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Kaj prinaša interventni 
zakon - julij 2022?



• Spremembe na področju upravljanja

• Spremembe na področju revidiranja

• Plačilo po realizaciji vseh opravljenih 
storitev

 Podrobnejša navodila za spremljanje

 Sklep o posebnih programih

 Zagotovitev skladnosti podatkov o čakajočih in čakalni dobi
glede na podatke v eNaročanje – odgovornost izvajalcev
zdravstvene dejavnosti. Pogoj!

 Izvajalci zdravstvene dejavnosti s koncesijo ali izven mreže
javne zdravstvene službe v izvajanje zdravstvenih storitev iz
tega člena ne more vključiti zdravstvenih delavcev,
zaposlenih pri javnih zdravstvenih zavodih oz. pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.



• Dodatek za povečan obseg dela za
posebne obremenitve

 Namenjen zdravstvenim delavcem in zdravstvenim
sodelavcem, ki so zaposleni v ambulantah pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na
primarni ravni

 Zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra in večjega obsega
dela - do 2000 EUR bruto na zaposlenega v ambulanti za polni
delovni čas

 Višina dodatka za povečan obseg dela za posebne
obremenitve in obseg dodatnega zdravstvenega kadra odvisno
od:

• Števila opredeljenih pacientov

• Opravljenih zdravstvenih storitev

• Merila, način vlaganja zahtevkov, poročanje, dokazila, roki – Uredba 
objavljena v UL 13.10.2022



• Dodatek za posebne pogoje dela na
območjih občin z nižjo razvitostjo

 Namenjen zdravnikom, ki opravljajo zdravniško službo na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti na območju občin, ki v
skladu z uredbo, ki določa razvitost občin, dosegajo razmerje
med razvitostjo občine in povprečno razvitostjo občin v državi
manjše od 0,9

 Dodatek znaša do 500 EUR za polni delovni čas v odvisnosti
od:

• Obsega programa zdravstvene dejavnosti/delovne obremenitve

• Št. opredeljenih pacientov/zdravnika

• Odstotka razvitosti občin

• Merila, način vlaganja zahtevkov, poročanje, dokazila, roki – Uredba ( 
v pripravi)



Ukrepi v pripravi in 
postopku sprejemanja



Ukrepi za zajezitev širjenja in blaženje posledic 
epidemije COVID-19 na področju zdravstva 
– covid zakon

• določitev 60-dnevnega plačilnega roka za javne zdravstvene zavode, 
razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti

• cepiva in cepljenje proti COVID-19 ter cepiva in cepljenje proti gripi

• začasna razporeditev zaposlenih zaradi nujnih delovnih potreb 

• organizacija ambulant za neopredeljene paciente

• dodatne specializacije iz klinične psihologije

• dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine

• dodatek za neposredno delo s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki

• ureditev dodatnih sredstev za dodelitev štipendije

• SPREMEMBE INTERVENTNEGA ZAKONA IZ JULIJA!!



Kaj nas/vas čaka?




