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ZADEVA: Ponovni poziv za spremembo 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja

Spoštovani,

zaradi trenutno izjemno slabe epidemiološke slike zdravniki osnovnega zdravstva 
izgorevajo in so preobremenjeni. Zato ponovno, kot že v mesecu marcu letos, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije pozivamo, da z namenom razbremenitve osebnih 
zdravnikov in glede na dejstvo, da tudi samozaposleni zdravniki in doktorji dentalne 
medicine aktivno sodelujejo pri reševanju pacientov in zdravstvenega sistema, 
nemudoma pristopi k spremembi 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja 
(v nadaljevanju: Pravila OZZ)1 na način, da Zavod za zdravstveno zavarovanje dodeli 
zdravniku/doktorju dentalne medicine (v nadaljevanju: zdravnik) na njegov predlog 30 
receptov letno, če:

- je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko 16 »Evidenca gibanja 
zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov«, 

- ima opravljen strokovni izpit in 
- je član Zdravniške zbornice Slovenije,

ter tako omogoči dodeljevanje receptov za osebno rabo tudi zasebnim zdravnikom in 
upokojenim zdravnikom brez licence. 

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).
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Ministra za zdravje v luči navedenega pozivamo, da na predlagano spremembo 210. člena 
Pravil OZZ, poda soglasje. 

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

S spoštovanjem,

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

Vročiti po elektronski pošti:
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DI@zzzs.si 
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si 
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