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Izvajanje projekta »Uvedba dolgotrajne oskrbe v ZZZS«
na podlagi veljavnega zakona
Dolgotrajna oskrba in trenutno veljavni Zakon o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju: ZDOsk) še
vedno odpirata številna vprašanja, deležnikom, ki si želijo dokončno ureditev tega področja, pa
postavljata velike izzive. Trenutno veljavni ZDOsk namreč ne bo dosegel namena, ki ga je
zakonodajalec zasledoval v postopku sprejema zakona v Državnem zboru RS, saj zavarovane
osebe ne bodo mogle pridobiti novih pravic, ko se bodo s 1. januarjem 2023 začele uporabljati
določbe ZDOsk glede pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji ter določbe glede pravice do
oskrbovalca družinskega člana. Dodatno pa se postavlja tudi vprašanje, ali bodo zavarovane
osebe lahko ohranile obstoječe pravice, glede na dejstvo, da ZDOsk določa prenehanje uporabe
posameznih določb Zakona o socialnem varstvu, ki se nanašajo na pravico do institucionalnega
varstva ter izbiro družinskega pomočnika. Zato Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju: ZZZS) že od decembra 2021 opozarja na nujnost vsebinskih sprememb in
dopolnitev ZDOsk, da bodo zavarovane osebe dejansko lahko prejele pravice iz dolgotrajne
oskrbe (v nadaljevanju: DO), ki jim jih je zakonodajalec obljubil, a jih je vanj žal neustrezno
zapisal. ZZZS namreč ugotavlja, da ZDOsk ne zagotavlja ustrezne ali zadostne pravne podlage za
odločanje o pravicah do DO ter tudi za njihovo izvajanje, ZDOsk ne ponuja celostnih rešitev, ki bi
zavarovanim osebam, ZZZS in izvajalcem dale jasne in nedvoumne odgovore in usmeritve glede
obsega pravic, odločanja o pravicah do DO in njihovega izvrševanja, številne določbe so nejasne
in skozi zakon neusklajene, zakon mestoma ustvarja pravne praznine ter ne zagotavlja enake
obravnave med zavarovanimi osebami. Jasno je, da bodo zaradi navedenega pri izvajanju
posamezne pravice do dolgotrajne oskrbe nastajale številne težave na vseh treh segmentih
(zavarovana oseba, ZZZS in izvajalci DO), kot so npr. že ugotavljanje upravičenosti do pravic iz
DO, določitev oblike dolgotrajne oskrbe, menjava izvajalca dolgotrajne oskrbe, preverjanje
pogojev za mirovanje pravic do dolgotrajne oskrbe in tudi mirovanje pravic oskrbovalca
družinskega člana, preoblikovanje v izvajalce DO ter zagotovitev zadostnih in ustreznih kadrov
pri izvajalcih DO. Veljavni zakon torej ne sledi namenu, zato ga je nujno potrebno z novelo ZDOsk
vsebinsko dopolniti in popraviti. Čeprav Republika Slovenija potrebuje čimprejšnjo sistemsko
ureditev dolgotrajne oskrbe, pa je veljavni zakon tako pomanjkljiv, da sedanjim oz. prihodnjim
upravičencem do dolgotrajne oskrbe le-teh ne bo zagotovil s 1. 1. 2023. Novela veljavnega
zakona, ki je bila sprejeta v Državnem zboru 21. julija letos, spreminja samo prehodne in končno
določbo, s katerimi se zagotovi samo časovni zamik uveljavitve dveh pravic t.j. pravice do DO v
instituciji in pravice do odkrbovalca družbinskega člana za 1 leto. Na to novelo je bila vložena
pobuda za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma v smislu, da se zamik uvedbe
dolgotrajne oskrbe ne izvede. To predstavlja dodatna tveganja z vidika časovnice uvedbe
dolgotrajne oskrbe, saj se mora ZZZS zdaj pripravljati na 2 različni časovnici, odločitev o dejanski
časovnici pa bi v primeru izvedbe referenduma bila znana predvidoma šele nekaj dni pred 1. 1.
2023, ki za ZZZS predstavlja rok po veljavnem ZDOsk za izdajanje prevedbenih odločb.
Ne glede na navedeno ZZZS na podlagi veljavnega zakona izvaja številne projektne aktivnosti za
uvedbo dolgotrajne oskrbe, o katerih redno obdobno poroča Upravnemu odboru ZZZS in
Skupščini ZZZS. Z začetkom veljavnosti ZDOsk (18. 12. 2021) je ZZZS postal nosilec obveznega
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in je dolžan izvajati določene zakonsko naložene aktivnosti. V
ZZZS, kjer smo vedno podpirali ureditev področja DO v Republiki Sloveniji, opravljamo
usklajevanja in priprave na začetek izvajanja DO, oblikujemo pravilnike in druge pravne podlage,
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razvijamo aplikacije, usposabljamo zaposlene, pripravljamo organizacijske in kadrovske podlage
za novo dejavnost, da bo izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi, ne glede na pričakovane in nujne
spremembe zakona, lahko potekalo. Ključne aktivnosti predstavljamo v nadaljevanju.
1. Vključitev zavarovanih oseb v obvezno zavarovanje za DO
ZZZS od 18. 1. 2022 dalje vključuje posameznike v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.
Morebitna prestavitev uporabe zakona na kasnejši datum na že pridobljeni status zavarovanih
oseb v dolgotrajno oskrbo nima vpliva. Vendar pa velja, da osebe, ki so bile v obvezno
zavarovanje za DO vključene z 18. 1. 2022 (približno 1.700.000 oseb), pogoj gostote zavarovanja,
ki je eden izmed štirih, ki jih morajo zavarovane osebe kumulativno izpolnjevati, ne bodo
izpolnile do 18. 1. 2024, kar pomeni, da do takrat ne morejo pridobiti pravic iz DO.
2. Priprava splošnih aktov, izhodišč in drugih pravnih podlag ZZZS
Na ZZZS smo pristopili k dopolnitvam obstoječih splošnih aktov ZZZS in pripravi splošnih aktov,
ki jih moramo glede na določila ZDOsk pripraviti na ZZZS, in sicer so v pripravi naslednji splošni
in interni akti z naslednjo vsebino:
• vsebina vloge za uveljavljanje pravic do DO,
• ocenjevanje in vzorec ocene upravičenosti,
• izdelava načrta priporočenih storitev in obrazca,
• odločanje in opredelitev standarnih listin pri odločanju (odločbe, sklepi, dopisi,
obvestila, zaznamki, vabila),
• odločanje po uradni dolžnosti,
• obrazec izvedbenega načrta in podlage za izvedbeni načrt,
• pravila evidentiranja opravljenih storitev, način izmenjave obračunskih podatkov, način
posredovanja podatkov na ZZZS.
V pripravi je model plačevanja nege v socialnovarstvenih zavodih ter ločitev storitev obveznega
zdravstvenega zavarovanja in DO. Prav tako so v izdelavi izhodišča za oblikovanje cene urne
postavke za storitve osnovnih in podpornih dnevnih opravil ter zdravstvene nege in predlog cene
urne postavke storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti.
V mesecu marcu, aprilu in maju 2022 smo intenzivno pripravljali dopolnitve Statuta ZZZS z
obrazložitvijo sprememb, ki so bile obravnavane na 6., 7. in 9. redni seji Upravnega odbora ZZZS
in 4. redni seji Skupščine ZZZS.
Pravilnik o vsebini vloge in obrazcu izvedbenega načrta iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno
oskrbo s sedmimi prilogami je bil, po potrditvi na 7. seji Upravnega odbora ZZZS, preko
Ministrstva za zdravje posredovan v javno razpravo in medresorsko usklajevanje. Na podlagi
prejetih pripomb in usklajevanj je ZZZS pripravil delno dopolnjen predlog pravilnika, ki je pred
dokončnim sprejetjem na Upravnem odboru ZZZS šel še v končno potrjevanje na Službo Vlade
RS za zakonodajo (v mesecu septembru poslan na Ministrstvo za zdravje, ki vodi postopek
sprejema splošnega akta za ZZZS).
3. Vzpostavitev informacijske podpore procesom izvajanja DO
Temeljnim in podpornim procesom za izvajanje nalog DO mora ZZZS zagotoviti ustrezno
informacijsko podporo, in sicer:
• dopolnitev obstoječe aplikacije Evidence obveznega zdravstvenega zavarovanja za
vpogled v evidenco zavarovanih oseb za DO in izračun gostote zavarovanja;
• razvoj nove aplikacije Ocenjevanje DO, v sklopu katere se trenutno izvaja testiranje
posameznih sklopov aplikacije. Definirana je bila vsebina obvestil in drugi dokumenti, ki
bodo podprti z aplikacijo in nastajajo pri ocenjevanju;
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razvoj in vzdrževanje nove aplikacije »Dolgotrajna oskrba«, ki je v fazi oddaje javnega
naročila;
načrtuje se rešitev za prejem in kontrolo izvedbenih načrtov ter podatkov o obračunanih
storitvah DO;
pripravljena sta bila popis in vsebina šifrantov, katerih uporaba je predvidena pri
odločanju o pravicah, ocenjevanju upravičenosti, pripravi in kontroli izvedbenih načrtov,
pripravi in kontroli podatkov o obračunanih storitvah DO, vodenju podatkov o
oskrbovalcih družinskega člana;
dopolnjujemo računovodski informacijski sistem SAP z vzpostavitvijo ločenega
»podjetja“ za DO in knjiženjem poslovnih dogodkov;
razvita je ločena različica aplikacije Nakazila DO za izvajanje nakazil, v teku je njeno
testiranje. Sledi razvoj podpore za ločen prevzem izpiskov;
razvite so bile dopolnitve eHRM Potni nalogi, Obračun potnih stroškov in poročila;
izvaja se razvoj nadgradenj SPIS za integracijo z ostalimi aplikacijami in podporo za
masovno tvorbo zadev in dokumentov za prevedbo pravic upravičencev po dosedanjih
predpisih;
načrtovanje nabora podatkov in kontrol za izvedbene načrte in obračun storitev DO.

4. Ostale ključne aktivnosti
Na podlagi določil ZDOSk in sklenjenega tehničnega in varnostnega protokola o posredovanju
podatkov o upravičencih dodatka za pomoč in postrežbo, upravičencih do institucionalnega
varstva v varstveno delovnih centrih in upravičencih do družinskega pomočnika in o družinskih
pomočnikih, smo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v
nadaljevanju: MDDSZ) prejeli podatke in izvedli kontrole prejetih podatkov. Z ugotovitvami
kontrole smo seznanili MDDSZ, poteka nadaljnje usklajevanje posredovanih podatkov.
ZZZS je Ministrstvo za zdravje in MDDSZ opozoril, da je Skupnost organizacij za usposabljanje
oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji izpostavila težave pri identifikaciji oseb, ki jih
ZDOsk predvideva za prevedbo po uradni dolžnosti. Izpostavili pa so tudi potrebo po drugačni
ureditvi za oskrbovance socialno varstvenih zavodov za usposabljanje v delu institucionalne
oskrbe odraslih osebe, predvsem v delu ocenjevanja njihovih potreb in upravičenosti, v delu
storitev, ki jih potrebujejo (storitve DO ne povzemajo sedanjih storitev) ter tudi v delu, da so
skupne evropske zaveze za to skupino oseb iskanje drugačnih oblik namestitve
(deinstitucionalizacija), česar pa po mnenju skupnosti in ZZZS ZDOsk ne naslavlja.
Usklajevanja za prenos podatkov o upravičencih in oskrbovancih v veljavnem sistemu socialnega
varstva potekajo tudi s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije, Zavodom za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije in Ministrstvom za obrambo.
Izdelan je prikaz vizualizacije mreže vstopnih točk (v nadaljevanju: VT), bo pa za učinkovito delo
VT bistvena organizacija dela in zadostno število usposobljenega kadra. ZZZS ima sicer s strani
Vlade RS potrjen povečan kadrovski načrt v okviru Zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega
prava, in sicer skupaj 76 dodatnih zaposlitev. Vendar je bilo zaradi vseh zaznanih zunanjih
tveganj do sedaj zaposlenih le 5 oseb na področju dolgotrajne oskrbe.
5. Tripartitna pogodba
ZZZS je dolžan izvajati določene zakonsko naložene aktivnosti, zaradi katerih mu nastajajo
stroški. Ker ZDOsk ni celovito uredil financiranja DO, je v drugem odstavku 140. člena zakona
določeno, da sredstva za izvajanje nalog ZZZS in zagonska sredstva za vzpostavitev pogojev za
izvajanje nalog ZZZS na področju DO zagotovi proračun Republike Slovenije. Na osnovi
navedenih zakonskih podlag je bila sklenjena tripratitna pogodba, ki samo izvedbeno ureja
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mesebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede zagotavljanja sredstev za financiranje
stroškov ZZZS na področju DO za proračunski leti 2022 in 2023, razen za financiranje pravic iz DO
iz 8. točke drugega odstavka 84. člena ZDOsk. Na podlagi ZDOsk in pogodbe ZZZS uveljavlja
povračilo stroškov, ki so mu nastali v povezavi z izvajanjem zakonskih obveznosti, povezanih z
DO. Ključne aktivnosti, ki jih je ZZZS že bil dolžan izvesti na podlagi veljavnega zakona in tiste, ki
jih je še treba izvesti, so prikazane v prilogi 1 – časovnica aktivnosti po veljavnem ZDOsk. Skladno
z aktivnostmi iz priložene časovnice za veljavni ZDOsk, je ZZZS za obdobje od 1. januarja 2022 do
31. julija 2022 izstavil zahtevke za realizirane stroške izvedenih nalog (to so stroški dela in
materialni stroški) vzpostavitve pogojev za izvajanje nalog na področju DO, v skupni višini
234.000 evrov.

6. Predlog novele ZDOsk-A in pobuda za razpis zakonodajnega referenduma
ZDOsk, ki je sistemski zakon in ureja področje dolgotrajne oskrbe, je obsežen in pomemben
nacionalni projekt na področju socialne varnosti in naslavlja velik del populacije. ZZZS je že v času
sprejemanja zakona v Državnem zboru RS in tudi po njegovem sprejetju opozarjal, da trenutna
časovnica ne omogoča pravočasne izvedbe aktivnosti. Tudi organi upravljanja ZZZS so na
preteklih sejah že sprejeli sklepe oz. pozive v tej smeri.
Vlada RS je na 8. redni seji 14. julija 2022 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru po
nujnem postopku, s katerim zamika uvedbo izvajanja zakona na 1. januar 2024. Predlog zakona
je bil obravnavan 20. julija 2022 na Odboru za zdravstvo in sprejet na 12. izredni seji Državnega
zbora 21. julija 2022. ZZZS je dne 15. julija 2022 takoj obvestil organe upravljanja ZZZS, da je
Vlada RS sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi in
ga poslala v Državni zbor po nujnem postopku. ZZZS je glede na omejene možnosti
amandmiranja predloga novele ZDOsk pripravil predloge amandmajev na tiste člene, za katere
menimo, da bi vsaj v določenih segmentih odpravile težave pri izvajanju ZDOsk, ter jih
pravočasno posredoval MDDSZ, Ministrstvu za zdravje, Vladi RS in Državnemu zboru RS. ZZZS je
pozdravil hitro pripravo in sprejetje predloga novele ZDOsk, s katero se zamika rok uporabe
določb glede pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji in pravice do oskrbovalca družinskega
člana na 1. januar 2024, ker je to v tem trenutku edina realna opcija, da se izvedejo osnovne
priprave na izvajanje dolgotrajne oskrbe pri vseh deležnikih. Menimo pa, da je treba v ZDOsk
poseči tudi vsebinsko, in na ta način omogočiti ZZZS, da lahko nadaljuje vsebinske postopke
priprave uveljavitve dolgotrajne oskrbe. ZZZS namreč že od sprejema ZDOsk ugotavlja, da le tega
zaradi vsebinskih napak, pomanjkljivosti in notranje neusklajenosti ni mogoče izvajati, zato zgolj
časovni zamik izvajanja ZDOsk ni zadosten ukrep, če v nadaljevanju ne bo prišlo tudi do dodatnih
sprememb in dopolnitev ZDOsk, ki bodo odpravile vse vsebinske pomanjkljivosti.
Amandmaji, ki smo jih pripravili na ZZZS, niso bili upoštevni, pojasnjeno je bilo, da se s
posredovanim Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah ZDOsk spreminjajo le prehodne
in končne določbe, s katerimi se zagotovi samo časovni zamik uvedbe dolgotrajne oskrbe, v
vmesnem času pa bodo pripravljeni novi predlogi dopolnitev ZDOsk, ki bodo naslovili
ugotovljene vsebinske pomanjkljivosti, notranja neskladja in pravne praznine.
Tako novela ZDOsk (ZDOsk-A), ki je bila sprejeta v Državnem zboru RS dne 21. julija 2022, zamika
samo datume veljavnosti določb, ki še niso bile konzumirane, kar pomeni, da so nekatere
aktivnosti že bile izvedene oz. bi morale biti izvedene s strani različnih deležnikov. Trenutno
imamo še vedno v veljavi pomanjkljiv in notranje neskladen zakon, katerega pomanjkljivosti
vplivajo na nezmožnost izpolnjevanja namena ZDOsk ter tudi njegovega izvajanja v vseh
segmentih (odločanje o pravicah, izvajanje storitev DO, zmožnost in možnost uveljavljanja pravic
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na ravni posameznika), hkrati pa je na novelo ZDOsk vložena še pobuda za vložitev zahteve za
razpis zakonodajnega referenduma, v smislu, da se zamik uvedbe DO ne izvede.
Ena izmed ključnih pomanjkljivosti veljavnega zakona je opredelitev enega izmed splošnih
pogojev za priznanje pravic do dolgotrajne oskrbe (DO), t.j. pogoja gostote zavarovanja oziroma
pogoja, da je oseba v obvezno zavarovanje za DO pred pridobitvijo pravice do DO vključena v
obvezno zavarovanje za DO vsaj 24 mesecev v preteklih 36 mesecih. Zaradi neizpolnjevanja tega
pogoja veliki večini zavarovanih oseb v obveznem zavarovanju za DO do 18. 1. 2024 ne bo
mogoče priznati pravic do DO. Neizpolnjevanje pogoja gostote zavarovanja vpliva na to, da bo
ZZZS primoran zavarovanim osebam v postopku prevedbe dosedanjih pravic v sistem DO po
uradni dolžnosti do 1. 1. 2023 izdati negativne odločbe, kar predstavlja nesprejemljivo breme
tako za zavarovane osebe kot za ZZZS kot nosilca zavarovanja.
Vse navedeno predstavlja zelo veliko tveganje glede izvajanja nadaljnjih aktivnosti tako na strani
ZZZS kot na strani resornih ministrstev, zato je ZZZS izvedel več delovnih sestankov in usklajevanj
z različnimi deležniki, da bi ustrezneje sistemsko uredili dolgotrajno oskrbo.
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Priloga 1: Časovnica aktivnosti po veljavnem ZDOsk.
Priloga 2: Časovnica aktivnosti ob upoštevanju novele ZDOsk-A (zamik uvedbe na 1. 1. 2024) in
vsebinski popravki obstoječega ZDOsk (novela).
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Priloga 1: Časovnica aktivnosti po veljavnem ZDOsk
Scenarij 1
Odgovorni
nosilec
Zap.št.
1

ZZZS

2

MZ

3

MZ (s
soglasjem
MDDSZ)

4
5

6

7

MDDSZ
Državni zbor

SOUS

SSZS

Veljavni ZDOsk
Sodelujoči

ZZZS
(delno)

ZZZS

ZZZS

ZZZS

8

MORS

ZZZS

9

ZPIZ

ZZZS

Čas izvajanja aktivnosti

Kaj
Vključitev zavarovanih oseb v DO in vzostavitev
evidenc OZDO
Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti in varnosti
na področju DO

OD

Izdaja podzakonskih aktov (9 pravilnikov)
Posredovanje podatkov o upravičencih (o
prejemnikih DPP, o osebah, vključenih v
institucionalno varstvo v VDC, o osebah, ki so
uveljavile pravico do družinskega pomočnika in o
družinskih pomočnikih po ZSV)
Priprava in sklenitev protokola o izmenjavi
podatkov.
Sprejemn nacionalnega programa DO
Posredovanje podatkov o upravičencih (vključenih
v institucionalno varstvo v socialnovarstvenih
zavodih za usposabljanje (54. čl. ZSV) v delu
institucionalne oskrbe odraslih). Priprava in
sklenitev protokola o izmenjavi podatkov.
Preverjanje in usklajevanje posredovanih
podatkov.
Posredovanje podatkov o upravičencih (podatke o
osebah, ki so vključene v institucionalno varstvo v
DSO (50. čl. ZSV) in v PSZ (51. čl. ZSV). Priprava in
sklenitev protokola o izmenjavi podatkov.
Preverjanje in usklajevanje podatkov.
Posredovanje podatkov o upravičencih (podatke o
DPP, na podlagi Zvojl in ZVV). Priprava in sklenitev
protokola o izmenjavi podatkov. Preverjanje
prejetih podatkov
Posredovanje podatkov o upravičencih (podatki o
DPP na podlagi ZPIZ-2 in ZSVI). Priprava in sklenitev
protokola o izmenjavi podatkov. Preverjanje in
usklajevanje podatkov

DO kdaj

1.1.2022

18.1.2022

1.1.2022

1.3.2022

1.1.2022

18.3.2022
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18.6.2022
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1
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7

8

9

10

11

12
realizirano / ni odgovora MZ glede
obveščanja zavarovanih oseb
ni realizirano

delno realizirano in z zamudo (8
pravilnikov sprejetih do začetka
junija), deveti pravilnik še ni sprejet

Rok za posredovanje podatkov je bil
15.5.-aktivnost je realizirano, poteka
usklajevanje in razčiščevanje
prejetih podatkov med MDDSZ in
ZZZS.
ni realizirano

14.11.2022/
10.5.2022 30.11.2022

SOUS posreduje podatke po stanju
na dan 30.10.2022, v roku 15-tih dni,
ZZZS preveri podatke

14.11.2022/
15.5.2022 30.11.2022

SSZS posreduje podatke po stanju na
dan 30.10.2022, v roku 15-tih dni,
ZZZS preveri podatke

14.11.2022/
15.6.2022 30.11.2022

MORS posreduje podatke po stanju
na dan 30.10.2022, v roku 15-tih dni,
ZZZS preveri podatke

14.11.2022/
1.5.2022 30.11.2022

ZPIZ posreduje podatke po stanju na
dan 30.10.2022, v roku 15-tih dni,
ZZZS preveri podatke

Scenarij 1
Odgovorni
nosilec
Zap.št.

10

ZZZS

11

ZZZS

12

ZZZS

12a ZZZS

Veljavni ZDOsk
Sodelujoči

Čas izvajanja aktivnosti
Kaj

MZ, MF, Pravilnik o vsebini vloge in obrazcu izvedbenega
ZSV, SSZS načrta iz OZDO
MZ

Predlog za ceno urne postavke (potrdi MZ)

Uskladiti poslovanje z ZDSOsk
Popis procesov (temeljni,podporni), predlog
organizacijske, kadrovske strukture, opredelitev
organizacijskega modela

12b

ZZZS

Zaposlovanje kadra za DO/usposobitev ocenjevalcev
Priprava projektne investicijske dokumentacije po
Uredbi

12c

ZZZS

12d

ZZZS

12e

ZZZS

12f

ZZZS

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MZ
Usposabljanje ocenjevalcev
ZZZS
Izdaja prevedbenih odločb
ZZZS
Vzpostaviti zbirke podatkov (94. čl. ZDOsk)
MDDSZ, MZ
Izdati dovoljenja izvajalcem DO
NIJZ
Vzpostavitev registra izvajalcev DO
Izvajalci DO
Izvajanje DO*
ZZZS
Izvajalci DO Sklenitev pogodb z izvajalci
ZZZS
Izdajanje rednih odločb
ZZZS
Izvajalci DO Obračun DO
ZZZS
Ocenjevanje
Upravičenci DO
Koriščenje pravic iz DO (pogoj gostote zav.)**
Upravičenci DO
Koriščenje pravic iz DO (izjema gostote zav.)***

Izvedba javnih naročil za aplikacije/sredstva/ ter
dopolnjevanje internih IT rešitev
Opredelitev VT, gravitacijskega območja,
opredelitev potrebnega števila kadrov,
vizualizacija mreže VT
Priprava internih navodil in dopolnitev notranjih
aktov ZZZS
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30.6.2022
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30.1.2023
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31.12.2022
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1.2.2022

31.12.2023

1.4.2022

30.9.2022

1.4.2022

31.3.2023

3.1.2022
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31.12.2022

1.9.2022

31.12.2023
31.12.2022
31.12.2022
31.3.2023
30.6.2023

1.10.2022
1.1.2023
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Pogoj za izdelavo predloga je
predhodno sprejeteje Pravilnika o
.....Predlog Pravilnika je bil dne
25.5.2022 dan v javno razpravo in
medresorsko usklajevanje (do
10.6.2022), usklajevanje pripomb z
deležniki, nato ponovna obravnava
in sprejem na organih upravljanja
ZZZS v oktobru
Predlog je delno pripravljen, čakamo
odgovore MZ
ZZZS izvedel/izvaja prilagajanje
poslovanja, ključne aktivnosti so
opisane v podtočkah

ZZZS ima odobren povečan KN - 76
zaposlitev za DO - trenutno
zaposlenih za DO je 5 oseb (zaradi
zaznanih tveganj), usposabljanje ZUP in ocenjevanje

poziv MZ, da začne takoj z
usposabljanjem za ocenjevalce

7

Legenda

Opombe:
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Priloga 2: Časovnica aktivnosti ob upoštevanju novele ZDOsk-A (zamik uvedbe na 1. 1. 2024) in vsebinski popravki obstoječega ZDOsk (novela)
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