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Številka: 0070-173/2021/… 

Ljubljana, 7. 7. 2021 

EVA 2021-2711-0127 

 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Gp.gs@gov.si 

 

ZADEVA: Predlog Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade: 

Na podlagi drugega odstavka 2. 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: 

 

SKLEP 

 

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (EVA 2021-2711-0127) in ga predloži 

Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku. 

 

 

 

 

                                                                                          Mag. Janja GARVAS HOČEVAR 

                                 v. d. generalnega sekretarja 

 

 

 

 

 

Prejemniki: 

 Državni zbor Republike Slovenije, 

 Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si,     

 Služba Vlade RS za zakonodajo, gp.svz@gov.si. 

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; 

 mag. Franc Vindišar, državni sekretar; 

 Helena Ulčar Šumčić, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko, 

mailto:Gp.gs@gov.si


Ministrstvo za zdravje;  

 Bogdan Tušar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema, 

Ministrstvo za zdravje;  

 Matevž Lakota, vodja Sektorja za zakonodajo, Ministrstvo za zdravje. 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: 

Pri pripravi dela ali celotnega gradiva zunanji strokovnjaki niso sodelovali. 

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: 

 Janez Poklukar, minister; 

 mag. Franc Vindišar, državni sekretar; 

 Helena Ulčar Šumčić, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko, 

Ministrstvo za zdravje;  

 Bogdan Tušar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema, 

Ministrstvo za zdravje;  

 Matevž Lakota, vodja Sektorja za zakonodajo, Ministrstvo za zdravje; 

5. Kratek povzetek gradiva: 

Namen predloga Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju je poseči v določbe, ki določajo organizacijo Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod), tako da se določi gibko upravno strukturo na 

način, ki je smiselno podoben sistemom v javnih zdravstvenih zavodih.  

 

Skupščino Zavoda  se nadomešča z novim organom, to je svet zavoda. Določa se struktura sveta 

zavoda, število predstavnikov posameznih skupin med člani, pogoji za člane in njihove mandate, 

opredeli pa se tudi nasprotje interesov. V predlogu sprememb in dopolnitev zakona se natančno 

opredelijo naloge novega organa upravljanja in način odločanja. V predlogu sta določena tudi 

postopek in način imenovanja direktorja zavoda s strani sveta zavoda, na katerega soglasje k 

imenovanja poda Državni zbor Republike Slovenije. 

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 DA 

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

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 

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij 

NE 

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 

/ 



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: 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu: / 

II. Finančne posledice za državni proračun:  

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

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

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

.  

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

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 

Datum objave: …… 

 

Na E-demokraciji je bilo gradivo objavljeno od 7. 7. 2021 do 6. 8. 2021.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREDLOG SKLEPA VLADE RS 

 

 

 

 
 
Številka:     
Ljubljana, dne      
 
 
 
 
 
Na podlagi drugega odstavka 2. 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 … svoji seji dne … pod točko … sprejela naslednji  
 

 
 

S K L E P 
 
 
 
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (EVA 2021-2711-0127) in ga predloži Državnemu 
zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku. 
 
 
 
 
 

Mag. Janja Garvas Hočevar 
v. d. generalnega sekretarja 

 
 
 
 
 
 
Prejmejo: 

 Državni zbor Republike Slovenije, 

 Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si,  

 Služba Vlade RS za zakonodajo, gp.svz@gov.si.



PREDLOG 
(EVA 2021-2711-0127) 

 
 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-V) 

 
 
 
I. UVOD 
 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 
 
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, 47/15 
– ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21) v IV. poglavju določa 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vsebina tega poglavja od sprejema tega zakona ni bila 
spreminjana, čeprav so se v času delovanja pokazale težave skupščinskega sistema upravljanja 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod). 
 
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 
 
2.1 Cilji 
 
Cilj predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju je poseči v določbe, ki določajo organizacijo Zavoda in sicer tako, da se določi gibko 
upravno strukturo na način, ki je smiselno podoben sistemom vzpostavljenim v javnih zdravstvenih 
zavodih. Skupščino Zavoda  se nadomesti z novim organom, to je svet zavoda. V predlogu se določi 
struktura sveta Zavoda, število predstavnikov posameznih skupin med člani, pogoji za imenovanje 
članov, njihov mandat, opredeli pa se tudi element nasprotja interesov. Prav tako se natančno določijo 
naloge organa upravljanja in njegov način odločanja. Predlog tudi določi način imenovanja direktorja 
zavoda s strani sveta zavoda, soglasje k imenovanju direktorja zavoda pa poda Državni zbor 
Republike Slovenije. 
 
2.2 Načela 
 
Predlog zakona ne posega v temeljna načela veljavnega zakona, saj še vedno uresničuje in sledi 
načelom ustavnosti in zakonitosti, načelu delitve oblasti ob načelu ljudske suverenosti, načelu 
sorazmernosti v uresničevanju in omejevanju pravic, načelu enakosti pred zakonom, načelu pravne 
varnosti, načelu transparentnosti in načelu odprtosti.

 

 
2.3 Poglavitne rešitve 
 

a) Predstavitev predlaganih rešitev 
 
 

b) Normativna usklajenost predloga zakona 
 
Predlog zakona je usklajen z veljavnim pravnim redom, s splošno veljavnimi načeli mednarodnega 
prava in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.  

 
c) Usklajenost predloga zakona 

 
Usklajenost predloga novele (pripombe strokovne javnosti in opredelitve predlagatelja) so podrobneje 
prikazani v točki 7. uvodne obrazložitve predlaga zakona. 
 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNOFINANČNA SREDSTVA 
 
Predlog zakona nima finančnih posledic za državni proračun in druga javno-finančna sredstva. 
 



4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET 
 
Predlog zakona ne predvideva porabe proračunskih sredstev. 
 
5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 
 
Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravom Evropske unije. 
 
6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA 
 
……… 
 
6.1 Presoja administrativnih posledic  
 
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:  
Ni predvidenih novih obveznosti ali formalnosti. 
 
b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:  
Ni predvidenih novih obveznosti do javne uprave ali pravosodnih organov. 
 
6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki:  
Ni predvidenih posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki. 
 
6.3 Presoja posledic za gospodarstvo:  
Ni predvidenih posledic za gospodarstvo 
 
6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer: 
Spremembe zakona bodo imele pozitiven vpliv na  kakovost in strokovnost izvajanja zdravstvene 
dejavnosti in s tem na javno zdravje. 
 
6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za: 
Sprejetje ZZVZZ-V ne bo imelo posledic na tem področju. 
 
6.6 Presoja posledic za druga področja 
Sprejetje ZZVZZ-V ne bo imelo posledic na drugih področjih. 
 
6.7 Izvajanje sprejetega predpisa: 
 
a) Predstavitev sprejetega zakona: 
…….. 
 
7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA: 
 
Predlog zakona je bil objavljen na spletnih straneh E-demokracije dne ………, do posredovanja 
gradiva v medresorsko usklajevanje nismo prejeli pripomb oziroma predlogov. 
 
8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE SODELOVALA 
PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN 
 
Pri pripravi zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki in ni bilo plačila za ta namen. 
 
9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 
DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES: 
 

 Janez Poklukar, minister, 

 mag. Franc Vindišar, državni sekretar, 

 Helena Ulčar Šumčić, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko, 
Ministrstvo za zdravje, 

 Bogdan Tušar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema, 
Ministrstvo za zdravje, 



 Matevž Lakota, vodja Sektorja za zakonodajo, Ministrstvo za zdravje. 
 
 
 
 



II. BESEDILO ČLENOV 
 
 

1. člen 
 
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, 47/15 
– ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21; v nadaljnjem besedilu: 
ZZVZZ) se 70. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
»Zavod je organiziran tako, da zagotavlja nemoteno opravljanje strokovnih, informacijskih, 
administrativnih, nadzorstvenih, izvedenskih in drugih nalog, ki so potrebne za izvajanje obveznega 
zavarovanja.«. 
 
 

2. člen 
 
Besedilo 71. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Organa Zavoda sta: 

 svet Zavoda, 

 direktor Zavoda.«. 
 
 

3. člen 
 
Za 71. členom se dodajo novi 71.a, 71.b, 71.c 71.č člen, ki se glasijo: 
 

»71.a člen 
 
»Zavod upravlja svet Zavoda, ki ga sestavlja enajst članov, od tega: 

 štirje člani predstavnikov zavarovancev, od tega en predstavnik zaposlenih, en predstavnik 
študentov, en predstavnik upokojencev in en predstavnik invalidov, 

 trije člani predstavnikov delodajalcev, od katerih dva imenujejo delodajalska združenja na 
ravni države in enega Vlada Republike Slovenije, 

 štirje člani predstavniki Vlade Republike Slovenije. 
 
Postopke imenovanja članov sveta Zavoda določijo posamezne skupine s svojimi notranjimi akti. 
 
Svet Zavoda izmed članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.  
 
 

71.b člen 
 
Člani sveta Zavoda so lahko osebe, ki izpolnjuje najmanj naslednje pogoje: 

 ima izobrazbo univerzitetne druge stopnje ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
tej stopnji znanja, 

 ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, 

 ne sme biti pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev, 

 ima petnajst let delovnih izkušenj. 
 
V svet Zavoda ne morejo biti imenovani državni funkcionarji in funkcionarji lokalnih skupnosti, 
predstavniki izvajalcev zdravstvene dejavnosti in predstavniki pogodbenih partnerjev Zavoda in 
njihovih združenj, predstavniki poklicnih združenj ali zbornic v zdravstvu, predstavniki pravnih oseb, ki 
ponujajo zasebna zdravstvena zavarovanja ter predstavniki drugih pravnih oseb, katerih sodelovanje v 
svetu Zavoda bi vplivalo ali ustvarjalo videz, da vplivajo na nepristransko in objektivno opravljanje 
nalog. 
 
 

71.c člen 



 
Mandat članov sveta Zavoda traja štiri leta in se začne z ustanovno sejo sveta Zavoda. Posameznik je 
lahko imenovan v svet Zavoda največ dvakrat. 
 
Članu sveta Zavoda preneha mandat še pred potekom mandatne dobe v primeru: 

 njegove smrti, 

 prenehanja lastnosti zavarovane osebe, 

 izgube statusa predstavnika skupine, ki jo zastopa, 

 ugotovitve konflikta interesov, 

 odpovedi mandatu, 

 zaradi drugih razlogov, ki jih določa zakon. 
 
Če članu sveta Zavoda preneha mandat pred potekom mandatne dobe, interesna skupina imenuje 
novega člana z mandatom za čas do izteka mandata prejšnjega člana. 
 
 

71.č člen 
 
Člani sveta Zavoda pri opravljanju svojih nalog ravnajo v skladu s standardom dobrega strokovnjaka. 
Člani sveta Zavoda so solidarno odgovorni Zavodu za škodo, ki bi jo ta imel zaradi kršitve njihovih 
obveznosti iz tega zakona. Člani sveta Zavoda so prosti odškodninske odgovornosti, če dokažejo, da 
so pri izpolnjevanju svojih obveznosti ravnali z dolžno skrbnostjo. 
 
Člani sveta Zavoda se pri opravljanju svojega dela izogibajo nasprotju interesov. Vsako morebitno 
nasprotje interesov prijavijo predsedniku sveta Zavoda. Predsednik sveta Zavoda zadevo predloži 
svetu Zavoda, ki lahko odloča o izločitvi posameznega člana sveta Zavoda.«. 
 
 

4. člen 
 
Besedilo 72. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Svet Zavoda opravlja naslednje naloge: 

1. določa finančni načrt Zavoda, 
2. sprejema letno poročilo Zavoda po opravljeni reviziji Računskega sodišča, 
3. odloča o razporeditvi presežka, 
4. potrjuje program ukrepov za sanacijo primanjkljaja, 
5. imenuje direktorja Zavoda, 
6. odloča o načinu uporabe sredstev, odpisu, prodaji in odtujitvi premoženja ter sprejema 

poročilo o popisu sredstev, 
7. sprejema statut Zavoda, 
8. sprejema splošne akte iz pristojnosti Zavoda glede obveznega zavarovanja,  
9. daje soglasje k finančno ovrednotenemu programu dela in kadrovskemu načrtu Zavoda, 
10. imenuje predstavnika uporabnikov v svete javnih zdravstvenih zavodov, 
11. obravnava in daje predloge pri pripravi Resolucije zdravstvenega varstva in predlogov 

zakonov v sistemu zdravstvenega varstva in zavarovanja, kot tudi pobude za spremembe in 
dopolnitve predpisov s tega področja,  

12. opravlja druge naloge, ki jih določata ta zakon in statut Zavoda. 
 
Natančnejšo opredelitev nalog Zavoda določa njegov statut. Zavod deluje v skladu z zakonom, ki 
ureja zavode, če ni s tem zakonom drugače določeno.«. 
 
 

5. člen 
 
Besedilo 73. člena se spremeni, tako da se glasi: 
 
»Svet Zavoda veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. 
 
Statut, splošne akte iz naslova obveznega zavarovanja, finančni načrt in letno poročilo, strateško 
razvojne dokumente Zavoda  sprejema svet Zavoda z večino glasov vseh članov sveta. 
 
O drugih vprašanjih odloča svet Zavoda z večino glasov navzočih članov. 



 
Svet Zavoda o sprejetih sklepih obvešča ministra v treh dneh od sprejema. 
 
Minister lahko v 14 dneh od prejema obvestila o sprejetih sklepih iz prejšnjega odstavka zadrži 
izvršitev odločitve, ki jo sprejme svet Zavoda, če oceni, da ni zakonita, ali če ni v skladu s sprejeto 
politiko in o tem obvesti Vlado Republike Slovenije.« 
 
 

6. člen 
 
V 74. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»Direktorja imenuje svet Zavoda v soglasju z Državnim zborom Republike Slovenije.«. 
 
 

7. člen 
 
V 75. členu se črta drugi odstavek.  
 
 
 

KONČNA IN PREHODNA DOLOČBA 
 

8. člen 
 

Podzakonski predpisi, Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 
in 1/02 – popr.) in drugi splošni akti, ki urejajo organe Zavoda se uskladijo s tem zakonom v dveh 
mesecih od uveljavitve tega zakona. 

 
 

9. člen 
 
 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 



III. OBRAZLOŽITEV 
 
 
K 1. členu 
 
Predlagani 1. člen spreminja dosedanjo skupščinsko ureditev upravljanja v način organiziranja tako, 
da zagotavlja nemoteno opravljanje svojega poslanstva in drugih nalog, ki so v podporo izvedbi 
navedenega.  
 
K 2. členu  
 
Predlagani 2. člen določa nova organa upravljanja, in sicer svet Zavoda in direktor Zavoda. 
 
 
K 3. členu  
 
V predlaganem 3. člen se v besedilo zakona dodajajo štirje novi členi (71.a, 71.b, 71.c in 71.č), ki 
določajo nalogo in sestavo sveta Zavoda v delu predstavništva, prav tako določajo, da svet Zavoda 
izmed članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. V navedenih členih so  določeni pogoji za 
člane sveta Zavoda (nekaznovanost, delovne izkušnje in stopnja izobrazbe) ter omejitve glede 
opravljanja funkcij in predhodnih nalog. V novem 71.c členu so določni mandat članov sveta Zavoda, 
pogoji za predčasno prenehanje mandata ter postopek ob tem. V novem 71.č členu je določen 
standard dela članov sveta Zavoda, vzpostavljen je  institut solidarne odgovornosti za škodo, ki bi jo ta 
imel zaradi kršitve njihovih obveznosti iz tega zakona, opredeljeno pa je tudi nasprotje interesov. 
 
 
K 4. členu 
 
V predlaganem 4. člen so določene naloge sveta Zavoda in določena možnost natančnejše 
opredelitve nalog v statutu.  
 
 
K 5. členu 
 
V predlaganem 5. členu je določen kvorum prisotnosti članov sveta Zavoda. Svet Zavoda odloča z 
večino vseh članov, z absolutno večino pa sprejema statut, splošne akte v zvezi z obveznim 
zavarovanjem, finančni načrt in letno poročilo ter strateške razvojne dokumente Zavoda. V členu je 
določen dolžnost sveta Zavoda, da o sprejetih sklepih obvesti ministra v treh dneh od sprejema, 
minister pa ima pravico zadržanja izvršitve odločitve, ki jo sprejme svet Zavoda, če oceni, da ni 
zakonita, ali če ni v skladu s sprejetimi usmeritvamiin o tem obvesti Vlado. 
  
 
K 6. členu 
 
V predlaganem 6. členu je določen način imenovanja direktorja Zavoda, ki ga imenuje svet Zavoda v 
soglasju z Državnim zborom Republike Slovenije. Omenjeno je potrebno uskladiti, saj je v veljavnem 
predlogu Zakona navedeno, da direktorja imenuje Skupščina.  
  
 
K 7. členu  
 
Predlagani 7. člen določa črtanje drugega odstavka 75. člena, ki določa, da se po območjih se lahko 
ustanovijo območni sveti, ki jih sestavljajo predstavniki delodajalcev in predstavniki zavarovancev. Ti 
sveti obravnavajo vprašanja iz pristojnosti skupščine in njenih organov ter jim dajejo predloge in 
pobude za urejanje vprašanj zdravstvenega zavarovanja in sklepanja pogodb z zdravstvenimi zavodi 
ter drugimi zavodi in organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in z zasebnimi zdravstvenimi 
delavci. Sveti tudi imenujejo predstavnike zavarovancev v organe upravljanja zdravstvenih zavodov na 
svojem območju. 
 
K 8. členu 
 



V predlaganem 8. členu se določa uskladitev podzakonskih predpisov, Statuta Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) in drugih splošnih aktov s 
spremembami določenimi v tem zakonu. 
 
K 9. členu 
 
V predlaganem 8. členu je določena uveljavitev zakona.  



III. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
 
 

70. člen 
 
Dejavnost Zavoda upravlja skupščina. 
 
Skupščina opravlja naslednje naloge: 

-       sprejema statut Zavoda, 
-       sprejema splošne akte za uresničevanje zdravstvenega zavarovanja, 
-       določa finančni načrt in sprejema zaključni račun Zavoda, 
-       opravlja druge naloge, ki jih določata ta zakon in statut Zavoda. 

 
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu, finančnemu načrtu in zaključnemu 

računu zavoda. 
 
 

71. člen 
 
Skupščino sestavlja 45 članov, od tega 20 predstavnikov delodajalcev, organiziranih v 

zbornicah in v drugih splošnih združenjih, in 25 predstavnikov zavarovancev. 
 
Predstavniki zavarovancev se izberejo tako, da so ustrezno zastopani po spolu, aktivni 

zavarovanci, upokojenci in invalidi ter posamezna območja. 
 
Skupščina izvoli predsednika in njegovega namestnika. 
 
Mandat članov skupščine traja 4 leta. 
 
Volitve predstavnikov delodajalcev in predstavnikov zavarovancev za člane skupščine 

ureja statut Zavoda. 
 
 

72. člen 
 

Skupščina veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica predstavnikov 
delodajalcev in več kot polovica predstavnikov zavarovancev. 

 
Statut, splošne akte za uresničevanje zdravstvenega zavarovanja, predlog prispevnih 

stopenj, finančni načrt in zaključni račun sprejema skupščina z večino glasov vseh predstavnikov 
delodajalcev in vseh predstavnikov zavarovancev. 

 
O drugih vprašanjih odloča skupščina z večino glasov navzočih članov. 

 
 

73. člen 
 
Izvršilni organ skupščine je upravni odbor, ki ga sestavlja 11 članov. 
 
Predsednika in člane upravnega odbora imenuje skupščina Zavoda, tako da so v njem 

ustrezno zastopani predstavniki delodajalcev in predstavniki aktivnih zavarovancev, upokojencev in 
invalidov. Dva člana upravnega odbora imenuje skupščina na predlog delavcev Zavoda. 

 
Pristojnosti upravnega odbora se določijo s statutom. 

 
 

74. člen 
 
Poslovodni organ Zavoda je direktor, ki mora imeti visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 

let delovnih izkušenj. 
 
Direktorja imenuje skupščina Zavoda v soglasju s Skupščino Republike Slovenije. 

 



 
75. člen 

 
S statutom Zavoda se lahko določijo tudi drugi organi za posamezna področja dejavnosti 

Zavoda in za posamezna območja ter njihove pristojnosti. 
 
Po območjih se lahko ustanovijo območni sveti, ki jih sestavljajo predstavniki delodajalcev 

in predstavniki zavarovancev. Ti sveti obravnavajo vprašanja iz pristojnosti skupščine in njenih 
organov ter jim dajejo predloge in pobude za urejanje vprašanj zdravstvenega zavarovanja in 
sklepanja pogodb z zdravstvenimi zavodi ter drugimi zavodi in organizacijami, ki opravljajo 
zdravstveno dejavnost in z zasebnimi zdravstvenimi delavci. Sveti tudi imenujejo predstavnike 
zavarovancev v organe upravljanja zdravstvenih zavodov na svojem območju. 
 


