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ZADEVA: Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju  
obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 –
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, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na ……… seji dne ………….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri 
izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-
19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Prejmejo:
 ministrstva,
 vladne službe.

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 Gantar, minister, Ministrstvo za zdravje;
 dr. Tina Bregant, državna sekretarka, Ministrstvo 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 
naslednjih treh letih NE

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:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) se pri 
pripravi predloga sklepa javnosti ne povabi k sodelovanju.  
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                    Tomaž Gantar
                                           MINISTER



PRILOGA 1

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, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na ……… seji dne ………….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri 
izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Prejmejo:
 ministrstva,
 vladne službe.



PRILOGA 2

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega 

zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 
64/20). 

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, dne ….. junija 2020
EVA 

Vlada Republike Slovenije
         Janez Janša

            predsednik



OBRAZLOŽITEV

S predlogom Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se v skladu z 
mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 z dne 15. 7. 2020, 
predlaga prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega 
zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 64/20; v 
nadaljnjem besedilu: odlok). 

Na podlagi 7. člena odloka  je Vlada Republike Slovenije s sklepom, št. 18100-24/2020/2 z dne 12. 6. 
2020, odločila, da se ukrepi iz 4., 5. in 6. člena odloka še naprej uporabljajo. 

S 4. členom odloka je zavarovanim osebam omogočena izvedba odobrenega zdraviliškega 
zdravljenja, ki ga zaradi razglašene epidemije niso mogli začeti ali dokončati. Glede na to, da so po 
uveljavitvi prenehanja veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti 
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 65/20) zdravilišča začela z 
izvajanjem zdraviliškega zdravljenja in da je z medicinskega vidika indicirano, da se zdraviliško 
zdravljenje začne oziroma nadaljuje v čim krajšem času po izdaji odločbe o odobritvi zdraviliškega 
zdravljenja, bo začasni ukrep iz 4. člena odloka prenehal veljati z uveljavitvijo predmetnega odloka o 
prenehanju veljavnosti odloka. Zavarovane osebe bodo tako lahko zdraviliško zdravljenje začele 
oziroma nadaljevale prekinjeno zdraviliško zdravljenje najpozneje v treh mesecih od prenehanja 
veljavnosti odloka.

Odlok v 5. členu določa, da bo začasni ukrep veljal v skladu s 7. členom odloka do popolnega
prenehanja prepovedi izvajanja javnega linijskega prevoza in javnega železniškega prevoza potnikov 
v notranjem prometu na ozemlju RS. Čeprav do popolnega prenehanja prepovedi izvajanja tega 
javnega prevoza še ni prišlo, saj se izvaja z določenimi strokovnimi omejitvami, pa te omejitve 
omogočajo zavarovanim osebam varen prihod k izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Zato ukrep ni več 
strokovno utemeljen.   Tudi sicer imajo zavarovane osebe v skladu s 54. členom Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 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, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20) pravico do reševalnih prevozov, ki niso 
nujni, če gre za zavarovane osebe, ki so nepokretne ali rabijo prevoz na in z dialize ali v drugih 
primerih, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom za njihovo zdravje 
škodljiv, ali zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstvenega delavca.
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