlagi se koncesionar vključuje v aktivnosti COVID-19 
določene z odredbo.
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Zakon 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 in 82/20) v 44.f členu določa, da s koncesijsko pogodbo koncedent in 
koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, in sicer med drugim 
tudi obveznost koncesionarja, da se vključi v sistem izvajanja neprekinjenega zdravstvenega
varstva na podlagi pogodbenega razmerja z izvajalcem neprekinjenega zdravstvenega varstva, 
če gre za zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Koncesionarji se vključujejo v zdravstveno dejavnost na primarni ali sekundarni ravni v javnih 
zdravstvenih zavodih, na območju katerih opravljajo koncesijsko dejavnost v skladu s 45.b 
členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-
K, 49/18 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZZdrS), ki med drugim določa, da se koncesionar 
mora vključiti v program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer 
opravlja zdravniško službo, pri izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči. Pogoji za 
zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči ter medsebojne pravice in obveznosti se 
uredijo s pogodbo med koncesionarjem in izvajalcem neprekinjene nujne zdravniške pomoči.

Drugi odstavek 45.b člena ZZdrS med drugim določa, da se na področju primarnega in 
sekundarnega zdravstvenega varstva koncesionar vključuje v zagotavljanje neprekinjene nujne 
zdravniške pomoči pod enakimi pogoji za delo in za enako plačilo kot zdravnik, ki je zaposlen v 
javnem zdravstvenem zavodu. Enako plačilo pomeni, da koncesionar prejme plačilo v višini 
stroška, ki bi ga imel izvajalec neprekinjene nujne zdravniške pomoči, če bi bil koncesionar 
zaposlen pri tem izvajalcu. 45.b člen ZZdrS prav tako določa, da se pogoji za zagotavljanje 
neprekinjene nujne zdravniške pomoči iz drugega odstavka tega člena ter medsebojne pravice 
in obveznosti uredijo s pogodbo med koncesionarjem in izvajalcem neprekinjene nujne 
zdravniške pomoči. Iz navedenega sledi, da je zavezanec za plačilo za opravljeno delo 
koncesionarjem v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva javni zdravstveni zavod, s 
katerim ima koncesionar sklenjeno pogodbo. 

Glede na navedeno se koncesionarji vključujejo v aktivnosti, ki so vezane na pravočasno 
obravnavo pacientov, obolelih s COVID-19, na podlagi pogodbe, sklenjene med izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti in koncesionarjem, in sicer na območju, za katerega je koncesionarju 
podeljena koncesija.

Če pogodbe za vključevanje koncesionarjev v  izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva 
morda še niso sklenjene med izvajalcem zdravstvene dejavnosti  in koncesionarjem, vas  
pozivamo, jih je treba nemudoma skleniti, saj navedeno izrecno zahteva prvi odstavek 45.b 
člena ZZdrS. Morebitna nesklenitev pogodbe predstavlja prekršek, za katerega je predvidena 
tudi globa1. Veljavne pogodbe pa so podlaga, da se koncesionarji vključujejo tudi v aktivnosti, ki 
so vezane na pravočasno obravnavo pacientov s COVID-19.

Prosimo vas, da z vsebino tega dopisa seznanite vaše člane.

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

                                                  
1 Z globo od 300 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik, ki se ne vključi v program zagotavljanja neprekinjene 

nujne zdravniške pomoči v skladu s 45.b členom ZZdrS.



S spoštovanjem,
                                 mag. Marija Magajne
                           v. d. generalne direktorice

Vročiti:
 Zdravniška zbornica Slovenije, zdenka.cebasek@zzs-mcs.si, gp.zzs@zzs-mcs.si, – po 

e-pošti; 
 Združenje zdravstvenih zavodov Republike Slovenije, marjan.pintar@zdrzz.si, 

gp.zdruzenje@zdrzz.si – po e-pošti
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