
 

 

 
Številka: 500-01/22-21/  
Datum: 12. 7. 2022  
 
 
Na podlagi 13. člena Zakona o Državnem zboru in prvega odstavka 27. člena Poslovnika 
državnega zbora je Zakonodajno-pravna služba pripravila 
 

M N E N J E 
 

o Predlogu zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega 
sistema (ZNUZSZS), nujni postopek, EPA 179-IX. 

 
 
 
Zakonodajno-pravna služba (v nadaljevanju: ZPS) je Predlog zakona preučila z vidika 
njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-
tehničnega vidika.  
 
 
UVODNO 
 
Predlog zakona je strukturiran na enak način kot t.i. protikoronski, PKP zakoni in 
vključuje zakonsko ureditev v obliki novel Zakona o zdravstveni dejavnosti (v 
nadaljevanju ZZDej), novele ZZDej-K, Zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju 
ZPacP), Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju 
ZZVZZ), odstopov od 63. člena ZZDej in 80. člena ZZVZZ in dveh začasnih ukrepov. V 
zakonodajni praksi je že znan zakonodajno-tehnično specifičen način zakonodajnega 
urejanja v smislu zbirke novel različnih zakonov v okviru enega zakona in je bil doslej 
tudi večkrat uporabljen, vendar gre za pristop, ki se zaradi jasnosti in preglednosti 
zakonske ureditve in s tem načela pravne varnosti (2. člen Ustave) sme uporabljati le 
izjemoma in restriktivno. Temeljni način spreminjanja zakonov je ločeno noveliranje 
vsakega zakona posebej, kar izhaja iz določb Poslovnika državnega zbora (v 
nadaljevanju PoDZ-1). Hkratno poseganje v več predpisov z enim zakonom se torej 
lahko dopusti le izjemoma, v vsebinsko omejenem obsegu in samo takrat, kadar je 
izkazano, da bi bil drugačen (običajen) način noveliranja manj primeren. Pogoji za to pa 
so lahko le jasno definirana osrednja vsebina in enotno izhodišče zakonskega urejanja, 
istovrstnost predlaganih rešitev ter njihova neločljiva medsebojna povezanost. Ta 
povezanost je utemeljena, če je nujno potrebna vsebinska skladnost in hkratna 
uveljavitev na vseh področjih zakonskega urejanja, ker bi v nasprotnem primeru tekom 
zakonodajnega postopka in z uporabo ustavnih institutov (veto, zakonodajni referendum) 
lahko prišlo do takšnega neskladja med posameznimi zakoni, da bi bilo kršeno načelo 
pravne države (2. člen Ustave). Poleg tega lahko t.i. omnibus tehnika noveliranja 
povzroča resne procesne ovire v zakonodajnem postopku (117. člen PoDZ-1), zato je 
treba izjemnost njene uporabe poudariti tudi z vidika udejanjanja zakonodajne 
pristojnosti Državnega zbora in izvedbe zakonodajnega postopka, ki je urejen z Ustavo 
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in PoDZ-1. V II. delu Predloga zakona, v katerem se novelirajo določbe štirih zakonov, 
ni razviden temelj oziroma skupna osnova, ki bi narekovala nujnost vsebinske skladnosti 
in hkratne uveljavitve novel, saj gre po vsebini za spremembe in dopolnitve, ki (po presoji 
predlagatelja) odpravljajo organizacijske slabosti zdravstvenega sistema oziroma imajo 
namen zagotoviti stabilnost zdravstvenega sistema. Novela ZZDej posega v upravljanje 
in vodenje svetov javnih zdravstvenih zavodov, posebej ureja njihovo notranjo revizijo, 
uvaja nov poklic zdravstvenega administrativnega sodelavca, sicer pa ureja pristojnosti 
novoustanovljenega Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Zadnje velja 
tudi za novelo ZPacP. Novela ZZDej-K podaljšuje rok za uskladitev z določbo 3.a člena 
ZZDej, ki določa pogoje za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Novela ZZVZZ 
spreminja 63. člen ZZVZZ, ki ureja dogovor med Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (v nadaljevanju Zavod) in drugim subjekti v zdravstvu. Upoštevaje vsebino teh 
novel so vprašljivi pogoji za hkratno obravnavo v Predlogu zakona.  
 
Predlog zakona v številnih določbah prepušča ureditev materije, ki bi morala biti 
pridržana zakonu, ker se nanaša na urejanje pravic in obveznosti (87. člen Ustave) ali je 
na ravni zakona tako pomanjkljiva in nejasna, da ogroža načelo pravne države (2. člen 
Ustave), podzakonskim aktom ministra, pristojnega za zdravje in Vlade. Zaradi tega je 
treba posebej opozoriti na načelo legalitete (120. člen Ustave), ki zahteva, da se 
vsebinski okvir za podzakonsko urejanje opredeli z zakonom. Iz tega načela po ustaljeni 
ustavnosodni presoji (delna odločba Ustavnega sodišča št. U-I-8/21 z dne 16. 9. 2021) 
izhajata dve zahtevi: podzakonski predpisi in posamični akti izvršilne oblasti so lahko 
sprejeti le na podlagi zakona, kar pomeni, da morajo temeljiti na (dovolj določni) 
vsebinski podlagi v zakonu, poleg tega pa morajo biti v okviru zakona, kar pomeni, da 
ne smejo preseči njegovega možnega pomena. Pooblastilo za nadaljnje podzakonsko 
urejanje mora biti zato že na zakonski ravni po vsebini, namenu in obsegu jasno 
opredeljeno. Podzakonski predpis sme namreč zakonsko vsebino le tehnično 
dopolnjevati, razčlenjevati in opisovati, ne pa je samostojno oblikovati, zato mora biti za 
vsebino, ki naj bi se podrobneje uredila na podzakonski ravni, že v zakonu jasno in dovolj 
izčrpno opredeljen okvir. Opustitev ustrezne konkretizacije na nivoju zakona lahko 
pomeni kršitev načela zakonitosti podzakonskih predpisov uprave (drugi odstavek 120. 
člena v zvezi s tretjim odstavkom 153. člena Ustave).  
 
Predlog zakona v 14. in 15. členu brez zakonskih kriterijev pooblašča Vlado, da s 
sklepom podaljša trajanje posameznih ukrepov za določeno obdobje. Tudi na ti določbi 
se razteza načelo legalitete, po presoji ZPS pa sta sporni tudi z vidika 2. člena Ustave 
(načelo pravne države) in 3. člena Ustave (načelo delitve oblasti). Pooblastilo za izdajo 
podzakonskega predpisa mora vsebovati vsebinske kriterije, ker trajanje uporabe 
zakonskih ukrepov ne more biti odvisno od popolne diskrecije izvršilne veje oblasti. Oba 
odstopa veljata do 31. decembra 2024. Glede na to, da oba začasna ukrepa iz IV. dela 
Predloga zakona iztečeta 31. decembra 2023, bi bilo treba posebej utemeljiti razloge, ki 
narekujejo odstop od pravno-sistemske ureditve v ZZDej in ZZVZZ za eno leto več, še 
posebej glede na to, da obrazložitev izpostavlja vsebinsko vezanost predlaganega 
odstopa na začasne ukrepe, zlasti na povečano dostopnost do zdravstvenih storitev 
(prim. prvi odstavek 16. in prvi odstavek 17. člena Predloga zakona).  
  
Skupaj s Predlogom zakona je bil predložen tudi Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa 
zakonodajnega referenduma, s katerim je predlagana ugotovitev, da referenduma o tem 
Predlogu zakona ni dopustno razpisati. Zakonodajni referendum je v skladu s prvo 
alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave nedopusten glede zakona o nujnih ukrepih 
za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravne nesreče. ZPS 
opozarja, da je treba v postopku sprejemanja Predloga zakona, na katerega se sklep 
nanaša, skrbno pretehtati, ali vse vsebine Predloga zakona predstavljajo nujne ukrepe 
iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave. Po presoji Ustavnega sodišča je 
nujnost ukrepov v veliki meri dejansko vprašanje, zato morajo biti dejstva, ki nujnost 
izkazujejo, obrazložena, pri čemer morajo razlogi v bistvenem izhajati že iz sklepa o 
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nedopustnosti referenduma (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-480/20 z dne 11. 3. 2021 
in št. U-I-25/22 z dne 17. 3. 2022). Če ti razlogi niso izkazani oziroma razumno 
utemeljeni, lahko Ustavno sodišče ugotovi kršitev prve alineje 90. člena Ustave in 
razveljavi posamezno določbo zakona, ki po vsebini ni zakonska podlaga za nujni ukrep 
za zagotovitev odprave posledic naravne nesreče. Izpostaviti je treba stališče Ustavnega 
sodišča, da so nujni ukrepi tisti, ki se ob nastanku naravne nesreče ne smejo opustiti ali 
odložiti, oziroma ukrepi, brez katerih odprave posledic naravne nesreče ni mogoče 
zagotoviti; da sta sprejetje (nujnih) ukrepov in vrsta ukrepov, ki so potrebni za odpravo 
posledic naravne nesreče, nujno pogojena z nastankom posledic na določenem 
področju družbenega življenja in da mora med predvidenimi ukrepi in odpravo posledic 
naravnih nesreč obstajati stvarna (vzročna) povezava, ukrepi pa morajo biti tudi primerni 
za zagotovitev želenega cilja, to je odpravo posledic naravne nesreče. Ustavno sodišče 
je epidemijo COVID-19 že prepoznalo kot primer naravne nesreče. Namen Predloga 
zakona (1. člen) je odprava organizacijskih slabosti zdravstvenega sistema in 
nerazumno dolgih čakalnih dob, nastalih zlasti zaradi preprečevanja in obvladovanja 
okužbe z nalezljivo boleznijo COVID-19, ter zagotoviti zadostne zmogljivosti (kader, 
oprema, prostor) za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema na način, da je 
prebivalstvu Republike Slovenije zagotovljena enakopravna, primerna, kakovostna in 
varna zdravstvena obravnava. Iz namena Predloga zakona in zakonodajnega gradiva je 
razvidno, da epidemija COVID-19 ni edini vzrok za čakalne dobe, po naravi stvari pa tudi 
ne za organizacijske slabosti zdravstvenega sistema. Za vsebine, ki odpravljajo 
organizacijske slabosti zdravstvenega sistema oziroma so namenjene zagotavljanju 
njegove stabilnosti, med katere je mogoče zlasti šteti novele (II. del Predloga zakona), 
je zato vprašljivo, ali jih je po vsebini mogoče šteti kot nujne ukrepe za odpravo posledic 
epidemije COVID-19. S tega vidika je vprašljiva tudi določba prve alineje prvega 
odstavka 23. člena Predloga zakona, ki določa prenehanje veljavnosti posameznih 
določb ZJN-3C z obrazložitvijo, da gre za vsebine, ki so v neskladju z evropskim pravnim 
redom, v postopke javnega naročanja vnašajo dodatna korupcijska tveganja, povečujejo 
število netransparentnih postopkov ter jih v praksi ne bo mogoče izvajati.   
 
 
K I. delu: SPLOŠNA DOLOČBA 
 
K 1. členu: 
Opozoriti je treba, da se odstopi od določb določenega zakona (2. točka; Tretji del 
Predloga zakona) in začasni ukrepi (3. točka; Četrti del Predloga zakona) po pravnem 
učinku ne razlikujejo. V obeh delih so vsebovane interventne določbe, s katerimi se 
določena vprašanja, ki so sicer sistemsko urejena s posameznimi področnimi zakoni, 
začasno urejajo drugače, oziroma se določena vprašanja, ki sistemsko niso urejena, 
začasno zakonsko urejajo, kar pomeni, da se bodo materialne določbe obeh delov s 
potekom časa izčrpale. Zato bi za ta dva dela zakonske ureditve veljalo uporabiti enoten 
nomotehnični pristop pri navajanju vsebine, ki jo urejata. 
 
V zvezi z nameni Predloga zakona je treba opozoriti, da ZPacP v 11.a točki 2. člena 
opredeljuje najdaljšo dopustno čakalno dobo, ne pa razumno dolge čakalne dobe. 
Namen, ki se nanaša na zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, poudarja 
enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno obravnavo. Pravici do 
enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni obravnavi in pravica do primerne, 
kakovostne in varne zdravstvene sta dve izmed skupno 14 pravic, določenih v ZPacP, 
pri tem pa ni obrazloženo, zakaj sta prav ti dve pravici posebej izpostavljeni. Neustrezna 
je navedba o okužbi z nalezljivo boleznijo COVID-19, ker je ta bolezen posledica okužbe 
z virusom SARS-CoV-2. 
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K II. delu: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV 
 

1. K Zakonu o zdravstveni dejavnosti 
 
K 3. členu:  
S predlagano spremembo 28. člena ZZDej bo ta člen urejal le zdravstvene zavode, ki jih 
ustanovi samoupravna lokalna skupnost. Pri tem je dodan drugi odstavek, ki določa t.i. 
nezdružljivost funkcij, ki se nanaša na predstavnike ustanovitelja, delavcev zavoda, 
zavarovancev in drugih uporabnikov v svetu zavoda. Opozoriti je treba, da istovrstno 
nezdružljivost funkcij posebej za poklicne funkcionarje (tako na državni kot na občinski 
ravni), nepoklicne funkcionarje in nepoklicne župane in podžupane določa Zakon o 
integriteti in preprečevanju korupcije v 27. členu. Upoštevati je treba tudi stališče iz 
odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-239/10 z dne 23. 6. 2011, po katerem člani 
občinskega sveta kot nepoklicni funkcionarji po svoji funkciji ne opravljajo neposrednega 
nadzora nad delom oseb javnega prava, ki jih je občina ustanovila za opravljanje lokalnih 
javnih služb, zato bi jih občina lahko imenovala za člane ali za opravljanje dejavnosti 
upravljanja, nadzora ali zastopanja v teh osebah javnega prava. V tem delu je torej 
predlagana določba strožja od drugega odstavka 27. člena ZIntPK, kar zahteva 
utemeljitev razlogov za odstop od sistemske ureditve, za ostale poklicne funkcionarje, 
kamor sodijo državni funkcionarji, pa je nezdružljivost določena že v prvem odstavku 27. 
člena ZIntPK. Podvajanje prepovedi na različnih zakonskih podlagah je zaradi 2. člena 
Ustave treba preprečiti, ker lahko povzroča tudi dvom o tem, katera zakonska ureditev 
se uporablja.  
 
Obenem je treba opozoriti, da je v drugem odstavku uporabljen pravno opredeljen pojem 
predstavnika različnih pravnih oseb, pri čemer ni obrazloženo, zakaj se prepoved 
omejuje le na pravne osebe, čeprav lahko npr. tudi fizične osebe ponujajo prostovoljna 
zdravstvena zavarovanja, zdravila ali medicinske pripomočke. V zvezi z generalno 
klavzulo, da v svet zavoda ne morejo biti imenovani predstavniki drugih pravnih oseb, 
katerih sodelovanje v svetu zavoda bi vplivalo ali ustvarjalo videz, da vpliva na 
nepristransko in objektivno opravljanje nalog, je treba opozoriti na najmanj tripartitno 
sestavo sveta zdravstvenega zavoda, katerih predstavniki v svetu zavoda zastopajo 
interese ustanovitelja, delavcev zavoda, zavarovancev oziroma drugih uporabnikov. 
Člani sveta zavoda se morajo ravnati po usmeritvah in navodilih ustanovitelja, delavcev 
oziroma zavarovancev, čeprav nimajo imperativnega mandata; ustanovitelj lahko 
svojega člana vsak čas odpokliče in ga nadomesti z drugim, ne da bi mu za to dokazoval 
krivdo ali navajal kakršnekoli razloge (Gorazd Trpin, Položaj sveta javnega zavoda in 
njegovih članov v strukturi organov javnega zavoda, Gradivo za posvet »Sveti javnih 
zavodov Pravni položaj, odgovornosti sveta in članov ter računovodske podlage za 
poslovno odločanje«, Nebra 2008). 
 
K 4. členu:  
Zapis sestave sveta zdravstvenega zavoda, ki ga ustanovi Republika Slovenija, bi bilo 
treba uskladiti z zapisom prvega odstavka spremenjenega 28. člena ZZDej. Pojasniti bi 
bilo treba tudi razloge, zaradi katerih v svetu javnega zdravstvenega zavoda, ki opravlja 
dejavnost na sekundarni ravni, ni več predstavnikov občin oziroma mesta, na območju 
katerih zavod opravlja dejavnost. V odločbi U-I-404/18 z dne 19. 5. 2022 je namreč 
Ustavno sodišče zapisalo, da to potrjuje prepletenost zdravstvene dejavnosti v okviru 
javne zdravstvene službe. 
 
V drugem odstavku je v prvi alineji določeno, da je svet zdravstvenega zavoda pristojen 
za imenovanje in razrešitev direktorja zdravstvenega zavoda s soglasjem ministra, 
pristojnega za zdravje. Ta določba bo povzročila neskladje s prvim odstavkom 29. člena 
ZZDej, po katerem direktorja zdravstvenega zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s 
soglasjem ustanovitelja. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v teh zavodih namreč 
uresničuje Vlada Republike Slovenije, ministrstvo, pristojno za zdravje, pa podaja 
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predloge v zvezi z uresničevanjem ustanoviteljskih pravic in obveznosti (drugi odstavek 
spremenjenega 25. člena ZZDej, 2. člen Predloga zakona).  
 
V zvezi s tretjim odstavkom je treba ponoviti pripombo, dano k spremenjenemu drugemu 
odstavku 28. člena ZZDej.  
 
V zvezi z namenom profesionalizacije funkcije za člane sveta zavoda, ki so predstavniki 
ustanovitelja, je treba preveriti standard skrbnosti dobrega gospodarja iz petega 
odstavka. Skrbnost dobrega gospodarja je pravni standard, ki je v sodni praksi naravnan 
objektivno, in sicer se presoja, kako bi v enakih okoliščinah ravnala oseba povprečnih 
lastnosti. V gospodarskih družbah se ravnanje presoja glede na standard profesionalne 
skrbnosti, torej bolj stroge stopnje skrbnosti, za katero se domneva ustrezna stopnja 
obveščenosti in usposobljenosti.  
 
Vsebinske kriterije za določitev sestave in številčnega razmerja predstavnikov v svetu 
zavoda ter temeljne postopkovne določbe za izbiro bi bilo treba določiti v zakonu, da bi 
bila pooblastilna določba iz petega odstavka v skladu z načelom legalitete.  
 
K 5. členu: 
Nov 30.a člen ZZDej določa naloge notranjega revizorja v javnem zdravstvenem zavodu, 
ki ga ustanovi Republika Slovenija. Naloge notranjega revizorja bo opravljal notranji 
revizor, ki ima naziv preizkušeni državni notranji revizor. V prvem odstavku je določeno, 
da bo opravljal notranje revidiranje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, nadaljnja 
ureditev njegovih nalog pa pomeni odstop od sistemske ureditve Zakona o javnih 
financah (v nadaljevanju ZJF). Po tretjem odstavku 100. člena ZJF notranje revidiranje 
zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja (menedžmenta) in 
kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Zaradi tega je 
treba ponovno preveriti, ali je sistemska ureditev notranjega revidiranja združljiva z 
revizijo upravljanja čakalnih seznamov, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo 
ter revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), kot je predlagana v 
četrtem odstavku. Enako velja za opredelitev notranjega revizorja, ali se v zdravstvenem 
zavodu z javnimi sredstvi, namenjenimi za opravljanja javne službe, upravlja kot dober 
gospodar. Ta ugotovitev je povezana z določbo petega odstavka novega 28.a člena 
ZZDej (4. člen Predloga zakona), pri čemer obrazložitev zamenjuje oziroma enači 
standard dobrega gospodarja in dobrega gospodarstvenika.  
 
Določiti bi bilo treba tudi, na kateri pravni podlagi so določeni standardi Zavoda za revizijo 
izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti iz četrtega odstavka.  
 
K 6. členu: 
Dopolnitev petega odstavka 64. člena ZZDej pomeni, da bo lahko samostojno, brez 
opravljenega pripravništva in strokovnega izpita, opravljal delo v zdravstveni dejavnosti 
tudi zdravstveni administrativni sodelavec, ki ima zaključeno srednjo izobrazbo, kot jo 
določa seznam poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. Ta seznam 
predpiše minister, pristojen za zdravje, na podlagi tretjega odstavka 62. člena ZZDej, v 
seznamu pa so določeni posamezni poklici, njihovo delovno področje in stopnje 
zahtevnosti dela na področju zdravstvene dejavnosti. V Odredbi o seznamu poklicev v 
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/14) je v 2. členu določeno, da se seznam 
poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev objavi na spletni strani 
Ministrstva za zdravje, iz 3. člena pa izhaja, da delovno področje in poklicne dejavnosti 
(kompetence) zdravstvenih sodelavcev določi delodajalec v svojih internih aktih. 
Upoštevaje veljavno ureditev se zdi vprašljivo, da bo po predlagani dopolnitvi lahko delo 
v zdravstveni dejavnosti opravljala vsaka oseba, ki ima zaključeno srednjo izobrazbo, pri 
tem pa bo vsak delodajalec posebej v svojih internih aktih določil njegovo delovno 
področje in poklicne dejavnosti. Predlagana dopolnitev je torej vprašljiva zato, ker 
prepušča ureditev podzakonskemu aktu ministra, pristojnega za zdravje, ob tem pa ne 
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določa delovnega področja zdravstvenega administrativnega sodelavca oziroma 
kompetenc, ki bi utemeljevale samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti. Ob 
tem je treba opozoriti, da v prehodnih določbah Predloga zakona ni predvidena 
uskladitev odredbe, ki določa seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti. Seznam 
poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pa je v času izdaje tega 
mnenja dostopen le v arhivu spletnih mest (http://mz.arhiv-
spletisc.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/izobrazevanje/seznam_poklicev_I.pdf, 
pri čemer arhiv obsega vsebine, ki so bile objavljene na spletiščih državne uprave do 1. 
julija 2019, ko je bilo vzpostavljeno osrednje spletišče državne uprave GOV.SI, ki se ne 
posodablja in je zato lahko vsebina tudi zastarela). Navedeno se izkaže kot posebej 
pomembno v zvezi z odstopom od ZZVZZ v 15. členu Predloga zakona, ki omogoča 
prenos pooblastil izbranega osebnega zdravnika na zdravstvenega administrativnega 
sodelavca.  
 
K 7., 8. in 9. členu: 
Predlagane spremembe in dopolnitve 79.a, 80. in 82. člena ZZDej so, razen v spremembi 
prve alineje četrtega odstavka 80. člena ZZDej, namenjene nadomeščanju pristojnosti 
ministrstva, pristojnega za zdravje, z uradom, pristojnim za nadzor, kakovost in 
investicije v zdravstvu. Organizacija ministrstev je v skladu z načelom samostojnosti 
državne uprave (2. člen Zakona o državni upravi, v nadaljevanju ZDU-1) pridržana 
državni upravi, ki ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 14. člena in na podlagi 
21. člena ZDU-1 z uredbo ustanovi organ v sestavi ministrstva. V tej uredbi so določena 
tudi delovna področja organov v sestavi. Če zakon določa, da je za odločanje o upravnih 
zadevah na določenem področju na prvi stopnji pristojno ministrstvo, in je v ministrstvu 
organiziran organ v sestavi za to področje, na prvi stopnji vodi postopek in odloča o 
upravni zadevi organ v sestavi ministrstva (tretji odstavek 21. člena ZDU-1). Glede na 
navedeno ob vsaki ustanovitvi oziroma spremembi organa v sestavi ministrstva ni treba 
spreminjati zakona, ki določa pristojnost posameznega ministrstva. S tem zakon ureja 
materijo, ki bi morala ostati pridržani državni upravi.  

 
2. K Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti 

 
K 10. členu:  
Predlagana je sprememba prehodne določbe drugega odstavka 39. člena novele ZZDej-
K, ki določa rok za uskladitev ureditve z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene 
dejavnosti. Pogoji za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti so določeni v 3.a 
členu ZZDej. Rok za uskladitev s to zahtevo je bil enkrat že podaljšan, in sicer z Zakonom 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) tako, da je bil 
iz prvotnih treh let podaljšan na pet let. S predlagano ureditvijo bi se rok podaljšal še za 
dodatni dve leti, na sedem let.  
 
V obrazložitvi je pojasnjeno le, da bo s tem rok iztekel 17. decembra 2024. Razlogi za 
utemeljitev dodatnega, več kot dvakratnega podaljšanja prvotno določenega roka, niso 
navedeni, kar odpira vprašanje stvarnih in objektivnih razlogov za predlagano dolžino 
roka, ki odpravljajo dvom o arbitrarnosti zakonodajalca. V zakonodajnem gradivu za 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K, EPA 
1930-VII), s katerim je bil uveljavljen pogoj določitve odgovornega nosilca zdravstvene 
dejavnosti, je namreč v utemeljitev določitve triletnega roka navedeno, da gre za 
bistveno zagotovilo za varno in kakovostno izvajanje zdravstvene dejavnosti. To bi lahko 
bilo pomembno z vidika pravice do zdravstvenega varstva, zagotovljene v 51. členu 
Ustave. Ustavno varovano jedro te pravice namreč predstavljajo medsebojno tesno 
povezane prvine dostopanja do zdravstvenih storitev, ki opredeljujejo pozitivne 
obveznosti zakonodajalca na področju varovanja zdravja, med katere sodi tudi 
obveznost, da morajo biti zdravstvene storitve za pacienta varne, primerne in ustrezne 
kakovosti. V obrazložitvi ni pojasnjeno, na podlagi česa je bilo ocenjeno, da kljub 

http://mz.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/izobrazevanje/seznam_poklicev_I.pdf
http://mz.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/izobrazevanje/seznam_poklicev_I.pdf
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podaljšanju roka za uskladitev s pogoji glede odgovornega nosilca zdravstvene 
dejavnosti varnost, primernost in kakovost zdravstvenih storitev ne bodo ogrožene.  
 

3. K Zakonu o pacientovih pravicah 
 
K 11. členu: 
S predlagano spremembo in dopolnitvijo 85. člena ZPacP se določene naloge nadzora 
nad izvajanjem zakona z ministrstva, pristojnega za zdravje, prenašajo na urad, pristojen 
za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ter inšpektorje, pristojne za področje 
čakalnih seznamov oziroma čakalnih dob. Kot izhaja že iz pripomb k 7., 8. in 9. členu 
Predloga zakona, je ustanovitev organov v sestavi ministrstev in določitev njihovih 
delovnih področij predmet urejanja Uredbe o organih v sestavi ministrstev in ni zakonska 
materija, zato je zakonska sprememba, ki uvaja prenos pristojnosti z ministrstva na 
organ v njegovi sestavi, nepotrebna.  
 
Glede organizacije inšpekcij Zakon o inšpekcijskem nadzoru (v nadaljevanju ZIN) kot 
sistemski zakon omogoča, da inšpekcija deluje tudi v okviru organa v sestavi ministrstva, 
ki ni inšpektorat, oziroma v drugem organu, če tako določa poseben zakon ali uredba 
(tretji odstavek 8. člena). Tako bi bila tudi glede vzpostavitve inšpekcije v okviru že 
ustanovljenega Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pravilna in ustrezna 
rešitev dopolnitev Uredbe o organih v sestavi ministrstev, ki bi navedenemu Uradu 
določila naloge inšpekcijskega nadzora za področje čakalnih seznamov. Razmejitev 
pristojnosti med posameznimi organi v sestavi ministrstev je namreč stvar notranje 
organizacije izvršilne veje oblasti.  
 
Namen predlagane ureditve, ki je v ločitvi inšpekcijskih pristojnosti v okviru Ministrstva 
za zdravje, bi bilo zato možno in pravilneje doseči zgolj s črtanjem besedila »inšpektorat, 
pristojen za zdravje« v prvem in tretjem odstavku 85. člena ZPacP. 
 
Iz smiselno enakih razlogov je odveč tudi besedilo novega devetega odstavka 85. člena 
ZPacP, saj vprašanje, kje so zaposleni inšpektorji za posamezno področje, prav tako ni 
predmet zakonskega urejanja, temveč samostojnega urejanja organizacije in delovanja 
izvršilne veje oblasti. V skladu s 26. členom ZDU-1 določi notranjo organizacijo in 
sistemizacijo delovnih mest organa v sestavi minister v soglasju z Vlado. Navedeno 
določbo bi bilo zato treba po mnenju ZPS črtati. 
 
Nov deseti odstavek določa pogoje za imenovanje inšpektorja, pristojnega za področje 
čakalnih seznamov in čakalnih dob, pri čemer so prvi trije pogoji enaki, kot jih določa že 
ZIN, določen pa je še dodatni pogoj, in sicer najmanj eno leto delovnih izkušenj s 
področja upravljanja čakalnih seznamov oziroma čakalnih dob. Pri tem bi bilo treba 
pretehtati, ali je glede na nezahtevnost dodatnega pogoja njegova določitev nujno 
potrebna za zagotovitev kakovosti nadzora.  
 
Izjema iz novega enajstega odstavka 85. člena ZPacP je določena že v drugem odstavku 
12. člena ZIN, zato je določba odveč in le po nepotrebnem obremenjuje zakonsko 
besedilo.  
 
Nepotrebno je tudi besedilo novega dvanajstega odstavka, saj se glede položaja, pravic 
in dolžnosti inšpektorjev ter postopka inšpekcijskega nadzora uporablja ZIN že na 
podlagi njegovega 3. člena, ki določa uporabo zakona. V drugem odstavku 3. člena ZIN 
je rešeno tudi razmerje med ZUP in ZIN glede postopkovnih vprašanj, in sicer se ZUP 
uporablja subsidiarno in ne obratno, kot bi izhajalo iz besedila predlagane določbe, ki je 
glede tega vprašanja nejasna. 
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4. K Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
 
K 12. členu: 
Predlagana je sprememba 63. člena ZZVZZ, ki predstavlja temeljno določbo o urejanju 
odnosov med Zavodom in zdravstvenimi zavodi ter zasebnimi zdravstvenimi delavci. Na 
tej podlagi se sprejema dogovor med Zavodom, pristojnimi zbornicami, združenji 
zdravstvenih zavodov in drugimi zavodi, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. V dogovoru 
se opredelijo programi storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, 
potrebne za njegovo izvajanje, in določi obseg sredstev. Dogovor je podlaga za nadaljnje 
sklepanje pogodb Zavoda z zdravstvenimi zavodi, drugimi zavodi ter organizacijami, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost, zasebnimi zdravstvenimi delavci in drugimi pravnimi 
in fizičnimi osebami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije. S 
predlagano spremembo ministrstvo, pristojno za zdravje, ne bo več eden od partnerjev 
pri sprejemanju dogovora, ampak bo v vseh bistvenih elementih determiniralo vsebino 
dogovora. Zavod bo sicer pripravil predlog dogovora, vendar bo pri tem moral upoštevati 
smernice zdravstvene politike, ki jih bo vsako leto določil minister, pristojen za zdravje, 
k predlogu dogovora pa pridobiti soglasje ministra, pristojnega za zdravje. Dodatno je 
določeno, da je potrebno ponovno soglasje ministra, pristojnega za zdravje, če se tekom 
pogajanj z deležniki predlog dogovora bistveno spremeni, pri čemer za bistveno 
spremembo šteje sprememba obsega sredstev za več kot 10 odstotkov ali uvedba nove 
širitve programov (pri tem pa ni jasno, ali so mišljene širitve obstoječih programov ali 
novi programi). Čeprav predlagana ureditev temelji na pogajanjih Zavoda z deležniki, sta 
po vsebini predlog dogovora in vsebina dogovora v pretežni meri opredeljena z akti 
ministra, pristojnega za zdravje. Iz tega izhaja, da so predmet pogajanj Zavoda z 
deležniki lahko le nebistvene spremembe predloga dogovora. Te so v obrazložitvi 
opredeljene kot tiste, ki na vsebino dogovora nimajo nobenega praktičnega pomena in 
predstavljajo le neznatne oziroma manjše popravke ali dopolnitve. Zaradi tega se 
zastavlja vprašanje, ali akt, ki ga predlagana ureditev imenuje dogovor, sploh še ustreza 
svoji vsebini in ali je postopek, po katerem se sprejema, mogoče imenovati pogajanja. 
Vse navedeno poglablja še nadaljnja ureditev, v kateri ni več predvidene odločitve 
arbitraže, če deležniki ne dosežejo dogovora, ampak namesto deležnikov Vlada določi 
vsebino dogovora, če dogovor ni sklenjen v predpisanem roku. Zaradi tega je treba 
opozoriti, da v predlagani ureditvi ni določenega roka, v katerem bi moral minister, 
pristojen za zdravje, odločiti o izdaji soglasja k predlogu dogovora oziroma o izdaji 
soglasja zaradi bistvenih sprememb predloga dogovora, kar bi lahko onemogočalo 
sklenitev dogovora. Poleg tega je treba opozoriti, da se na arbitražo iz veljavnega 
drugega odstavka 63. člena ZZVZZ sklicuje prvi odstavek 65. člena ZZVZZ, ki ureja 
pogodbe, ki jih Zavod sklepa z deležniki. Ta arbitraža odloči tudi o zahtevi neizbranega 
izvajalca na razpisu programov in storitev za sklepanje pogodb, zato predlagana 
sprememba s črtanjem ureditve glede arbitraže posega tudi v ureditev sklepanja teh 
pogodb. Iz tega razloga bo ureditev iz 65. člena ZZVZZ postala pomanjkljiva in 
nedorečena.   
 
Vladna določitev vsebine dogovora je predvidena v dveh primerih, in sicer, če dogovor 
ni sklenjen v predpisanem roku oziroma v primeru izrednih okoliščin. Kako se bodo 
izredne okoliščine ugotovile, na kakšen način bo Vlada Zavodu in deležnikom sporočila, 
da sklepanje dogovora ni potrebno, ker so nastopile izredne okoliščine, ni urejeno. Prav 
tako odločitev Vlade časovno ni umeščena v postopek sklepanja dogovora, zato je 
predlagana ureditev nejasna in pomanjkljiva, kar ogroža načelo pravne države (2. člen 
Ustave), ki zahteva jasnost in pomensko določljivost zakonske ureditve. Izredne 
okoliščine so opredeljene primeroma, samo v obrazložitvi pa so sicer pomensko povsem 
odprti pojmi na kratko pojasnjeni, nekateri tudi s sklicevanjem na druge zakone. Zaradi 
jasnosti in nedvoumnosti ureditve bi kazalo te pojme opredeliti v zakonskem besedilu in 
na ta način bolj jasno določiti okoliščine, ob nastopu katerih lahko Vlada določi vsebino 
dogovora. Posebej to velja za krizne razmere, negativno finančno poslovanje 
zdravstvenih zavodov ali druge resne motnje, ki ogrožajo nemoteno delovanje 
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zdravstvenega sistema. Med kriznimi razmerami in drugimi resnimi motnjami, ki ogrožajo 
nemoteno delovanje zdravstvenega sistema, bi bilo treba vzpostaviti jasno ločnico.  
 
Opozoriti je treba, da država ureja obvezno zdravstveno zavarovanje in skrbi za njegovo 
delovanje, vendar je nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod, ki skrbi za 
javni interes pri izvajanju sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tudi sam 
sistem se ne financira iz državnega proračuna, ampak s prispevki, ki jih primarno 
plačujejo zavarovanci in zanje njihovi delodajalci. Predlagana ureditev, ki uvaja predpis 
Vlade, s katerim se v celoti obide pogajanja in določi vsebino dogovora, je zato v 
neskladju z obstoječim sistemom obveznega zdravstvenega zavarovanja. V teoriji, ki 
prav tako kot predlagatelj zakona sicer ugotavlja neučinkovitost partnerskega 
dogovarjanja in dolgotrajnost arbitraže, je zaslediti stališče, da bi bilo bolje rešitev 
predpisati v kolektivnem socialnem sporu (Strban, Grega: Temelji obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2005, str. 231-234.), ne pa 
je nadomestiti z odločitvijo Vlade, ki predstavlja vrh izvršilne veje oblasti. 
  
V obrazložitvi je zapisano, da bo Vlada z določitvijo vsebine dogovora izdala predpis, s 
katerim bo določila programe storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelila 
zmogljivosti, potrebne za njihovo izvajanje in določila obseg sredstev. Zaradi tega je 
treba opozoriti na dvoje. Prvič, da je predpis Vlade, ki povzroča eksterne pravne učinke, 
predmet ustavnosodne presoje. Na podlagi veljavne ureditve Ustavno sodišče ustaljeno 
zavrže pobude za oceno ustavnosti sklepov Vlade, izdanih na podlagi 63. člena ZZVZZ, 
in sicer z obrazložitvijo, da je s to odločitvijo Vlade mogoče urediti le vprašanja iz prvega 
odstavka 63. člena ZZVZZ (po vsebine ne gre za izvršilni predpis, ki bi kot takšen določal 
pravice in obveznosti, ampak se z njimi le dopolnjuje dogovor) in to le v obliki, ki je za to 
predpisana (sklep Ustavnega sodišča št. U-I-251/09 z dne 8. 7. 2010). Predlagana 
ureditev je bistveno drugačna, ker Vlada v celoti nadomesti vsebino dogovora s svojim 
predpisom, če dogovor ni sklenjen v določenem roku ali ob nastopu izrednih okoliščin in 
ne odloči le o vprašanjih, o katerih se deležniki niso uspeli dogovoriti, ampak z oblastnim 
aktom poseže v pravice in obveznosti subjektov iz 63. člena ZZVZZ in na tej podlagi v 
pravno urejena razmerja iz 65. člena ZZVZZ (sklep Ustavnega sodišča št. U-I-264/09 z 
dne 8. 7. 2010). Drugič, da je tudi pri tem predpisu Vlade treba upoštevati načelo 
legalitete in v zakonu določiti dovolj izčrpno zakonsko podlago, da bo Vlada lahko 
sprejela zakonit podzakonski akt. Zaradi tega bi bilo treba predlagano ureditev dopolniti 
z vsebinskimi izhodišči, na katere je Vlada vezana ob izrednih okoliščinah, ko sprejme 
predpis, ki določa vsebine dogovora. V nasprotnem primeru zakon ne bo dajal dovolj 
natančne zakonske podlage in bi lahko bila zakonska ureditev v nasprotju s 120. členom 
Ustave. Obenem bi morala biti zakonska podlaga takšna, da ne bi dopuščala določitve 
vsebine dogovora, ki ne bi bil v skladu načelom socialne države na stopnji ekonomskega 
in socialnega razvoja (2. člen Ustave).  
 
Sicer pa je predlagana ureditev na več mestih pomanjkljiva in nejasna. Tako je v 
obrazložitvi pojasnjeno, da je s predlagano ureditvijo vzpostavljen temelj za 
institucionalno sodelovanje Zavoda z npr. Uradom za makroekonomske analize in razvoj 
in Statističnim uradom Republike Slovenije ter poklicnimi zbornicami in visokošolskimi 
zavodi s področja zdravstva, kar iz določbe, ki določa zgolj upoštevanje najnovejših 
spoznanj znanosti in razvoj medicinske tehnologije in upoštevanje aktualnih 
demografskih gibanj in ekonomskih razmer v Republiki Slovenije, ni razvidno.    
 
K 13. členu: 
S predlagano dopolnitvijo 77. člena ZZVZZ se v novem četrtem odstavku določa 
pooblastilna določba, s katero bo Zavod določil postopek in način izvajanja nadzora iz 
tega člena. Gre za postopek izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem pogodb z izvajalci 
zdravstvenih storitev, nadzor nad izdajanjem in zaračunavanjem zdravil in medicinskih 
pripomočkov ter nad načini in postopki uresničevanja zdravstvenega zavarovanja v 
skladu s tem zakonom in statutom Zavoda (prvi odstavek 77. člena ZZZVZZ). V tretjem 
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odstavku tega člena je določeno le, da se pri izvajanju nadzora nad uresničevanjem 
pogodb iz prvega odstavka tega člena ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek. To je edina vsebinska podlaga za ureditev postopka in načina 
izvajanja nadzora v novem četrtem odstavku, zato je tudi pri tej dopolnitvi treba opozoriti 
na načelo legalitete, ki terja dopolnitev predlagane ureditve z dodatnimi vsebinskimi 
podlagami, ki določajo temelje za postopek in način izvajanja nadzora.  
 
 
K III. delu: ODSTOP OD DOLOČB POSAMEZNIH ZAKONOV 
 

1. K Zakonu o zdravstveni dejavnosti 
 
K 14. členu: 
V tem členu je določen odstop od drugega, tretjega in četrtega odstavka 43. člena ZZDej. 
V obrazložitvi je navedeno, da se predlaga avtomatično podaljšanje koncesij za dve leti 
za čas do ureditve neravnovesij v zdravstvenem sistemu. S tem naj bi se razbremenilo 
obstoječe koncesionarje pred skrbjo oziroma negotovostjo glede podaljšanja koncesij, s 
čimer se bi jih tudi spodbudilo k povečevanju obsega izvajanja zdravstvenih storitev in s 
tem povečevanju dostopnosti do zdravstvenih storitev. Gotovost glede izvajanja 
zdravstvene dejavnosti v bodoče je tudi v javnem interesu, saj se bo v tem obdobju 
intenzivno izvajal projekt pospešenega skrajševanja oziroma odpravljanja čakalnih dob 
v okviru začasno povečanega programa zdravstvene dejavnosti. Prav tako javni 
zdravstveni zavodi ne bodo prikrajšani za morebiten dodaten obseg programa 
zdravstvene dejavnosti, saj bodo lahko izvajali storitve nad programom za vse vrste 
zdravstvene dejavnosti. Opozoriti je treba, da predlagana ureditev ni usklajena z 
obrazložitvijo člena. Iz druge alineje drugega odstavka namreč izhaja, da do ex lege 
podaljšanja obdobja, za katerega je koncesija podeljena, ne pride, če koncedent ugotovi, 
da koncesija, upoštevajoč razloge iz drugega odstavka 43. člena ZZDej, ni več potrebna. 
V tej alineji je torej določena izjema od izjeme, določene v prvem odstavku tega člena, 
tako da se tudi pri podaljšanju koncesij po tem členu upoštevajo razlogi iz drugega 
odstavka 43. člena ZZDej. To pomeni, da bo pred potekom obdobja podelitve koncesije 
koncedent preveril realizacijo programa v podeljenem obsegu in ali še obstoji potreba po 
podelitvi koncesije, upoštevaje drugi odstavek 42. člena ZZDej. V drugem odstavku 42. 
člena ZZDej je določeno, da se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni 
zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot 
je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne 
more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. S predlagano ureditvijo je 
torej ohranjen temeljni pogoj za podelitev oziroma podaljšanje koncesije, položaj 
koncesionarja pa je poslabšan s tem, ko bo o tem, da koncesija ni več potrebna, 
obveščen najpozneje v 90 dneh pred potekom obdobja podelitve koncesije, in ne 
najpozneje 12 mesecev pred potekom obdobja podelitve koncesije, kot je določeno v 
drugem odstavku 43. člena ZZDej. ZPS opozarja, da bi bilo treba o tem, da se koncesija 
ne podaljša, izdati odločbo in tako koncesionarju zagotoviti ustrezno pravno varstvo. 
Opozoriti je treba tudi, da bi bilo treba pri preverjanju potrebe po podelitvi koncesije (drugi 
odstavek 43. člena v povezavi z drugim odstavkom 42. člena ZZDej) upoštevati 
zakonsko ureditev, ki v letih 2021 in 2022 omogoča začasni prenos programov in 
povečano dostopnost do zdravstvenih storitev. Na podlagi 43. člena Zakona o nujnih 
ukrepih na področju zdravstva (v nadaljevanju ZNUPZ) je omogočen začasni prenos 
obsega programa zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev delno ali v celoti, 
če Zavod ugotovi, da javni zdravstveni zavod, drug zavod ali organizacija, ki opravlja 
zdravstveno dejavnost, oziroma zasebni zdravstveni delavec, ki ima sklenjeno pogodbo 
z Zavodom na podlagi 65. člena ZZVZZ, obsega programa zdravstvene dejavnosti 
oziroma zdravstvenih storitev delno ali v celoti do 30. junija pogodbenega leta ni 
realiziral. Zavod lahko do 31. avgusta s pogodbo začasno prenese del ali celotni obseg 
programa zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev na drug javni 
zdravstveni zavod, drug zavod ali organizacijo, ki opravlja zdravstveno dejavnost, 
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oziroma zasebnega zdravstvenega delavca, ki lahko zagotovi realizacijo tega obsega 
programa oziroma storitev. Začasni prenos programa lahko torej vpliva na izpolnjevanje 
pogoja, ali lahko javni zdravstveni zavod zagotavlja zdravstveno dejavnost v obsegu, kot 
je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma potrebno dostopnost do 
zdravstvenih storitev. Enako lahko na izpolnjevanje pogoja vpliva opravljanje storitev na 
podlagi nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, 
določenega v 38., 39. in 40. členu ZNUPZ. Na podlagi prvega odstavka 40. člena ZNUPZ 
so imeli na tem razpisu prednost javni zdravstveni zavodi tudi pred izvajalci zdravstvene 
dejavnosti s koncesijo.  
 
Določeno je tudi, da lahko ukrep iz tega člena Vlada podaljša s sklepom za obdobje 
šestih mesecev. Tudi pri tem podaljšanju je treba opozoriti na vsebinsko vezanost 
izvršilne oblasti na Ustavo in zakon (načelo legalitete).  
 

2. K Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
 
K 15. členu: 
Člen določa začasen odstop od tretjega odstavka 80. člena ZZVZZ in nekaterih določb 
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila), ki se nanašajo 
na pooblastila osebnega zdravnika. Določba predvideva možnost prenosa pooblastil 
osebnega zdravnika na druge zdravstvene delavce oziroma sodelavce na podlagi 
njegove ocene, da to narekuje racionalnost dela ob upoštevanju kliničnih smernic in 
strokovnih priporočil pristojnega razširjenega kolegija. Obseg pooblastil, ki jih osebni 
zdravnik lahko prenese, se razlikuje, in sicer lahko na diplomirano medicinsko sestro 
prenese vsa pooblastila, ki ne vplivajo na diagnostiko in zdravljenje, na zdravstvenega 
administrativnega sodelavca pa le pooblastila za izdajo določenih listin.  
 
Predlagana določba je oblikovana na način, ki ne zadosti standardom jasnosti in 
določnosti predpisa, ki zagotavljajo pravno varnost, zaupanje v pravo in enakost pred 
zakonom. Predlog zakona ne določa jasnih meril za prenos pooblastil, temveč 
zdravnikovo odločitev o tem veže na njegovo oceno o potrebah racionalnosti dela, pri 
čemer upošteva klinične smernice in strokovna priporočila pristojnega razširjenega 
kolegija. V skladu s 74. členom ZZDej je naloga razširjenih strokovnih kolegijev 
oblikovanje strokovne doktrine o krepitvi zdravja, preprečevanju, ugotavljanju, 
zdravljenju, zdravstveni negi in rehabilitaciji zbolelih, Pravilnik o razširjenih strokovnih 
kolegijih pa konkretneje določa kot nalogo tudi pripravo, potrjevanje in spremljanje 
kliničnih smernic in strokovnih priporočil. V zvezi s tem se zastavlja vprašanje, ali so ti 
dokumenti glede na njihovo vsebino ustrezna in dovolj določna podlaga za odločanje o 
prenosu pooblastil osebnega zdravnika na druge osebe, zlasti, ker naj bi se pretežni del 
pooblastil nanašal na izdajo listin, ki so podlaga za uveljavljanje pravic. Prav tako bi bilo 
treba pojasniti, ali ti dokumenti že vsebujejo zadevne usmeritve ali je mišljeno, da se 
sprejmejo posebej.  
 
Iz obrazložitve člena je razvidno, da se s predlagano določbo predvideva pisno 
pooblastilo, kar pa iz besedila določbe ni razvidno. Prav tako ni jasno, ali bo pooblastilo 
dano za konkreten primer (za vsakega pacienta posebej), kar bi bilo mogoče razumeti iz 
obrazložitve člena, ki se med drugim sklicuje tudi na osebni odnos med zdravnikom in 
pacientom. Navedeno bi bilo treba dodatno urediti in pojasniti, kot tudi način obveščanja 
pacienta o prenesenih pooblastilih.   
 
Določba prvega odstavka je v delu, ki se nanaša na prenos pooblastil na diplomirano 
medicinsko sestro, povsem ohlapna in nedoločna, saj omogoča prenos vseh pooblastil, 
»ki ne vplivajo na diagnostiko in zdravljenje«, dodatno besedilo pa zgolj primeroma 
našteva posamezna pooblastila, ki se lahko prenesejo. Tak zakonodajni pristop slabi 
pravno varnost in ni v skladu z načeli pravne države iz 2. člena Ustave. Z vidika 
pacientovih pravic, predvidljivosti njegovega položaja kot tudi enakopravne obravnave, 
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bi bilo treba vrste in obseg pooblastil, ki bi jih bilo mogoče prenesti, natančno in izčrpno 
(taksativno) določiti že na ravni zakona. Besedilo bi bilo treba tudi uskladiti z obstoječimi 
pojmi in terminologijo iz veljavne zakonodaje oziroma pojme pojasniti. Tako na primer ni 
opredeljeno, kaj pomeni »rutinsko spremljanje zdravstvenega stanja«. Izraz »potrdilo o 
upravičenosti do nadomestila za začasno zadržanost zaradi bolezni in nege« je treba 
nadomestiti s pravilnim izrazom (potrdilo o upravičeni zadržanosti z dela). Neustrezen in 
nejasen je tudi izraz »administrativno-finančne pravice pacientov«, saj ni jasno, za katere 
pravice gre.  
 
Glede prenosa pooblastil za izdajo listin je treba še opozoriti, da so potrdila in druge 
listine, ki jih izdaja osebni zdravnik, javne listine, ki izkazujejo določena dejstva in se 
uporabljajo v postopkih za uveljavljanje pravic iz naslova iz obveznega zavarovanja 
oziroma delovnopravnih predpisov za namen dokazovanja oziroma kot podlaga za 
pridobitev pravic. Izdaja zdravniških spričeval in zdravniških potrdil predpostavlja 
predhodno strokovno presojo in odločitev in je v skladu z 8. točko drugega odstavka 4. 
člena Zakona o zdravniški službi (v nadaljevanju ZZdrS) sestavni del zdravniške službe 
kot poklicne dejavnosti zdravnikov, ki temelji na spoznanjih znanosti in strokovno 
preverjenih metodah. Prenos pristojnosti na druge zdravstvene delavce in sodelavce bi 
zato terjal sistemsko ureditev in širši poseg v zakonodajo s področja zdravstva, tudi z 
ureditvijo nalog zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki sedaj na zakonski ravni ni 
urejena. Predlagano rešitev bi bilo zato treba ponovno skrbno pretehtati tudi z vidika 
pomena in uporabnosti listin, izdanih na podlagi prenesenih pooblastil, pri tem pa urediti 
in pojasniti tudi razmejitev odgovornosti. Predvsem pa bi bilo treba določbo dograditi z 
določitvijo jasnih meril za prenos pooblastil in jo oblikovati na način, da bodo primeri, ko 
bi bil prenos pooblastil mogoč, jasno in določno zapisani.  
 
 
K IV. delu: ZAČASNI UKREPI 
 
K 16. členu: 
Predlagane rešitve tega člena se nanašajo na ureditev izvajanja zdravstvenih storitev 
nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti. ZPS ugotavlja nejasnosti in 
pomanjkljivosti predlagane ureditve, zato najprej opozarja na temeljne zahteve načela 
pravne države (2. člen Ustave) in v tem okviru zlasti na načelo jasnosti in določnosti 
zakonskih norm, v skladu s katerim morajo biti zakonske norme jasne, razumljive in 
nedvoumne, tako da je mogoče nedvomno ugotoviti vsebino in namen norm, da jih je 
mogoče izvajati, da ne omogočajo arbitrarnega ravnanja in da nedvoumno ter dovolj 
določno opredeljujejo pravni položaj subjektov, na katere se nanašajo. Za uresničevanje 
pravice do zdravstvenega varstva (51. člen Ustave) mora biti iz zakonske ureditve jasno 
razvidno, na kakšen način naj bi bile zdravstvene storitve (materialno oziroma cenovno, 
časovno, kvalitetno, enakopravno) dostopne, pod katerimi pogoji in kako se bo 
nadzorovala dostopnost teh storitev. Z vidika pacienta je tudi bistveno, da ima 
zdravstvene storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotovljene trajno in 
nemoteno ter da so te storitve zagotovljene in dostopne vsem pod enakimi pogoji.  
 
S predlaganimi rešitvami tega člena naj bi se, kot izhaja iz obrazložitve k členu, za namen 
povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih 
dob, vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v 
okviru kadrovskih, prostorskih in opremskih zmogljivosti, s katerimi razpolagajo, izvajajo 
zdravstvene storitve nad obsegom programa, za katerega so dogovorjeni z Zavodom (v 
nadaljevanju redni obseg programa zdravstvene dejavnosti), zagotovi plačilo po 
realizaciji za vse tako opravljene zdravstvene storitve, in sicer brez sklenitve posebne 
oziroma dodatne pisne pogodbe. Pri tem predlagane rešitve prvega odstavka ne 
omejujejo izvajanja posameznih zdravstvenih storitev glede na čakalno dobo za 
posamezno vrsto zdravstvene storitve oziroma na zdravstvene storitve, pri katerih 
obstajajo nedopustne čakalne dobe. To pomeni, da se bodo na podlagi tega odstavka 
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lahko nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti izvajale vse zdravstvene 
storitve, tudi tiste, za katere je pri posameznem izvajalcu zdravstvene dejavnosti čakalna 
doba le en dan, kar lahko vodi do bistvenih odstopanj pri odpravi oziroma skrajševanju 
čakalnih dob za posamezne vrste zdravstvenih storitev. Zato se zastavlja vprašanje 
zagotavljanja dostopnosti zdravstvenih storitev v okviru tega ukrepa vsem pacientom 
pod enakimi pogoji.  
 
Tudi sicer se predlagani ukrep ne osredotoča na paciente in vrsto zdravstvene storitve, 
pri kateri obstaja čakalna doba, temveč na izvajalce zdravstvene dejavnosti, pri katerih 
obstaja čakalna doba. Iz določbe četrtega odstavka izhaja, da se v izvajanje zdravstvenih 
storitev nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti vključijo zgolj izvajalci 
zdravstvene dejavnosti, kjer obstajajo čakalne dobe. Glede na to, da predlagana rešitev 
pogoj obstoja čakalne dobe veže na posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti in 
ne na čakalno dobo, ki obstoji za posamezno vrsto zdravstvene storitve, se z vidika 
doseganja želenega cilja tega ukrepa zastavlja vprašanje vključitve izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti, ki nimajo čakalnih dob za posamezno vrsto zdravstvene storitve, 
za katero pa sicer (pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti) obstaja čakalna doba. S 
tem v zvezi ZPS tudi pripominja, da iz predlagane določbe drugega stavka drugega 
odstavka izhaja, da se pacientu lahko predlaga izvedba zdravstvene storitve znotraj 
najdaljše dopustne čakalne dobe pri določenem (drugem) izvajalcu zdravstvene 
dejavnosti, vendar te možnosti Predlog zakona ne ureja, zato je treba predlagano 
ureditev dopolniti. 
 
Predlagana ureditev prvega odstavka med drugim tudi predvideva, da lahko minister, 
pristojen za zdravje, v primeru, če na podlagi poročil o obsegu izvajanja zdravstvenih 
storitev iz tega odstavka, ki jih posreduje Zavod, ugotovi resna odstopanja med obsegom 
izvajanja zdravstvenih storitev, ki jih na podlagi tega odstavka opravijo javni zdravstveni 
zavodi, in obsegom izvajanja zdravstvenih storitev, ki jih na podlagi tega odstavka 
opravijo izvajalci zdravstvene dejavnosti s koncesijo, na ravni posamezne vrste 
zdravstvene dejavnosti, Vladi Republike Slovenije predlaga začasno prekinitev izvajanja 
ukrepov iz tega člena za to vrsto zdravstvene dejavnosti. V zvezi s to rešitvijo je treba 
opozoriti, da je nejasna in pomanjkljiva. Najprej je treba opozoriti, da v zakonu ni 
zadostne vsebinske podlage za presojo in ugotovitev ministra, da gre za resna 
odstopanja, saj ta odstopanja niso podrobneje opredeljena niti ni jasno, kako se bodo ta 
odstopanja ugotavljala, pri čemer so odstopanja možna v obe smeri, ali bistveno večji 
obseg izvajanja zdravstvenih storitev opravijo javni zdravstveni zavodi ali koncesionarji 
(lahko se obseg izvajanja zdravstvenih storitev tudi bistveno razlikuje med samimi 
javnimi zdravstvenimi zavodi in med koncesionarji). S tem v zvezi se zastavlja tudi 
vprašanje doseganja namena tega ukrepa, če se ukrep (začasno) prekine iz razloga, ker 
ena skupina izvajalcev zdravstvene dejavnosti opravi večji obseg zdravstvenih storitev 
kot druga skupina, pri čemer ni urejene možnosti nadaljevanja ukrepa. Poleg tega je 
zaradi uporabe besede »lahko« povsem v prosti presoji ministra, ali bo kljub obstoju 
resnih odstopanj v obsegu opravljenih storitev Vladi predlagal začasno prekinitev 
izvajanja ukrepov iz tega člena ali ne. Ob tem je institut začasne prekinitve izvajanja 
ukrepov iz tega člena povsem nedoločen in nedodelan. Ni namreč jasno, kakšen naj bi 
bil pomen začasne prekinitve, koliko časa naj bi trajala prekinitev, ali je možno 
nadaljevanje izvajanja ukrepa, katere okoliščine naj bi bile relevantne za nadaljevanje 
izvajanja ukrepa, posledice začasne prekinitve. Prav tako ni določeno, kakšna je lahko 
odločitev Vlade o tem ministrovem predlogu in kaj naj ob presoji tega predloga upošteva. 
Na to rešitev se navezuje tudi določba zadnjega stavka tega odstavka, ki določa, da se 
ne glede na prejšnji stavek izvajanje tega ukrepa v letu 2022 začasno ustavi, ko se 
doseže poraba sredstev v višini 100 milijonov eurov. V zvezi s to določbo in institutom 
začasne ustavitve izvajanja tega ukrepa je treba prav tako opozoriti na pomanjkljivost 
ureditve, saj ni jasen pomen tega instituta, obdobje, na katerega se nanaša, posledice 
ter razmerje do instituta začasne prekinitve izvajanja tega ukrepa. S tem v zvezi je zato 
treba opozoriti na upoštevanje zahtev tako ustavnega načela jasnosti in določnosti kot 
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temeljnega načela pravne države (2. člen Ustave) kot tudi načela legalitete, v skladu s 
katerim mora biti zakon vsebinska podlaga za izdajanje podzakonskih predpisov in 
posamičnih aktov izvršilne oblasti, ta dejavnost pa mora biti v vsebinskem pogledu prav 
tako v celoti v zakonskem okviru (2., 120., 153. člen Ustave). Preohlapna in pomanjkljiva 
ureditev ne daje zadostne vsebinske opore pristojnemu subjektu (ministru, Vladi) za 
presojo vsebine relevantnih okoliščin oziroma kriterijev, kar lahko vodi v arbitrarnost 
odločanja.  
 
Vsebina predlaganega drugega odstavka se navezuje na predlagano rešitev tretjega 
odstavka, ki predstavlja, kot izhaja iz obrazložitve, drugo fazo ukrepa iz tega člena, ki je 
pogojna. Pogoj za nastop druge faze ukrepa se izpolni, če izvajalci zdravstvene 
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe do 31. decembra 2022 ne zagotovijo 
zadostnega obsega odprave oziroma skrajšanja čakalnih dob, ki presegajo najdaljšo 
dopustno čakalno dobo, kar Vlada Republike Slovenije ugotovi s posebnim sklepom. 
Zadostni obseg odprave oziroma skrajšanja čakalnih dob ureja določba drugega 
odstavka, pri čemer določa, da se za ugotavljanje zadostnega obsega odprave oziroma 
skrajšanja čakalnih dob uporabi merilo število čakajočih pacientov po posameznih 
stopnjah nujnosti in število čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo po 
posameznih stopnjah nujnosti. Če je pacientu iz prejšnjega stavka predlagana izvedba 
zdravstvene storitve znotraj najdaljše dopustne čakalne dobe pri določenem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti, vendar pacient izvedbo zdravstvene storitve pri tem izvajalcu 
odkloni, se ga za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja merila iz tega odstavka ne šteje kot 
čakajočega pacienta. Iz predlagane določbe torej izhajajo merila za določitev obsega 
odprave oziroma skrajšanja čakalnih dob, iz predlagane ureditve pa ni razvidno, kaj se 
šteje za zadosten obseg odprave oziroma skrajšanja čakalnih dob, ki presegajo najdaljšo 
dopustno čakalno dobo (niti ni določenih kriterijev oziroma meril za opredelitev 
zadostnega obsega). To pomeni, da ugotovitev Vlade v obliki posebnega sklepa iz 
tretjega odstavka tega člena nima zadostne vsebinske podlage v zakonu, kar je sporno 
z vidika ustavnega načela legalitete. Ker je učinkovanje določb tega odstavka in s tem 
druge faze ukrepa iz tega člena vezano na podzakonski akt (sklep Vlade), je treba 
zagotoviti upoštevanje zahtev načela legalitete in v tem okviru določiti jasen in določen 
vsebinski okvir Vladi za presojo in izdajo podzakonskega akta. 
 
V drugi fazi se po predlagani ureditvi v ukrep iz tega člena z javnim pozivom dodatno 
(poleg izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe) vključi tudi 
izvajalce zdravstvene dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe, in sicer za 
namen odprave oziroma skrajšanja čakalnih dob, ki presegajo najdaljšo dopustno 
čakalno dobo. Glede na to, da je namen opredeljen drugače kot v prvem odstavku, se 
zastavlja vprašanje, ali je namen predlagane rešitve, da se izvajalci zdravstvene 
dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe v ukrep vključijo le za manjši obseg 
zdravstvenih storitev, tj. le za tisti del, ki pomeni preseganje najdaljše dopustne čakalne 
dobe za posamezno vrsto zdravstvenih storitev. Če je temu tako, je treba to v zakonu 
jasno in izrecno določiti. Predlagana določba tretjega odstavka še določa, da vrste 
zdravstvene dejavnosti, podrobnejši postopek in merila za vključitev izvajalcev iz tega 
odstavka določi minister, pristojen za zdravje, postopek financiranja, poročanje in nadzor 
nad izvajanjem zdravstvenih storitev pa izvaja Zavod. V zvezi s pooblastilno določbo za 
izdajo podzakonskega akta ministra je treba opozoriti, da je vsebinsko pomanjkljiva, prav 
tako po vsebini ni opredeljena zakonska podlaga za pristojnosti Zavoda v zvezi z 
ukrepom iz tega odstavka. Takšna ureditev ne upošteva vsebinske vezanosti izvršilne 
oblasti na Ustavo in zakon ter s tem zahtev ustavnega načela legalitete. Golo pooblastilo 
za nadaljnje podzakonsko urejanje namreč ne zadošča, temveč mora biti že na zakonski 
ravni po vsebini, namenu in obsegu jasno opredeljeno. Podzakonski predpis sme 
namreč zakonsko vsebino le tehnično dopolnjevati, razčlenjevati in opisovati, ne pa je 
samostojno oblikovati, zato mora biti za vsebino, ki naj bi se podrobneje uredila na 
podzakonski ravni, že v zakonu jasno in dovolj izčrpno opredeljen vsebinski okvir. Iz 
zakona bi tako morale biti razvidne vrste zdravstvene dejavnosti oziroma kriteriji, ki jih 
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bo minister upošteval pri določitvi posameznih vrst zdravstvenih dejavnosti, prav tako pa 
bi morala biti na zakonski ravni dovolj določno opredeljena okvirna vsebina javnega 
poziva in tudi postopek njegove izvedbe, tako da bi lahko zainteresirani izvajalci 
zdravstvene dejavnosti razbrali svoj pravni položaj iz zakonske vsebine. Ker je predmet 
javnega poziva izvajanje storitev, ki so javna zdravstvena služba, je še posebej 
poudarjen javni interes. Pravni instrument za zagotavljanje javnega interesa pa so zlasti 
pogoji, kriteriji in merila, ki se zahtevajo za izvajanje storitev oziroma so podlaga za izbor 
najboljšega ponudnika. S tem pa se zasleduje tudi načelo enakega obravnavanja in 
transparentnosti postopka. Jasno določeni, objektivno utemeljeni in nediskriminatorni 
pogoji in merila so namreč pomembni tako za zainteresirane subjekte, da so vnaprej 
seznanjeni z zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati, kot tudi za tistega, ki odloča o izbiri 
upravičencev do sredstev. Predlagane rešitve tudi ne urejajo postopka financiranja, 
poročanja in nadzora v zvezi s tem ukrepom, niti ne napotujejo na drugo zakonsko 
ureditev. Medtem ko sistemska zakonska ureditev opredeljuje razmerja države, Zavoda 
in pacientov do izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki po ZZDej izvajajo javno službo 
(javni zdravstveni zavodi, koncesionarji), se vse te določbe (kot celota) na druge 
izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki niso vključeni v mrežo javne zdravstvene službe, ne 
nanašajo. Zato se v zvezi s tem zastavlja tudi vprašanje dostopnosti zdravstvenih storitev 
vsem pod enakimi pogoji. 
 
Slednje je treba upoštevati tudi v zvezi s predlaganimi določbami četrtega in petega 
odstavka tega člena in preveriti predlagane rešitve v delu, ki se nanašajo na izvajalce 
zdravstvene dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe. Izvajalci zdravstvene 
dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe praviloma nimajo določenega obsega 
programa, dogovorjenega z Zavodom, prav tako je treba upoštevati tudi, da se nekatere 
določbe ZPacP nanašajo izključno na izvajalce zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev 
javne zdravstvene službe, med temi tudi zlasti določbe, ki se nanašajo na pravico do 
spoštovanja pacientovega časa, kar vključuje naslednje ureditve: spoštovanje 
pacientovega časa (14. člen), čakalni čas (14.a člen), stopnja nujnosti in uvrščanje na 
čakalni seznam (14.b člen), čakalni seznam (15. člen), naročanje na zdravstveno storitev 
(15.a člen), upravljanje čakalnega seznama (15.b člen), črtanje s čakalnega seznama 
(15.c člen), obvezne objave in podrobnejše določbe glede spoštovanja pacientovega 
časa (15.č člen), izmenjava podatkov (16. člen), dostop do podatkov (17. člen). 
Predlagano ureditev bi bilo zato treba s tega vidika ponovno preveriti. 
 
V zvezi z določbo petega odstavka v delu, ki se nanaša na izvajalce zdravstvene 
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, pa je treba upoštevati, da že veljavna 
zakonska ureditev določa njihovo odgovornost za usklajenost podatkov o čakalni dobi in 
čakajočih v lokalnih sistemih glede na centralni sistem eNaročanje (Gl. npr. 15. člen 
ZPacP, 8 in 9. člen Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, v 
nadaljevanju ZZPPZ). 
 
Tudi vsebino šestega in sedmega odstavka bi bilo treba, upoštevaje načelo legalitete, 
natančneje opredeliti (gl. npr. deveti in deseti odstavek 40. člena ZNUPZ). 
 
V zvezi s predlaganimi rešitvami tega člena se zastavlja tudi vprašanje razmerja do 
veljavne ureditve ZNUPZ, ki v 38. do 40. členu ureja nacionalni razpis za izboljšanje 
dostopnosti do zdravstvenih storitev, financiranje storitev iz nacionalnega razpisa in 
postopek izvedbe nacionalnega razpisa. Šesti odstavek 38. člena med drugim omogoča, 
da ministrstvo, pristojno za zdravje, naknadno izvede ponovni nacionalni razpis, če se 
po že izvedenem nacionalnem razpisu pri dodatnih zdravstvenih storitvah podaljšajo 
čakalne dobe nad najdaljšo dopustno čakalno dobo. Ukrep nacionalnega razpisa iz 
ZNUPZ namreč velja do 31. decembra 2022. Vzpostavitev dveh različnih ukrepov za 
istovrstne storitve ter za v bistvenem enak namen, ki se deloma časovno prekrivata, 
zmanjšuje pravno varnost in otežuje pravnim naslovljencem nedvoumno seznanitev s 
svojim pravnim položajem, kar povzroča pravno negotovost in s tem nezaupanje v pravo 
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ter pomeni poseg v načelo pravne države, saj je v nasprotju z zahtevo po jasni, določni 
in usklajeni pravni ureditvi (2. člen Ustave). Zato bi bilo treba v poglavje o prehodnih in 
končnih določbah vključiti ureditev prehoda iz veljavne zakonske ureditve (ukrep velja 
do 31. decembra 2022) na predlagano zakonsko ureditev (se začne uporabljati 15. 
septembra 2022).   
 
Prav tako je treba predlagane rešitve tega člena preučiti z vidika vsebine 43. člena 
ZNUPZ, ki ureja možnost začasnega prenosa programa, in v tem okviru zlasti preveriti 
položaj na javnem pozivu izbranega subjekta (drug javni zdravstveni zavod, drug zavod 
ali organizacijo, ki opravlja zdravstveno dejavnost, oziroma zasebnega zdravstvenega 
delavca, ki lahko zagotovi realizacijo tega obsega programa oziroma storitev), na 
katerega se začasno prenese nerealizirani del ali celotni obseg programa zdravstvene 
dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev.  
 
K 17. členu: 
Člen ureja posebne določbe za poklice v zdravstveni dejavnosti, ki po prvem odstavku 
zasledujejo dva namena, in sicer zagotovitev stabilnega delovanja zdravstvene 
dejavnosti na primarni ravni in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev. V prvem 
odstavku so v treh alinejah določene tri vrste dodatkov, ki naj bi predstavljale finančne in 
druge spodbude za poklice v zdravstveni dejavnosti. Kot izhaja iz nadaljnjih odstavkov, 
naj bi bila dodatka iz prve in tretje alineje finančna, dodatek iz druge alineje pa je v končni 
posledici tudi finančno ovrednoten, vendar naj bi bil namenjen zaposlitvi dodatnega 
zdravstvenega kadra. Zaradi tega ni jasno, katere dodatne druge spodbude za poklice v 
zdravstveni dejavnosti naj bi izhajale iz tega člena.  
 
Tudi dodatka iz prve in tretje alineje prvega odstavka sta po svoji vsebini tipična dodatka 
k redni plači, zato je poimenovanje teh dodatkov kot finančnih in drugih spodbud, v 
drugem in tretjem odstavku pa kot ukrepov, neustrezno. Vsak dodatek naj bi imel svoj 
namen, ki se dosega preko pogojev za izpolnitev upravičenosti do dodatka. Pri tem je 
pomembno, da iz zakona, upoštevajo načelo legalitete, izhajajo zlasti temeljni pogoji za 
izplačilo dodatka, upravičenci do dodatka, postopek za uveljavljanje dodatka in sredstva, 
iz katerih se bo plačilo dodatka zagotavljalo.  
 
V drugem odstavku je določeno, da ukrepi iz prejšnjega odstavka veljajo (bolje: dodatki 
iz prejšnjega odstavka pripadajo) za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, 
določene v seznamu poklicev za zdravstveno dejavnost, zaposlene pri izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti. Ta določba ni usklajena s petim odstavkom tega člena, ki za dodatek iz tretje 
alineje prvega odstavka določa, da pripada zdravnikom, ki opravljajo zdravniško službo 
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na območjih občin z nižjo razvitostjo, ostalim 
zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem pa ne. Poleg tega je treba opozoriti, 
da je seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti v skladu z 2. členom Odredbe o seznamu 
poklicev v zdravstveni dejavnosti, ki se izdaja za izvajanje tretjega odstavka 62. člena 
ZZDej in ZZdrS, objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje. To pa pomeni, da 
zakon glede upravičencev napotuje na podzakonski akt ministra, pristojnega za zdravje, 
kar ni dopustno z vidika 87. člena Ustave, po katerem se pravice (in obveznosti) urejajo 
z zakonom. Upravičenci imajo do dodatka pravico, četudi jo Predlog zakona poimenuje 
spodbuda ali ukrep, zato morajo biti upravičenci do dodatka jasno določeni v zakonu.  
 
V zvezi z uveljavljanjem sredstev je za izvajalce določen poseben pogoj, da imajo v 
usklajene, popolne in ažurirane podatke v registru izvajalcev zdravstvene dejavnosti in 
delavcev v zdravstvu, ki ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. S tem je mišljena 
zbirka pod zaporedno številko 16 v prilogi I, prilogi zbirk podatkov s področja 
zdravstvenega varstva, ki je sestavni del ZZPPZ. Zbirko je treba poimenovati tako, kot 
je poimenovana v prilogi ZZPPZ (Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža 
zdravstvenih zavodov), ne po poimenovanju njene informacijske rešitve »Register 
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izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu«, dostopne na spletni strani 
ezdrav.si. Dodatno pa je treba opozoriti, da je dolžnost zagotavljati podatke v vse zbirke 
iz Priloge 1 in Priloge 2, že določena v ZZPPZ.  
 
Dodatek iz prve alineje prvega odstavka, za povečan obseg dela za posebne 
obremenitve, je v tretjem odstavku določen do maksimalne višine za poln delovni čas. 
Pri tem ni jasen dostavek, da je to sorazmerno glede na obseg programa zdravstvene 
dejavnosti, saj je nadaljnja zakonska ureditev pomanjkljiva in ni podrobneje vezana na 
obseg programa zdravstvene dejavnosti. Prav tako ni jasno, zakaj so upravičenci 
ponovno določeni, pri tem pa je opuščen pogoj, da so poklici določeni v seznamu 
poklicev za zdravstveno dejavnost. Glede na to, da se ta dodatek po šestem odstavku 
izključuje z dodatkom za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, je 
mogoče ugotoviti, da gre za poseben dodatek v razmerju do plačila delovne uspešnosti 
iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev na podlagi 22.e člena Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS). Ta sicer tudi po izrecni določbi 
prvega odstavka 5. člena ZSPJS ne predstavlja dodatka, kot izhaja iz predlaganega 
šestega odstavka tega člena. Zaradi tega bi moral Predlog zakona določiti vsebinska 
merila, ki razlikujejo ta dodatek od plačila po 22.e členu ZSPJS in ki utemeljujejo različno 
višino dodatka glede na določene kriterije. Iz pooblastilne določbe namreč izhaja, da 
posamezne ključne elemente tega dodatka, med drugim njegovo višino, določi Vlada. 
Pri tem je določeno le, da se pri tem upošteva število opredeljenih pacientov in 
opravljenih zdravstvenih storitev. Višina dodatka ni določena dovolj natančno, da bi 
posameznik lahko iz zakona razbral svoj pravni položaj. Opozoriti je treba, da iz 
predlagane ureditve zlasti ni razvidno, kaj šteje za posebne obremenitve, ki bi 
utemeljevale pravico do dodatka in ki bi, upoštevaje načelo legalitete, dajale vsebinsko 
dovolj natančno in podrobno zakonsko podlago za predpis Vlade.   
 
Za dodatek iz druge alineje prvega odstavka, dodatek za zaposlitev dodatnega 
zdravstvenega kadra, je določeno, da pripada zdravstvenim timom v ambulantah, pri tem 
pa se sklicuje na prejšnji stavek, torej na tiste zdravstvene delavce in sodelavce, ki so 
zaposleni v ambulantah pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene 
službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Glede upravičencev je predlagana 
ureditev nejasna, saj je v drugem odstavku določeno, da ukrepi iz prvega odstavka 
veljajo za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, torej fizične osebe, za katere 
sredstva uveljavlja izvajalec v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti. V obrazložitvi pa je pojasnjeno, da bodo sredstva strogo 
namenska in da se lahko dodatek uporabi le za namen zaposlitve navedenega kadra. 
Namenskost teh sredstev iz predlagane ureditve ni razvidna. Če gre za namenska 
sredstva, to pomeni, da ta dodatek ne pripada posameznim zdravstvenim delavcem in 
sodelavcem kot delom zdravstvenega tima, ampak izvajalcu zdravstvene dejavnosti v 
mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni, ki edini lahko ta sredstva namensko 
porabi. Pri tem so zdravstveni timi uporabljeni le kot merilo za določitev maksimalne 
višine tega dodatka. Zaradi tega je treba predlagano ureditev ponovno preveriti in 
prilagoditi tako, da bo upravičenec do dodatka jasno določen, obenem pa, enako kot pri 
dodatku iz prve alineje prvega odstavka, zagotoviti dodatne vsebinske kriterije za izračun 
višine tega dodatka.  
 
Pooblastilna določba iz četrtega odstavka združuje dodatek iz prve in druge alineje 
prvega odstavka in pooblašča Vlado, da v obeh primerih določi podrobnejša merila za 
posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti. To je v nasprotju z načelom legalitete, saj 
predlagana ureditev ne vsebuje nobenega merila, ki bi utemeljeval razlikovanje med 
posameznimi poklici.  
 
Za dodatek iz tretje alineje prvega odstavka, dodatek za posebne pogoje dela na 
območjih občin z nižjo razvitostjo, je v petem odstavku določena njegova maksimalna 
višina za poln delovni čas. Pri tem prav tako ni jasen dostavek, da je to sorazmerno glede 
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na obseg programa zdravstvene dejavnosti, saj je nadaljnja zakonska ureditev 
pomanjkljiva in ni podrobneje vezana na obseg programa zdravstvene dejavnosti. 
Posamezne ključne elemente tega dodatka, med drugim njegovo višino, določi Vlada. 
Pri tem je določeno le, da se upošteva število opredeljenih pacientov in delovno 
obremenitev ter odstotek razvitosti občin. Višina dodatka ni določena dovolj natančno, 
da bi posameznik lahko iz zakona razbral svoj pravni položaj, načelo legalitete pa tudi 
pri pooblastilni določbi iz petega odstavka ni upoštevano. Pri tem se zastavlja še 
vprašanje, kaj je mišljeno z delovno obremenitvijo glede na to, da ta kriterij očitno ni enak 
številu opravljenih zdravstvenih storitev, kar je eden od kriterijev za dodatek za povečan 
obseg dela za posebne obremenitve. Prav tako iz predlagane ureditve ni jasno, ali so 
posebni pogoji dela na območjih teh občin odvisni le od koeficienta razvitosti občin 
oziroma ali se koeficient pod določeno višino šteje kot posebni pogoj dela.  
 
Višina dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo pripada 
zdravnikom, ne pa drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem na primarni ravni na 
območjih teh občin. Splošno načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena 
Ustave) terja, da zakonodajalec bistveno enake položaje ureja enako, različne pa 
različno, razen če za različno obravnavanje enakih položajev obstajajo razumni in stvarni 
razlogi. Glede na to bi bilo treba obrazložiti razloge, ki utemeljujejo različno obravnavanje 
drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev na eni strani in zdravnikov na drugi strani, 
četudi so vsi zaposleni na območjih občin z nižjo razvitostjo in imajo zaradi tega posebne 
pogoje dela.   
 
V šestem odstavku je določeno, kateri dodatki se med seboj izključujejo. Pri tem pa ni 
rešeno razmerje med dodatkoma iz prve in druge alineje. Če je namreč namen dodatka 
iz druge alineje zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra, bi dejanska zaposlitev 
zmanjšala posebne obremenitve, ki utemeljujejo dodatek za povečan obseg dela za 
posebne obremenitve.   
 
 
K V. delu: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
Opozoriti je treba na nepreglednost ureditve, ki je oblikovana po vsebinskih sklopih, 
namesto po notranji strukturi zakona.  
 
K 18. členu:  
V zvezi s tretjim odstavkom je treba opozoriti, da Vlada ne more imenovati vseh članov 
sveta zavoda, ampak le tiste člane, ki so predstavniki ustanovitelja (Republike Slovenije). 
Prav tako bi bilo treba natančno določiti, katere funkcije v svetu zavoda prenehajo na 
podlagi zakona, ob tem pa se opredeliti tudi do ugotavljanja pogojev iz novega 28.a člena 
ZZDej.  
 
K 19. členu: 
V zvezi s prvim in drugim odstavkom je treba opozoriti, da je edina vsebinska 
sprememba, ki bi narekovala uskladitev podzakonskega akta s spremembo ZZDej, 
opravljena v četrtem odstavku 80. člena ZZDej. Zaradi nje bi bila potrebna uskladitev 
podzakonskega akta, določenega v trinajstem odstavku 80. člena ZZDej, ostale 
uskladitve pa niso zakonska materija, kot je obrazloženo v pripombah k 7., 8. in 9. členu 
Predloga zakona. 
 
Iz razlogov, ki so podrobneje predstavljeni v pripombah k 15. členu, je tudi vsebina 
tretjega odstavka, ki se nanaša na organizacijska vprašanja prenosa nalog in 
pripadajočih sredstev ter zaposlenih iz enega na drug organ v sestavi Ministrstva za 
zdravje, predmet urejanja z Uredbo o organih v sestavi ter ustreznih Aktov o organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest in ni stvar zakonskega urejanja. Po mnenju ZPS bi bilo 
treba določbo črtati. 
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K 20. členu 
Pripomba je enaka pripombi k tretjemu odstavku 19. člena Predloga zakona.  
 
K 21. členu:  
V zvezi s predlaganim drugim odstavkom je treba opozoriti, da iz spremenjenega 
drugega odstavka 63. člena ZZZVV ne izhaja, da Vlada preverja, ali so podane izredne 
okoliščine in v kakšni obliki to preverja.   
 
V zvezi s šestim odstavkom je treba opozoriti, da materialna določba, ki se nanaša na to 
vsebino (tretji odstavek 16. člena), določa le pristojnost Zavoda za izvajanje postopka 
financiranja, poročanja in nadzora, ne pa za podzakonsko urejanje te vsebine, pri čemer 
ta vsebina tudi nima ustrezne vsebinske podlage v materialnih določbah Predloga 
zakona. 
 
K 22. členu:  
Zapis vsebin podzakonskega akta v drugem odstavku ni usklajen s petim odstavkom 17. 
člena Predloga zakona, ker ne vsebuje meril, po katerih se oblikuje dodatek za posebne 
pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo.  
 
K 23. členu: 
Opozoriti je treba, da določitev prenehanja veljavnosti posameznih določb ZJN-3 ni v 
vsebinski povezavi z materialnimi določbami Predloga zakona. Enako velja za uredbo in 
odlok, določena v drugi in tretji alineji prvega odstavka, ki sta bila sprejeta na podlagi 
zadnje novele ZJN-3, ZJN-3C. Gre za vsebino, ki presega predmet urejanja v tem 
zakonu, torej nujne ukrepe za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema.   
 
Sklep Vlade iz četrte alineje prvega odstavka ni predpis oziroma pravni akt, ki se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije, in prav tako ne predstavlja »določbe«, kot izhaja iz 
drugega odstavka, zato zanj ni mogoče podaljšati uporabe.   
 
 
 
 
 
Višja sekretarka 
mag. Sonja Bien Karlovšek, l.r. 
 
Sekretarka 
mag. Saša Bricelj Podgornik, l.r. 

 
Sekretarka 
Damjana Mlakar, l.r. 
 

Nataša Voršič 
vodja 

 
 
Poslano:  
− Odboru za zdravstvo 


