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Zadeva: Odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti pri koncesionarjih na 
primarni ravni – poziv k posredovanju podatkov

Zveza: 41. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (ZZDej-K)

Kot ste seznanjeni Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 64/17; v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K), ki je začel veljati 17. 12. 2017, v 
prehodnih in končnih določbah, v drugem odstavku 41. člena določa, da morajo koncesionarji 
koncedentu sporočiti podatke iz druge alineje prvega odstavka 44.č člena. Navedena zahteva 
se navezuje na odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za posamezen zdravstveni 
program oziroma posamezno vrsto zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti. 
Te podatke morajo koncesionarji sporočiti v roku treh let od uveljavitve ZZDej-K, in sicer do 17. 
12. 2020. 

Glede na navedeno vas pozivamo, da obvestite vse koncedente na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti, da slednji čimprej obvestijo svoje koncesiorje glede podatka, kdo pri njih opravlja 
zdravstveno dejavnost kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti. 

Ob tem pripominjamo, da koncesionarji na primarni ravni o tem niso dolžni obvestiti tudi 
Ministrstva za zdravje, ki je sicer zadolženo za uskladitev že izdanih dovoljenj in odločb o vpisu 
v register zasebnih zdravstvenih delavcev z odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti. Rok 
za uskladitev dovoljenj s podatki je 17. 12. 2022.

Vsem koncendentom, ki so k tej aktivnosti že pristopili, se ob tej priložnosti zahvaljujemo.

Pri odgovoru se sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem.

mag. Marija Magajne
v.d. generalnega direktorja

        Direktorata za zdravstveno varstvo

Združenje mestnih občin Slovenije
Združenje občin Slovenije
Skupnost občin Slovenije



Vročiti:
- 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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