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ZADEVA: Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu pri izvajanju 
obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni 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 začasnem ukrepu pri 
izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

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:
 Janez Poklukar, minister, Ministrstvo za zdravje;
 mag. Franc Vindišar, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje;
 Alenka Forte, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje;
 Bogdan Tušar, generalni direktor Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema, Ministrstvo za 

zdravje,
 Tanja Lovšin, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo. 
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi gradiva zunanji strokovnjaki niso sodelovali.
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, 10/14, 164/20, 
35/21, 51/21 in 114/21) se pri pripravi predloga odloka 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

                                                                                                    Janez Poklukar
                                          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 začasnem ukrepu pri 
izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-
19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

Prejmejo:
 ministrstva,
 vladne službe.



PRILOGA 2

Na podlagi tretjega 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) in v 
zvezi s 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih Uradni list RS, št. 33/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in
82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega 

zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 
193/21).

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 
Ljubljana, dne ….. marca 2022
EVA 2022-2711-0049

Vlada Republike Slovenije
        Janez Janša

           predsednik



OBRAZLOŽITEV

S predlogom Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se v skladu z 
mnenjem Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije 
COVID-19 z dne 22. 3. 2022, predlaga prenehanje veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu pri izvajanju 
obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 193/21; v nadaljnjem besedilu: odlok). 

Veljavni odlok v 2. členu določa, da imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o zadevah iz 
svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 
189/20 – ZFRO, 51/21 in 159/21) le na podlagi razpoložljive dokumentacije. V prvem odstavku 237. 
člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 
47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 
64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 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 – odl. US, 25/14, 
85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 –
ZDOsk) je sicer določeno, da mora biti pregled pri imenovanem zdravniku ali zdravstveni komisiji 
opravljen v primeru, če to zahteva zavarovanec. 

Strokovna svetovalna skupina je v zapisniku z dne 22. 3. 2022 zapisala, da glede na veljavne ukrepe 
ni strokovnih zadržkov, da bi imenovani zdravniki in zdravstvena komisija odločali le na podlagi 
dokumentacije ter da če je potrebno, se lahko obravnave udeleži tudi zavarovanec. Skladno z 
navedenim stališčem se predlaga prenehanje veljavnosti odloka, saj zanj glede na spremenjene 
epidemiološke razmere ni več strokovne podlage. 
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