
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 181-114/2020/6
Ljubljana, 5. 6. 2020
EVA /

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

ZADEVA: Predlog Sklepa o podaljšanju ukrepov iz 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 7. člena Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja 
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 64/20) je Vlada Republike 
Slovenije na ........... seji dne .......... pod točko ....... sprejela naslednji 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov iz 
Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 64/20) in odločila, da se ukrepi iz 4., 5. in 6. 
člena navedenega odloka še naprej uporabljajo.

2. Vlada Republike Slovenije o sprejetem sklepu obvesti Državni zbor, javnost pa obvesti govorec 
Vlade Republike Slovenije za obveščanje javnosti o ukrepih za zajezitev in obvladovanje z epidemijo 
COVID-19 po sredstvih javnega obveščanja.

Dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Prejmejo:
 Ministrstvo za zdravje,
 Državni zbor Republike Slovenije,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
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;



 Nina Pirnat, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za 
zdravje.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Strokovna skupina za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje
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 določbe 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 7. člena Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja 
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 64/20) je Vlada Republike 
Slovenije na ........... seji dne .......... pod točko ....... sprejela naslednji 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov iz
Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 64/20) in odločila, da se ukrepi iz 4., 5. in 6. 
člena navedenega odloka še naprej uporabljajo.

2. Vlada Republike Slovenije o sprejetem sklepu obvesti Državni zbor, javnost pa obvesti govorec 
Vlade Republike Slovenije za obveščanje javnosti o ukrepih za zajezitev in obvladovanje z epidemijo 
COVID-19 po sredstvih javnega obveščanja.

Dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Prejmejo:
 Ministrstvo za zdravje,
 Državni zbor Republike Slovenije,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.



Obrazložitev

K 1. točki

Na podlagi 7. člena 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) strokovno utemeljenost ukrepov Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 21 dni in ob 
upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni 
oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. 

Odlok, ki je bil objavljen 7. maja 2020 in je začel veljati 8. maja 2020, določa začasne ukrepe pri 
izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: OZZ) zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19, ki veljajo:

 ukrep iz 4. člena dokler velja Odlok (obdobje začetka oziroma nadaljevanja prekinjenega že 
odobrenega zdraviliškega zdravljenja);

 ukrep iz 5. člena do popolnega prenehanja prepovedi izvajanja javnega linijskega prevoza 
potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu na ozemlju Republike 
Slovenije (začasni ukrep širjenja pravice do sanitetnih prevozov, ki je določen zaradi zajezitve 
in obvladovanja epidemije COVID-19, saj v skladu z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah 
in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 65/20) javni linijski prevoz potnikov in javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu 
na ozemlju Republike Slovenije še ni v celoti sproščen);

 ukrep iz 6. člena do prenehanja razlogov zanj (začasni ukrep glede pravice do medicinskih 
pripomočkov, kar ob upoštevanju strokovnih razlogov ugotovi generalni direktor ZZZS s 
sklepom, ki ga objavi na spletni strani ZZZS.

Vlada Republike Slovenije na podlagi pozitivnega mnenje oziroma mnenja o strokovni utemeljenosti
podaljšanja začasnih ukrepov, ki ga je dala Strokovna skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije 
COVID-19, ki jo je imenoval minister za zdravje s sklepom št. 012-17/2020/1 z dne 31. 3. 2020, 
podaljšuje začasne ukrepe iz 4., 5. in 6. člena Odloka v skladu s 7. členom Odloka. Ukrepi iz 2. in 3. 
člena Odloka so se v skladu z drugim odstavkom 7. člena Odloka prenehali uporabljati z 31. 5. 2020.

K 2. točki
V skladu s prvim odstavkom 7. člena Odloka Vlada Republike Slovenije svojo odločitev sporoči
Državnemu zboru in javnosti.
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