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ZADEVA: Dodeljevanje receptov za osebno rabo zdravnikom s statusom 
specializanta – NUJNO

Spoštovani generalni direktor Marjan Sušelj,

z 8.2.2020 je v veljavo stopil spremenjeni 210. člen Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, ki je dodeljevanje receptov za osebno rabo razširil tudi na zdravnike, ki imajo 
status specializanta. Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je v tem 
tednu s strani specializantov prejela informacijo, da jim Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) na njihovo prošnjo receptov za osebno rabo ni dodelil, iz 
razloga, ker niso predložili potrdila zbornice, ki izkazuje, da imajo status specializanta.

Pojasnjujemo, da zbornica tovrstnih potrdil ne izdaja, saj lahko specializanti svoj status 
izkažejo na več načinov:

1. z odločbo zbornice o odobritvi specializacije, v kateri je med drugim naveden čas 
trajanja specializacije,

2. s sklepom zbornice o pričetku specializacije, v katerem sta med drugim določena 
najkasnejši datum pričetka specializacije in delodajalec specializanta tekom 
specializacije,

3. s programom kroženja tekom specializacije, ki ga na predlog specializanta in 
njegovega glavnega mentorja pripravi zbornica in

4. s pogodbo o zaposlitvi, ki jo delodajalec in specializant skleneta za določen čas 
opravljanja specializacije, in v kateri se obvezno določi: delovno mesto 
specializanta, vrsta in trajanje specializacije, program specializacije, datum začetka 
opravljanja specializacije ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. 
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V luči navedenega ZZZS pozivamo, da zdravnikom, ki status specializanta izkažejo z enim 
izmed zgoraj navedenih dokazil, na njihovo prošnjo nemudoma dodeli recepte za osebno 
rabo.

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

S spoštovanjem,

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

Vročiti po elektronski pošti:
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, 

DI@zzzs.si 
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