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ZADEVA: Dodeljevanje receptov za osebno rabo – poziv za odpravo nepravilnosti

Spoštovani generalni direktor Marjan Sušelj,

na Zdravniško zbornico Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se je obrnila samozaposlena 
zdravnica z veljavno licenco zbornice. Zdravnica zdravstvene storitve, na podlagi podjemne 
pogodbe, opravlja tudi pri različnih koncesionarjih po Sloveniji. Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) zdravnici na njen predlog ni dodelil 30 receptov 
za osebno rabo letno iz razloga, ker ni zaposlena v mreži javne zdravstvene službe. 

Peti odstavek 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja1 v prvi alinei 4. točke 
določa, da ZZZS dodeli zdravniku na njegov predlog 30 receptov za osebno rabo letno, če 
»opravlja zdravstvene storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe2«. Pravila OZZ torej ne 
določajo pogoja, da mora biti zdravnik na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaposlen v mreži javne 
zdravstvene službe, temveč zadošča, da zdravnik v okviru mreže javne zdravstvene službe 
zdravstvene storitve opravlja. 

Dalje vas obveščamo, da se na zbornico še vedno obračajo specializanti, katerim ZZZS receptov 
za osebno rabo ne dodeli3. V vašem dopisu št. 014-2/2019-DI/47 z dne 14.2.2020 pojasnjujete, 
da ZZZS v skladu z 8. členom Pravilnika o receptih za osebno rabo od specializantov oziroma 
sekundarijev z opravljenim strokovnim izpitom pred izdajo receptov za osebno rabo zahtevate 
predložitev dokazila (npr. odločbe o odobritvi specializacije ali sekundariata) v kolikor iz ZZZS 
razpoložljivih evidenc ni možno razbrati, da ima zdravnik enega od zahtevanih statusov. V 

1 (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 
6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 
78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20; v nadaljevanju: Pravila OZZ)
2 Ob predpostavki, da izpolnjuje tudi ostale pogoje določene v petem odstavku 210. člena Pravil OZZ.  
3 Načine, s katerimi lahko specializant dokaže svoj status smo vam navedli že v dopisu št. 180-2/2019-9 z 
dne 13.2.2020.
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zvezi z navedenim vam sporočamo, da zbornica Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje 
enkrat mesečno posreduje seznam vseh zdravnikov s statusom specializanta za namene vpisa 
podatkov v Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (v nadaljevanju: 
RIZDDZ), katerega uporabnik je tudi ZZZS. Pripominjamo tudi, da zbornica mesečno pripravi 
skupni obračun po posameznih pooblaščenih izvajalcih in vrstah povračil za specializacije, 
katerega mesečno posreduje ZZZS. Obračunu zbornica priloži prilogo po posameznih 
pooblaščenih izvajalcih, na kateri so med drugim tudi podatki o pooblaščenih izvajalcih, o 
osebnih imenih specializantov, plačnih razredih specializantov, zneski povračil stroškov dela 
posameznega specializanta, idr. Za zdravnike s statusom sekundarija po opravljenem 
strokovnem izpitu tovrstne obračune, ki so naslovljeni na ZZZS, pripravlja Združenje 
zdravstvenih zavodov Slovenije. Navedeno torej pomeni, da ZZZS razpolaga s številnimi 
podatki, s katerimi lahko iz svojih lastnih evidenc preveri status zdravnika specializanta ali 
status zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom.  

Da pri dodeljevanju receptov za osebno rabo ne bo prišlo do dodatnih nesporazumov glede 
statusa zdravnika specializanta in glede statusa zdravnika sekundarija z opravljenim 
strokovnim izpitom, pojasnjujemo sledeče:

1. zdravnik ima status specializanta tudi v primeru opravičljivih odsotnosti z dela, kot so 
materinski, očetovski in starševski dopust ter druge daljše odsotnosti (npr. odsotnost 
zaradi bolezni, ki je daljša od 20 zaporednih delovnih dni) in

2. zdravnik ima status sekundarija z opravljenim strokovnim izpitov v primeru, da 
opravlja izbirni del sekundariata. Zdravnikom, ki so uspešno opravili strokovni izpit in 
se prijavili na izbirni del sekundariata, zbornica izda odločbo, s katero se zdravniku 
odobri opravljanje izbirnega dela sekundariata. Enako, kot za zdravnike s statusom 
specializanta, velja tudi za zdravnike sekundarije z opravljenim strokovnim izpitom: 
zdravnik ima status sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom tudi v primeru 
opravičljivih odsotnosti z dela, kot so materinski, očetovski in starševski dopust ter 
druge daljše odsotnosti (npr. odsotnost zaradi bolezni, ki je daljša od 20 zaporednih 
delovnih dni).

Skladno z vsem navedenim zbornica poziva, da ZZZS:
1. zdravnikom, ki nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi z javnim zdravstvenim zavodom 

ali koncesijske pogodbe z ZZZS, na njihov predlog dodeli recepte za osebno rabo, če 
le-ti na kakršnikoli drugi pravni podlagi4 opravljajo zdravstvene storitve v okviru mreže 
javne zdravstvene službe in

2. vsem svojim območnim enotam poda enotna in predvsem jasna navodila za 
dodeljevanje receptov za osebno rabo zdravnikom s statusom specializanta in 
zdravnikom s statusom sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom, da bo 
dodeljevanje receptov za osebno rabo poenoteno. 

4 Prva alinea 4. točke 5. odstavka Pravil OZZ namreč ne določa pogoja sklenjene pogodbe o zaposlitvi z 
izvajalcem v mreži javne zdravstvene službe ali koncesijske pogodbe.
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Prosimo, da se pri odgovoru sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Klara Zupančič, mag. prav.
Pravnica II

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

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

DI@zzzs.si, alenka.maric-cevzar@zzzs.si 
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