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IZVAJALCI ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV                                                                
OBMOČNE ENOTE ZZZS
PROGRAMSKE HIŠE                                                      
                                                                                                                                  

Zadeva: Novo Navodilo za uveljavljanje pravice do zobno-protetične rehabilitacije z listinama Predlog 
zobnoprotetične rehabilitacije in Delovni nalog za zobnoprotetične storitve 

Spoštovani,

pošiljamo vam Navodilo za uveljavljanje pravice do zobno- protetične rehabilitacije z listinama Predlog 
zobnoprotetične rehabilitacije in Delovni nalog za zobnoprotetične storitve (v nadaljevanju Navodilo). 

Navodilo je usklajeno z veljavnimi določbami Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer je poleg 
večje jasnosti glavni cilj zlasti zasledovanje večjega varovanja pravic zavarovanih oseb. Iz Navodila, ki se izdaja 
kot novo in je besedilo zaradi večje preglednosti navedeno v členih, povzemamo le pomembnejše novosti:
 določeni so posamezni izrazi oziroma njihov pomen (2. člen);

 jasneje so opredeljena doplačila in plačila zavarovane osebe v primeru, ko uveljavlja zobno-protetični 
pripomoček iz nadstandardnega materiala ali so izdelani posamezni elementi, ki zavarovani osebi niso 
zagotovljeni v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (8. člen);

 navedeno je, kdaj se ne uporablja Predlog zobnoprotetične rehabilitacije (v nadaljevanju Predlog ZPR) (9. 
člen);

 dodane so nove kratice storitev, ki se lahko vpišejo v rubriko 10-NAROČILO STORITEV (20. člen); 

 navedena je pojasnilna dolžnost zobozdravnika skladno z Zakonom o pacientovih pravicah in pridobitev 
pisnega soglasja zavarovane osebe v primerih doplačil ali plačil (23. člen);

 pomanjkljivo izpolnjen Predlog ZPR se vrne zobozdravniku v dopolnitev, pri čemer ni treba izdati novega 
Predlog ZPR (25. člen);

 en izvod Delovnega naloga za zobnoprotetične storitve se izroči zavarovani osebi ob prejemu oziroma 
vstavitvi zobno-protetičnega pripomočka (26. člen). Tako je zavarovana oseba seznanjena z materiali, iz katerih 
je zobno-protetični pripomoček izdelan;

 posamezne druge določbe in oblikovne spremembe so urejene s ciljem primernejše ureditve.

Pojasnjujemo, da predmet tega Navodila ni zobno-protetična rehabilitacija s pomočjo zobnih vsadkov, saj v 
primerih, ko so pri zavarovani osebi izpolnjeni predpisani pogoji za to rehabilitacijo v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, Zavodu ni treba predložiti Predloga ZPR v potrditev.  

Navodilo začne veljati 1. maja 2022.

Pripravila:                                                                               
Tatjana Puketa Kocijančić   

mag. Ana Vodičar
vodja - direktorica področja 
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