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PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del):
Številka:  410-20/2016/7
Ljubljana, 8. 4. 2016
EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Mnenje Ministrstva za zdravje o seznamu ukrepov iz Končnega poročila o pregledu 
izdatkov s predlogi nabora možnih rešitev s finančnimi posledicami za leta 2017 – 2020 na 
področju socialne varnosti in pokojninskega varstva in predvidena časovnice izvedbe 
posameznih ukrepov iz pristojnosti Ministrstva za zdravje – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na _____ redni seji dne _____ pod točko _____ sprejela naslednji

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z mnenjem Ministrstva za zdravje o seznamu ukrepov iz 
Končnega poročila o pregledu izdatkov s predlogi nabora možnih rešitev s finančnimi posledicami za 
leta 2017 – 2020 na področju socialne varnosti in pokojninskega varstva in predvideno časovnice 
izvedbe posameznih ukrepov iz pristojnosti Ministrstva za zdravje.

Priloga:
- Priloga 1: Mnenje Ministrstva za zdravje o seznamu ukrepov iz Končnega poročila o 

pregledu izdatkov s predlogi nabora možnih rešitev s finančnimi posledicami za leta 2017 –
2020 na področju socialne varnosti in pokojninskega varstva in predvidena časovnice 
izvedbe posameznih ukrepov iz pristojnosti Ministrstva za zdravje

Prejemniki:
- Ministrstvo za finance

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Tomaž Glažar, generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko na Ministrstvu za zdravje
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in NE



naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:



(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
/
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno. Gradivo bo obravnavano na seji Vlade RS. 

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                 Milojka Kolar Celarc
                                           MINISTRICA



Priloga 1: Mnenje Ministrstva za zdravje o seznamu ukrepov iz Končnega poročila o pregledu 
izdatkov s predlogi nabora možnih rešitev s finančnimi posledicami za leta 2017 – 2020 na 
področju socialne varnosti in pokojninskega varstva in predvidena časovnice izvedbe 
posameznih ukrepov iz pristojnosti Ministrstva za zdravje

Ministrstvo za zdravje ob pregledu Končnega poročila o pregledu izdatkov s predlogi nabora možnih 
rešitev s finančnimi posledicami za leta 2017 – 2020 na področju socialne varnosti in pokojninskega 
varstva ugotavlja, da so na področju zdravstva predlagani trije usklajeni ukrepi na področju boleznin, 
to so: 

1. Proučitev možnosti omejitve trajanja nadomestil za začasno zadržanost na 12 mesecev in s tem 
povezanih aktivnosti. Po preteku 6 mesecev bi bila potrebna obvezna sprožitev postopka za 
oceno invalidnosti, torej pravočasen sprejem odločitve,  ali je razlog bolezen ali invalidnost 
(dosledno izvajanje razloge ne glede na višino nadomestila). Omejitev trajanja zahteva 
prednostno zdravstveno obravnavo aktivne populacije. Omejitev terja doslednejše spoštovanje 
dolžnega ravnanja zavarovanih oseb pri postopkih odločanja o in v času trajanja bolniškega 
staleža, zato je potrebno zaostriti določene pogoje oz. sankcije.

2. Proučitev možnosti uvajanja čakalnih dni za bolniška nadomestila. Zaposleni lahko ostanejo 
doma, vendar brez nadomestila plač. 

3. Proučitev možnosti zasebnega zavarovanja za primere odsotnosti. 

Pravice iz naslova boleznin so urejene v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 
62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-
C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu ZZVZZ). Ministrstvo 
za zdravje je že imenovalo projektno skupino za pripravo predloga novega ZZVZZ, ki bo celovito 
prenovil tudi področje pravic, kamor se umeščajo boleznine. Delovna skupina bo v okviru prenove
zakona preučila ustreznost in smotrnost predlaganih ukrepov. Predvideno je, da bo osnutek ZZVZZ za 
javno razpravo pripravljen 30. 5. 2016, medresorsko usklajevanje bo potekalo 5. 8. 2016, zakon pa bo 
predvidoma predložen na Vlado Republike Slovenije 23. 9. 2016.
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