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Predlog Pravilnika o vsebini vloge in obrazcu izvedbenega 
načrta iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo 

 
 
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na 
redni seji sprejel Predlog Pravilnika o vsebini vloge in obrazcu izvedbenega načrta iz obveznega 
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo (v nadaljevanju: Predlog pravilnika) ter ga posredoval v javno 
razpravo in medresorsko usklajevanje. 
 
Predlog pravilnika je ZZZS pripravil na podlagi šestega odstavka 35., desetega odstavka 42. ter 
21. in 22. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju: ZDOsk), 
rok za sprejem pravilnika pa je določen v četrtem odstavku 143. člena ZDOsk, ki je 30. junij 2022. 
 
Predlog pravilnika določa obvezno vsebino vloge za uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe (v 
nadaljevanju: DO), navodilo za njeno izpolnjevanje ter obrazec izvedbenega načrta, pri čemer 
obvezno vsebino izvedbenega načrta določa že deseti odstavek 42. člena ZDOsk. Oba obrazca 
predstavljata osnovni listini v postopku uveljavljanja in uresničevanja pravic iz OZDO. S prvo 
zavarovana oseba sproži postopek uveljavljanja pravic iz DO, z drugo pa konkretizira in 
uresničuje vsebino že pridobljene pravice iz DO. 
 
Šesti odstavek 35. člena ZDOsk daje ZZZS pravno podlago za določitev obvezne vsebine vloge za 
uveljavljanje pravic iz DO in navodila za njeno izpolnjevanje. Zaradi kompleksnosti vseh štirih 
pravic iz DO ter vsebinskega odstopanja ene izmed njih od preostalih treh, se predlaga, da se 
določi obvezna vsebina in obrazec dveh različnih vlog: 

1. vloga za uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe, ki jo vlagatelj izpolni, če želi 
uveljavljati pravico do DO v instituciji, pravico DO na domu ali pravico do denarnega 
prejemka in 

2. vloga za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana, ki jo vlagatelj izpolni, če 
želi uveljavljati pravico do oskrbovalca družinskega člana. 

Ker sta v primeru uveljavljanja pravice do oskrbovalca družinskega člana stranki postopka vsaj 
dve (zavarovana oseba iz DO, ki želi uveljaviti pravico do oskrbovalca družinskega člana, in en ali 
dva kandidata za oskrbovalca družinskega člana), se predlaga, da se kot obvezna vsebina vloge 
v primeru vloge za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana šteje tudi izjava 
oskrbovalca družinskega člana, ki je njen sestavni del. 
 
Dolžnost ZZZS je določiti tudi navodila za izpolnjevanje vloge, ki so navodila za izpolnjevanje obeh 
vlog ter izjave kandidata za oskrbovalca družinskega člana, ki je sestavni del vloge. 
 
Deseti odstavek 42. člena ZDOsk nadalje daje ZZZS pravno podlago, da s splošnim aktom določi 
obrazec izvedbenega načrta, pri čemer obrazec vsebuje zlasti osebne podatke o upravičencu, 
izvajalcu DO, pooblaščencu in skrbniku, sklopu in vrsti storitve DO, pogostost obiskov 
koordinatorja DO iz sedmega odstavka 65. člena tega zakona, zdravstvenih posebnostih, času in 
trajanju izvedbe storitve DO, naslovu opravljanja DO, kontaktnih podatkih strokovnih služb, ki se 
vključujejo v obravnavo upravičenca, višini pravice do DO, medsebojne pravice in obveznosti ter 
podpis koordinatorja DO, upravičenca oziroma skrbnika upravičenca.  
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Izvedbeni načrt je pogodba med upravičencem in izvajalcem DO, s katerim se izvajalec DO 
zaveže, da bo upravičencu nudil storitve DO v obsegu pravice, ki izhaja iz odločbe ZZZS. Z 
izvedbenim načrtom se konkretizirajo pravice iz DO na način, da upravičenec in izvajalec v njem 
navedeta storitve DO, ki jih bo upravičenec pri izvajalcu DO prejemal.  
 
Glede na pravico iz DO predlog pravilnika predvideva tri obrazce izvedbenega načrta: 

1. izvedbeni načrt za izvajanje pravice do DO v instituciji ali pravice do DO na domu, ki se 
uporabi v primeru izvrševanja pravice do DO v instituciji in pravice do DO na domu, 

2. izvedbeni načrt za izvajanje pravice do denarnega prejemka ali pravice do oskrbovalca 
družinskega člana, ki se uporabi v primeru izvrševanja pravice do oskrbovalca 
družinskega člana in pravice do denarnega prejemka, in 

3. izvedbeni načrt za izvajanje pravice zavarovane osebe do e-oskrbe, ki se uporabi v 
primeru pravice do storitev e-oskrbe za osebe iz šestega odstavka 33. člena ZDOsk. 

 
Predlog pravilnika bo v javno razpravo posredovalo Ministrsvo za zdravje preko spletnega 
portala eDemokracija. 
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