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Uveljavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega 

zdravstvenega zavarovanja ter Sprememb in dopolnitev Sklepa 
o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do 

medicinskih pripomočkov 
 
Ljubljana, 11. 1. 2023 – S spremembami in dopolnitvami Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja se zagotavlja boljša zdravstvena obravnava, novi medicinski pripomočki, 
enostavnejši postopki uveljavljanja pravic ter administrativna razbremenitev zavarovanih 
oseb in zdravnikov. S Spremembami in dopolnitvami Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih 
pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
so predvsem na novo določena zdravstvena stanja in drugi pogoji za nove medicinske 
pripomočke ter spremenjena zdravstvena stanja in drugi pogoji za nekatere medicinske 
pripomočke, ki so že pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
 
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila) predstavljajo temeljni 
podzakonski akt, ki podrobneje ureja vrste in obseg pravic iz naslova obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, obveznosti zavezancev in zavarovanih oseb, pogoje in postopke za uresničevanje 
pravic, standarde zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov, varstvo pravic zavarovanih 
oseb ter nadzor uresničevanja pravic in obveznosti. Pravila sprejme Skupščina Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje. 
S Sklepom o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja(v nadaljevanju: Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih 
pogojih za upravičenost do MP iz OZZ) se določa skupine medicinskih pripomočkov (v 
nadaljevanju: MP) z morebitnimi podskupinami, vrste MP in natančnejša opredelitev 
zdravstvenih stanj in drugih pogojev, pri katerih ima zavarovana oseba pravico do 
posameznega MP ali do MP iz posamezne podskupine MP. 
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na seji 9. novembra 2022 sprejela 
Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: 
Spremembe in dopolnitve Pravil) in Spremembe in dopolnitve Sklepa o zdravstvenih stanjih in 
drugih pogojih za upravičenost do MP iz OZZ). Spremembe so bile objavljene v Uradnem listu 
RS, št. 163/2022  dne 27. decembra 2022 in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi (11. januarja 
2023). Nekatere določbe Sprememb in dopolnitev Pravil OZZ in določbe Sklepa o zdravstvenih 
stanjih in drugih pogojih za upravičenost do MP iz OZZ pa se začnejo uporabljati kasneje, s 1. 
2. 2023. 
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Najpomembnejše novosti iz Sprememb in dopolnitve Pravil OZZ, ki se nanašajo na 
zavarovane osebe 

 
Spremembe na področju uveljavljanja pravic: 

• zaradi boljše zdravstvene obravnave zavarovanih oseb se spremeni opredelitev storitev 
estetskih posegov, ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen v 
primeru, če se s tem odpravlja funkcionalna prizadetost organa, na katerem se poseg 
opravlja ali po novem tudi posledična prizadetost drugega organa (npr. zmanjšanje dojk 
zaradi funkcionalne prizadetosti hrbtenice); zaradi jasnejše ureditve se natančneje 
opredeljujejo storitvepovezane z iztreznitvijo ob akutnem alkoholnem opoju, ki jih mora 
poravnati sama zavarovana oseba - niso pravica iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja; 

• zaradi kakovostnejše zdravstvene obravnave se s spremembo Seznama magistralnih 
zdravil možnost predpisovanja vseh farmacevtskih oblik magistralnih zdravil pod 
določenimi pogoji razširi razen otrokom tudi osebam z motnjami v duševnem ali 
telesnem razvoju, in sicer ne glede na njihovo starost; 

• z namenom pohitritve postopkov uveljavljanja pravic se določata primera, ko se kljub 
zahtevi zavarovane osebe ne opravi osebni pregled pri imenovanem zdravniku ali 
zdravstveni komisiji. 

Širitev pravice do medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: MP) s ciljem boljše zdravstvene 
obravnave, uskladitve z razvojem medicinske stroke in enakopravnejše obravnave zavarovanih 
oseb: 
 
1. med pravice se uvrstijo novi MP: 

• električna negovalna postelja s trapezom za obračanje, varovalnima posteljnima 
ograjicama in posteljno mizico; 

• inhalatorji – nova vrsta inhalatorja in nova pravica do vzdrževanj in popravil; 

• alarmni sistem proti nočnemu močenju postelje; 

• potrošni materiali za vse vrste inhalatorjev (set za inhalator, maska ali ustnik, 
povezovalni kabel, razpršilna membrana, posodica z razpršilno membrano, filter na 
izdihu in nastavek za filter na izdihu); 

• enoodmerna hipertonična raztopina NaCl; 

2. teleskopska očala – ni več medsebojnega izključevanja pravice do teleskopskih in korekcijskih 
očal; 
 
3. povečevalno steklo (lupa) – skrajša se trajnostna doba za otroke, mlajše od 15 let, od 3 let na 
1 leto; 
 
4. vakuumska opornica za zdravljenje rane na stopalu – spreminja se režim preskrbe s tem MP 
iz izposoje v last zavarovane osebe, posledično pa se podaljša doba trajanja iz 90 na 365 dni, 
kolikor je življenjska doba tega MP; 
 
5. senzorji za pulzni oksimeter za lepljenje na kožo – ni več omejitve na zavarovane osebe do 
3. leta starosti; 
 
6. vakuumski zbiralnik za plevralno drenažo – spremenjena je doba trajanja iz 2 kosa/7 dni na 
1 kos/dan; 
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7. brizge za dajanje olja in zdravil do vključno volumna 5 ml – spremenjena je doba trajanja iz 
1 kos/dan na 3 kose/dan; 
 
8. nočne hlačne predloge (plenice) – opuščena je omejitev na 1 kos/dan; 
 
9. mobilne neprepustne hlačke – razširjena je možnost na 2 kosa/dan; 
 
Poenotenje trajnostne dobe za naslednje MP: 

• vozički – poenotena je trajnostna doba (5 let) zaradi enake obravnave zavarovanih oseb 
in ker se izdajajo t. i. lahki vozički, katerih življenjska doba je vsaj 5 let; 

• negovalna postelja z dodatki in prenosni nastavljivi hrbtni naslon – skrajšuje se doba 
trajanja (izposoje) iz 10 let na 5 let, da bo določena enako kot za novo pravico do 
električne negovalne postelje, ki je podoben MP; 

Postopek uveljavljanja pravice do MP: 

• zaradi poenostavitve postopka za ponovno izdajo večine potrošnega materiala za vse 
vrste inhalatorjev ne bo potrebna izdaja nove naročilnice za MP, temveč jih bodo 
zavarovane osebe lahko prevzele neposredno pri dobavitelju; 

• zaradi celovitejše zdravstvene obravnave na bolnišnični ravni in poenostavitve postopka 
uveljavljanja MP se določi obveznost napotnega zdravnika, da predpiše zavarovani osebi 
ob odpustu iz bolnišnice tudi MP. 

 
Najpomembnejše novosti iz Sprememb in dopolnitev Sklepa o pogojih za MP iz OZZ 

 
1. za nove MP so določena zdravstvena stanja in drugi pogoji; 
 
2. za naslednje MP, ki so že pravica, se na novo določijo ali spremenijo zdravstvena stanja in 
drugi pogoji: 

• trapez za obračanje, bergle, trinožne ali štirinožne palice, hodulje, terapevtski valj, žogo, 
gibalno desko in blazino; 

• teleskopska očala; 

• povečevalno steklo – lupo; 

• nočno urinsko vrečko ne-sterilno 2000 ml; 

• negovalno posteljo, varovalni posteljni ograjici, posteljno mizico; 

• prenosni nastavljivi hrbtni naslon; 

• blazine proti preležaninam za posteljo, blazine proti preležaninam za sedež, nastavek za 
toaletno školjko, sedež za kopalno kad, sedež za tuš kabino; 

• inhalator; 

• senzorji za pulzni oksimeter (za lepljenje na kožo in za večkratno uporabo); 

• ortoza za koleno – štiritočkovna (hkrati tudi preimenovanje iz ortoze za koleno – 
štiritočkovne, brez možnosti nastavitve kota fleksije); 

3. določi se nova vrsta inhalatorja (tehnično zahtevnejši za določena zdravstvena stanja), skupaj 
s potrošnimi materiali; 
 
4. določi se nova vrsta MP – igla za injekcijski peresnik; 
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5. določi se več vrst enoodmernih hipertoničnih raztopin NaCl; 
 
6. spremenjen je začetek uporabe Priloge 10 sklepa (pogoji za MP pri kolostomi, ileostomi in 
urostomi) in Priloge 11 sklepa (pogoji za MP pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča) tako, 
da bodo lahko zavarovane osebe uveljavile pravice tudi do nekaterih novih vrst MP v navedenih 
skupinah 1. februarja 2023, in sicer:  

• MP pri kolostimi, ileostomi in urostomi – zatesnitveni obroček, nočna urinska drenažna 
vrečka, zaščitni film in odstranjevalec lepil 

• MP pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča – urinski kateter s hidrofilno prevleko 
ali iz silikona in z vodno vrečko, moška predloga žepek za srednjo inkontinenco, 
predloga za fekalno inkontinenco, hlačne predloge za težko in zelo težko inkontinenco 
z obsegom pasu do 65 cm in enake predloge z obsegom pasu nad 150 cm 

 
Zaradi Sprememb in dopolnitev Pravil OZZ in Sklepa o pogojih za MP iz OZZ se ocenjuje skupno 
zvišanje odhodkov sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja za 1.653.435 evrov. 
 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

 
 


