
 

 1 

 
 

PRIPOMBE SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA ZDRUŽENJA NA PREDLOG ZAKONA O 

DOLGOTRAJNI OSKRBI IN OBVEZNEM ZAVAROVANJU ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO 
 

 

Slovensko zavarovalno združenje (v nadaljevanju: SZZ) v odprtem roku javne razprave podaja pripombe 

na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (v nadaljevanju: 

predlog ZDOOZDO), ki ga je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ) posredovalo v javno razpravo 

dne 20. 10. 2017. V nadaljevanju so predstavljene pripombe po posameznih vsebinah. 

 

 

I. GRADIVO V JAVNI RAZPRAVI JE NEPOPOLNO IN NEUSTREZNO ZA KVALITETNO IN 

ENAKOVREDNO JAVNO RAZPRAVO 

 

Predlog ZDOOZDO, podobno kot predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

ki ga je MZ v javno razpravo posredovalo 1. 2. 2017, ne predstavlja zadostne podlage za celovito analizo 

in ne omogoča enakovredne razprave s predlagateljem, in sicer iz naslednjih razlogov:  

 

1. Finančne projekcije, ki so predstavljene ob predlogu ZDOOZDO so izrazito kratkoročne oziroma jih 

ni. Sistem dolgotrajne oskrbe naslavlja trenutne težave, obenem pa bi, ker gre za sistemski zakon, 

moral reševati spremembe v bodočnosti. Tako v razlogih za sprejem zakona poleg sistemskih 

razlogov za reformo, predlagatelj zakona navaja, da za reformo sistema dolgotrajne oskrbe 

obstajajo tudi pomembni demografski, fiskalni, ekonomski in socialni razlogi za reformo. Iz 

spremljajočih finančnih predstavitev pa to ni razvidno. Ker sistem dolgotrajne oskrbe uvaja nove 

obvezne dajatve (enako kot predlog ZZVZZ-1) bi morale takšen predlog nujno spremljati dolgoročne 

finančne projekcije.  

 

2. Standardi storitev niso definirani, zato v tem delu javna razprava ni omogočena. 

 

3. Predlog ni zrel za javno razpravo, saj se neločljivo navezuje na predlog ZZVZZ-1. MZ je predlog 

ZZVZZ-1 dalo v javno razpravo 1. 2. 2017. Na predlog ZZVZZ-1 je bilo prejetih izredno veliko 

pripomb, kar kaže na interes širše družbe pri sprejemu tega zakona (in ZDOOZDO). Od zaključka 

javne razprave splošna javnost ni prejela nobene uradne povratne informacije od MZ, zato je 

nemogoče oceniti na kakšno vsebino ZZVZZ-1 se predlog ZDOOZDO navezuje. Glede na neuradno 

informacijo o povečanem obsegu predloga ZZVZZ-1, pa ocenjujemo, da bo moral predlog ZZVZZ-1 

ponovno v javno razpravo.  

 

4. V predlogu ZDOOZDO manjka umestitev zakonsko in v javnem interesu regulirane dejavnosti 

(obveznega) pogodbenega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo – zakonska regulacija je potrebna za 
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zagotovitev množične vključitve prebivalstva ter za učinkovito vzpostavitev in varstvo pravic 

zavarovanih oseb. Brez te umestitve je razprava v tem delu otežena.  

 

II. PRIPOMBE K PREDLOGU ZDOOZDO PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

 

1. Nosilec obveznega socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo 

Iz predloga ZDOOZDO je razvidno, da bo obvezno zdravstveno zavarovanje in obvezno zavarovanje 

za dolgotrajno oskrbo izvajal en sam nosilec (Zavod). V predlogu ZDOOZDO, predvsem v njegovih 

prehodnih določbah, ni nikjer predvidena ukinitev oziroma prenehanje delovanja sedanjega ZZZS 

ter njegovih organov upravljanja oziroma prehod od sedanje na novo ureditev. To lahko vodi v 

nejasnosti že v okviru javne razprave, do zapletov pa bi lahko prišlo kasneje tudi v praksi. O 

vprašanjih glede Zavoda, njegove vloge in njegovega upravljanja, bi morala potekati razprava 

vzporedno z razpravo o predlogu ZZVZZ-1. Predlog ZDOOZDO tudi sicer sledi zamislim o spremembi 

vloge in upravljanja ZZZS, kot so podane v gradivih predloga ZZVZZ-1. Tako predlog ZDOOZDO na 

več mestih navaja, da bo Zavod deloval skladno z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju, ki pa ga ni oziroma ni v javni razpravi. To je kritično, saj lahko razprava 

o ZZVZZ-1 privede do drugačnih opredelitev, kot jih trenutno predvidevajo predlagatelji / snovalci 

zakona. Javna razprava o predlogu ZDOOZDO je zato v tem delu vprašljiva. 

 

2. Razmejitev med zdravstvenimi in oskrbnimi storitvami 

Dolgotrajna oskrba in obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo sta mejni področji z zdravstveno 

dejavnostjo in zdravstvenim zavarovanjem, zato mora biti med njima jasno opredeljena meja. Na 

nivoju zakona bi bilo treba dovolj natančno opredeliti, katere storitve sodijo v dolgotrajno oskrbo 

in katere v zdravstveno dejavnost. 

 

3. Prostovoljno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in njegov obseg 

Predlog ZDOOZDO v devetem členu opredeljuje možnost prostovoljnega zavarovanja za 

dolgotrajno oskrbo. Pri tem je nujno pojasnilo zavarovalne stroke, saj se predlagatelj pri pripravi 

predloga ZDOOZDO z zavarovalno stroko ni posvetoval. 

 

Temeljno načelo zavarovalne dejavnosti oziroma povpraševanja po zavarovalnih storitvah je (razen 

pri zavarovanjih, ki so obvezna po zakonu ali pa kako drugače posebej regulirana, za kar pa morajo 

obstajati argumentirani razlogi), t.i. »izogibanje tveganju« (angl. risk aversion). Oseba, ki se zaradi 

določenega tveganja počuti dovolj ogrožena, bo iskala način, da se tveganju izogne oziroma ga vsaj 

čim bolj zmanjša. 

 

Prostovoljno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo ne bo (moglo biti) posebej regulirano, zato bo 

poglavitno merilo za določitev višine premije »oskrbno« tveganje, ki ga za zavarovalnico predstavlja 

posameznik. Zavarovalnica se lahko tudi odloči, da v zavarovalno razmerje ne sprejme 

posameznikov, ki bi zanjo predstavljali previsoko oziroma ekonomsko neupravičeno tveganje, 

oziroma takšnim posameznikom obračuna tveganju ustrezno premijo ter uveljavi mehanizme za 

zmanjšanje svoje izpostavljenosti (čakalna doba, franšiza, zavarovalna vsota, …). 

 

Posameznik lahko svojo izpostavljenost tveganju nastanka stroškov dolgotrajne oskrbe zelo 

natančno oceni. Prav to je razlog, da bodo skušali skleniti prostovoljno zavarovanje, ki bo krilo 

stroške dolgotrajne oskrbe izven deleža, kritega s strani obveznega zavarovanja za dolgotrajno 

oskrbo, najpogosteje tiste osebe, ki oskrbne storitve bodisi že potrebujejo ali pa ocenjujejo, da jih 
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bodo v kratkem potrebovale (v ta krog lahko prištejemo morda še osebe z relativno svežo izkušnjo 

dolgotrajne oskrbe staršev oziroma drugih bližnjih). Mlade oziroma zdrave osebe bodo praviloma 

ocenile, da je njihova izpostavljenost tveganju nastanka stroškov dolgotrajne oskrbe relativno 

majhna, zato takšnega zavarovanja ne bodo iskale. Osnovni mehanizmi zavarovalstva, ki je 

»izravnava rizikov v času in prostoru«, ne bodo delovali, saj se bodo v zavarovalnih portfeljih zbirali 

predvsem (in zgolj) bolj rizični posamezniki. To posledično seveda pomeni, da bi bile premije 

takšnega prostovoljnega zavarovanja zelo visoke. 

 

4. Terminologija: »obvezno doplačilo za dolgotrajno oskrbo« 

Besedna zveza »obvezno doplačilo za dolgotrajno oskrbo« je neustrezna in zavajajoča, saj sploh ne 

gre za doplačevanje. Doplačilo je izraz, ki se ga navadno povezuje z obveznostmi osebe pri prejemu 

storitve (ali blaga). 

 

DOPLAČILO 
(razlika med vrednostjo 

standardne storitve in 

deležem te vrednosti , ki 

ga krije obvezno OZDO)

JAVNO FINANCIRANJE

(70 %)

ZASEBNO FINANCIRANJE

(30 %)

PRISPEVKI ZA 

OZDO
PRORAČUNI

OBVEZNO 

DOPLAČILO 

ZA DO

(???)

VREDNOST STANDARDNE OSKRBNE STORITVE

1 2 3
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Pojem »doplačilo« (kar se doplača k »plačilu«) se lahko nanaša zgolj na konkretno storitev, za katero 

se »doplača« (potem ko se jo »plača«). Predlog ZDOOZDO »obvezno doplačilo za dolgotrajno 

oskrbo« uporablja za poimenovanje »dodatnega/dopolnilni prispevek za socialno zavarovanje za 

dolgotrajno oskrbo«. »Doplačilo«, se po 1. odstavku 76. člena odmeri od osnove za plačilo prispevka 

za obvezno zdravstveno zavarovanje, torej gre za zbiranje mase »manjkajočih sredstev« k masi 

zbranih sredstev z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo. 

 

Koncept »obveznega doplačila za dolgotrajno oskrbo« je dejansko (eden od) prispevkov zavarovane 

osebe za socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, bi moral pripravljavec predloga ZDOOZDO 

predvideti en sam prispevek za dolgotrajno oskrbo za posameznega zavezanca za plačilo prispevka 

za dolgotrajno oskrbo. Po ustroju davčne ureditve bi zavezancu za plačilo dohodnine morala 

dohodninska osnova biti znižana za tako obračunani (edinstveni) prispevek za dolgotrajno oskrbo. 

Predlog ZDOOZDO pa v 77. členu določa nasprotno, da se »obvezno doplačilo za dolgotrajno 

oskrbo« plača iz neto prejemkov (in osnov za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno 

zavarovanje). Poleg tega pa izjave, ki so pospremile predlog ZDOOZDO, da bo tako plačilo znižalo 

osnovo za dohodnino osebe, ki ga bo plačala, dejansko uvaja cirkularno referenco v izračun osnove, 

saj na ta način ta znesek zmanjšuje osnovo za svoj izračun. V nastajajočem ZZVZZ-1 se ukinja 

»doplačila« oziroma dopolnilna plačila k posamezni zdravstveni storitvi v obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, v predlogu ZDOOZDO se pa uvaja »obvezno doplačilo za dolgotrajno oskrbo«. 
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Neustreznost besedne zveze lahko pokažemo na strukturi virov za financiranje dolgotrajne oskrbe. 

Viri so sestavljeni iz javnih in zasebnih virov. Javni viri so  prispevki za obvezno zavarovanje za 

dolgotrajno oskrbo,  proračun(i) in  obvezno doplačilo za dolgotrajno oskrbo. Zasebni viri so  

doplačila v višini razlike med vrednostjo standardne storitve in deležem te vrednosti, ki ga krije 

obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. V navedeni strukturi so z doplačevanjem povezani le 

zasebni viri (), obvezno doplačilo za dolgotrajno oskrbo () pa je davčna obveznost, ki ni 

povezana s prejemom storitve in posledično z doplačevanjem. Iz povedanega je razvidno, da je 

poimenovanje »obvezno doplačilo za dolgotrajno oskrbo« neustrezno, saj označuje denarno 

dajatev, ki je bodisi prispevek ali davek (in ki mora kot takšna zmanjševati dohodninsko osnovo). 

     

III. PRIPOMBE K POSAMEZNIM ČLENOM ZAKONA PREDLOGA ZDOOZDO 

 

1. 6. člen 

Obvezno (socialno) zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in obvezno (socialno) zdravstveno 

zavarovanje sta mejni področji, ki imata veliko skupnih točk. Če zakonodajalec predvideva 

ustanovitev skupnega nosilca za obe področji, mora določiti jasno mejo med pravicami iz enega in 

drugega socialnega zavarovanja, med finančnimi viri za njuno delovanje, med izvajalci ter postopke 

uresničevanja pravic pri obeh zavarovanjih. Glede tega predlog ZDOOZDO ni dosleden. Med 

storitvami dolgotrajne oskrbe namreč navaja tudi »…neakutne zdravstvene storitve« (6.člen). Nujno 

bi bilo konkretneje in jasneje opredeliti, katere zdravstvene storitve so to, saj odločitev o tem ne 

more biti prepuščena izvajalcem storitev dolgotrajne oskrbe. Zakon mora določiti, katere od 

neakutnih zdravstvenih storitev zagotavlja zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in pripraviti v obliki 

podzakonskega akta seznam takšnih storitev. Pri tem bi moralo veljati načelo, da so zdravstvene 

storitve sestavni del dejavnosti in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo le v primeru, da so nujne 

oziroma so sestavni del pravic do osnovnih dnevnih opravil. To še posebej velja »…za pripomočke 

in storitve informacijsko komunikacijske tehnologije ter storitve na daljavo« (peti odstavek 6. člena): 

ker so ti pripomočki pravica iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, bi morali biti 

opredeljeni v zakonu. V podzakonskih aktih bi lahko bili opredeljeni zgolj standardi teh 

pripomočkov, njihove trajnostne dobe, postopki za ugotavljanje pravic do njih in podobno. Obstaja 

vrsta pripomočkov, ki bi bili lahko pravica iz enega ali drugega obveznega socialnega zavarovanja 

(npr. invalidski voziček, pripomočki pri inkotinenci, negovalna postelja, stojka, itd.). Zato mora biti 

meja jasna, potekati pa mora po načelu, da je pripomoček pravica iz obveznega zavarovanja za 

dolgotrajno oskrbo le, če je pripomoček potreben v povezavi oziroma zaradi izvajanja storitev 

osnovnih dnevnih opravil. V zvezi s tem je treba opozoriti, da predlog ZDOOZDO opredeljuje da 

»…podrobnejši nabor in standarde storitev določi minister« (šesti odstavek 6. člena). Katere bodo 

te storitve in njihov standard, s tem pa tudi pravice zavarovancev, v predlogu ZDOOZDO ni zaslediti 

in je prepuščeno volji in odločitvi ministra. 

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje in obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo sta dve (ločeni!) 

socialni zavarovanji, vsako s svojim javnofinančnim skladom, zato je potrebno strogo ločiti 

upravljanje teh dveh javnih blagajn, kar v predlogu ZDOOZDO ni zagotovljeno – kateri sta ločeni 

pravni osebi, ki pripadata ločenima javnima blagajnama? 

 

2. 9. člen 

Predlog ZDOOZDO na nekaj mestih omenja prostovoljno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. 

Prostovoljno zavarovanje je opredeljeno zelo pomanjkljivo saj ni jasno, kaj bi lahko bil predmet 
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takšnega zavarovanja. Ali bi to bil širši obseg storitev oziroma pravic do dolgotrajne oskrbe, kot ga 

določa predlog ZDOOZDO? Ali gre torej za novo dopolnilno zavarovanje ali kaj drugega? Kdo naj bi 

ga izvajal? Ali bi šlo za povsem tržno zavarovanje ali morda regulirano zasebno zavarovanje po vzoru 

nekaterih evropskih držav?  

 

Prostovoljno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo bi moralo biti urejeno na podoben način kot danes 

prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj bi morala biti celotna populacija 

zainteresiran, da ima takšno zavarovanje sklenjeno. Potrebno bi bilo podati nekatere spodbude oz. 

posledice, da bi posameznik od 35.leta starosti takšno zavarovanje imel sklenjeno (zavarovanost bi 

morala biti vsaj 95%). Če takšno zavarovanje ni stimulirano potem prostovoljno zavarovanje ne bo 

doseglo namena, saj bodo zanj zainteresirani zgolj starejši ljudje in ljudje z večjim tveganjem, 

posledično bodo tudi zavarovalne premije visoke. 

 

Drugi odstavek tega člena določa, da posameznik ne more terjati povračila stroškov iz obveznega 

zavarovanja za dolgotrajno oskrbo (ki sicer so pravica), če jih je uveljavil v okviru prostovoljnega 

zavarovanja. Iz te določbe izhaja nerazumevanje zavarovanja kot takega, saj se slednje ne bo 

oblikovalo okoli standardov storitev, ki jih bo zagotavljalo obvezno zavarovanje. Razen, če predlog 

zakona predvideva, da socialno zavarovanje ne bo zagotavljalo dostopnosti storitev, kar sistem ne 

dopušča.   

 

Določba sicer ni jasna, je pa smiselno, da obvezno zavarovanje krije strošek standarda storitve kot 

izhaja iz obveznega zavarovanja (na primer namestitev v domu za ostarele), dodatno zavarovanje 

(na primer za nadstandardno nadomestitev) pa krije dodatni strošek, ki ga ustvarja nadstandardna 

storitev. Če razumemo, da posameznik na podlagi te določbe ni upravičen do pravic iz obveznega 

zavarovanja, ker ima sklenjeno zavarovanje za nadstandardno storitev, bi bila analogija 

pokojninskih zavarovanj naslednja: posameznik ne bi bil upravičen do socialne pokojnine, za katero 

je plačeval celotno delovno dobo, če bi imel za to sklenjeno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki bi 

ga uveljavljal.  

 

3. 12. člen 

Uveljavljanje nekaterih pravic je pogojeno s plačilom razlike 30 % polne vrednosti storitve. 

Nesprejemljivo je nalagati nove obveznosti zavezancem: nov prispevek, obvezno doplačilo iz neto 

plače, po drugi strani pa ne gre za pravo pravico. Predlog zakona nedopustno določa, da če 

upravičenec ne pokrije razliko, do kritja do 70 % ni upravičen. Za teh 30 % bi zato lahko npr. uvedli 

obvezno dopolnilno zavarovanje in s tem zagotovili enakopravno obravnavo vseh zavezancev. Za 

razliko od pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pravice iz predloga ZDOOZDO ne 

vsebujejo plačila prehrane in namestitve, prav tako ni jasno ali je v oskrbo v instituciji vključena 

hrana in prenočišče, ali je to predmet dodatnega plačila oskrbovanca. 

 

4. 14. člen 

Drugi in tretji odstavek sta nejasna, saj se v besedilu zamenjuje vzrok in posledica: upravičenec je 

najprej uvrščen v kategorijo in s tem pridobi pravico do izbire (do formalne oskrbe na domu oziroma 

v instituciji…). 

 

5. 17. člen 

IV. poglavje opredeljuje uresničevanje pravic iz obveznega socialnega zavarovanja za dolgotrajno 

oskrbo. V prvem odstavku 17. člena je zapisano, da »…o pravicah iz obveznega zavarovanja za 

dolgotrajno oskrbo odloča Zavod«. Verjetno gre za napako, saj mora pravice določiti zakon, Zavod 
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pa lahko kvečjemu ugotavlja upravičenost posameznika do storitev, ki jih zagotavlja socialno 

zavarovanje. 

 

Tudi postopkovna veriga [odločba Zavoda  pritožba na odločbo Zavoda  odločba Ministrstva za 

zdravje  pritožba na pristojno sodišče] je vprašljiva: gre za upravni postopek, pri katerem pa 

Zavod odloča le na prvi stopnji (24. člen), na drugi stopnji pa kot odločevalec »vskoči« Ministrstvo 

za zdravje (115. člen), kar je nenavadno. Predlagamo, da je odločanje na drugi stopnji komisijsko 

na Zavodu (ne na Ministrstvu za zdravje) s kratkimi roki za odločevalca, ter da se med upravičene 

vlagatelje zahteve za uveljavljanje pravic doda skrbnik za posebni primer. 

 

6. 20., 21. in 22. člen 

Zelo nedorečeno je poglavje predloga ZDOOZDO o ocenjevanju in razvrščanju zavarovancev v 

kategorije (členi 20, 21 in 22). Navedena so področja oziroma stopnje sposobnosti zavarovanca za 

opravljanje posameznih aktivnosti, ni pa navedeno, po kakšnih kriterijih bo potekala objektivna 

ocena teh sposobnosti pri posamezniku. V obrazložitvi piše, da bo uporabljen model ocenjevanja, 

ki ga uporabljajo v Nemčiji. Ne glede na zapisano bi moral predlog ZDOOZDO vsebovati merila, ki 

naj bi jih uporabili pri ocenjevanju upravičenosti do posameznih pravic. Namesto tega so navedeni 

splošni opisi stopenj omejitev odvisnosti in sposobnosti, ki pa so brez meril lahko zelo subjektivni 

in tako odvisni od ocenjevalcev. V 22. členu so sicer podani razponi točk po posameznih kategorijah, 

način in metode izračuna števila točk pa niso opredeljeni. Celo več: ocenjevalno orodje naj bi 

naknadno določilo Ministrstvo za zdravje. Ker je to orodje odločilno za pridobitev pravic iz 

zavarovanja za dolgotrajno oskrbo oziroma vpliva na raven in obseg pravic posameznika, bi moralo 

biti sestavni del zakona. Tudi sicer ni predstavljeno, kako in po kakšnih merilih bodo ocenjevalci 

dejansko ugotovili, v katero kategorijo naj bi bil uvrščen posameznik. Pri tem gre že znotraj 

posamezne kategorije za razpone do 20 točk, kar je še kako pomembno za oceno potreb in s tem 

za pravice iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. 

 

Merila za določitev vstopnega praga in določitev v posamezno kategorijo v predlogu ZDOOZDO niso 

jasno določena. Če merila ne bodo jasno določena, vemo pa, da bo število zavarovancev, ki bodo 

te storitve potrebovali vse večje, bo Zavod merila sproti prilagajal glede na finančna sredstva s 

katerimi bo razpolagal. To pa lahko pomeni, da bo lahko vse manj zavarovancev dosegalo 

upravičenost do teh storitev, kar pa ne bi smel biti namen takšnega zavarovanja. Pri tem pa gre za 

nasprotje interesov, saj bo Zavod tako presojevalec upravičenosti do storitev, kot tudi večinski 

plačnik teh storitev. 

 

7. 25. člen 

Iz besedila ni razvidno, na osnovi katerih podatkov bo upravičenec izbral izvajalca, ki mu bo najbolj 

ustrezal, oziroma kdo mora upravičencu preskrbeti te podatke. Ni jasno, v katerem primeru in pod 

kakšnimi pogoji ima upravičenec pravico zamenjati izvajalca. Nenavadno je, da naj bi obrazec 

»izvedbenega načrta« določilo Ministrstvo za zdravje. 

 

8. 27. člen 

Ni jasno, zakaj se na nivoju zakona posebej predpisuje (posebne?) plačilne roke. 

 

9. 40. člen 

Predlog ZDOOZDO predvideva med izvajalci tudi osebnega pomočnika. Med njegovimi nalogami je 

navedena možnost (drugi odstavek 40. člena), da opravlja tudi »…storitve neakutne zdravstvene 

nege, za katere se je usposobil.«. Takšna opredelitev je vprašljiva. Če gre za zdravstvene storitve, 
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jih lahko opravlja le za to usposobljen zdravstveni delavec. Če gre za kaj drugega, mora biti zakonsko 

določilo jasnejše in bolj konkretno. 

 

10. 51. do 56. člen 

V 51. do 56. členu je opredeljena mreža javne službe izvajalcev dolgotrajne oskrbe. Pri tem se 

zastavlja vprašanje, ali lahko ti izvajalci pod določenimi pogoji opravljajo tudi zasebno, tržno 

dejavnost. Prav tako v predlogu ZDOOZDO ni najti opredelitev glede možnosti, da izvajalec formalne 

oskrbe opravlja del svoje dejavnosti tudi na domu oskrbovanca (v obliki neformalne oskrbe). 

 

11. 67. do 87. člen 

Iz predloga ZDOOZDO ni razvidno ali je financiranje dolgoročno vzdržno. Predlog ne vsebuje 

nobenih proticikličnih virov financiranja, uvaja nove birokratske procese (npr. davčna uprava), za 

katere ni ocen koliko nas bodo stali. Ponovno se v večini obremenjuje delovno aktivno populacijo 

in se spodbuja siva ekonomija. Z vidika solidarnosti je potrebno 30 % delež doplačila iz zasebnih 

sredstev urediti v obliki zavarovanj, kjer se dosega visok odstotek zavarovanosti (npr. 95 %).  

 

12. 74. člen 

V 74. členu so predvidene prispevne stopnje za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Med temi so le 

prispevki delodajalcev, delojemalcev ter ZPIZ. Manjka opredelitev prispevkov za kmete, samostojne 

podjetnike, samozaposlene in države (oziroma občin) za osebe brez dohodkov in za osebe, za 

katere proračun plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. (67. člen sicer določa, da 

naj bi se dolgotrajna oskrba financirala iz sredstev državnega in občinskih proračunov). V 71. členu 

je navedeno, da naj bi bile prispevne osnove vseh zavezancev tiste, ki veljajo za obvezno 

zdravstveno zavarovanje. Nikjer pa ni določeno, kakšne so prispevne osnove za naštete skupine, ki 

jih zakon v 74. členu ne navaja (minimalna plača, zajamčena plača, …). V 74. členu manjka določitev 

prispevne stopnje za dolgotrajno oskrbo za kmete, obrtnike, itd. Struktura prispevkov za 

upokojence se očitno ohranja (le del »delodajalca«). 

 

13. 89. in 90. člen 

Predlog ZDOOZDO uvaja novo obvezno univerzalno socialno zavarovanje. V primerljivih sistemih so 

nosilci bolniške ali pokojninske oziroma socialne blagajne, ki imajo določeno avtonomijo, svoje 

organe upravljanja, ter svoja sredstva. Pristopi so sicer različni, vendar v sistemih s socialnim 

zavarovanjem prevladuje ureditev, v kateri z blagajno upravlja organ (običajno skupščina), ki ga 

sestavljajo predstavniki delodajalcev in zavarovancev. S tem ko ima nosilec zavarovanja določeno 

avtonomijo, ima tudi določene dolžnosti in naloge, oboje pa je s predpisi in prakso zelo jasno 

razmejeno od pristojnosti in nalog vlade oziroma Ministrstva za zdravje kot tudi od nalog in 

pristojnosti združenj in organizacij izvajalcev (oskrbnih) storitev. Zasnov take avtonomije v predlogu 

ZDOOZDO ni zaznati oziroma so nekatere opredelitve dokaj meglene. Že v 1. členu predloga 

ZDOOZDO piše, da zakon ureja »...naloge Zavoda za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za 

dolgotrajno oskrbo v sistemu dolgotrajne oskrbe«, v predlogu ZDOOZDO pa ni določil, kdo ustanovi 

navedeni Zavod in kako naj bi deloval, saj naj bi »…organe Zavoda, njihovo sestavo in pristojnosti 

ter način delovanja določili predpisi, ki urejajo organizacijo Zavoda, razen v delu, ki ga ureja ta 

zakon« (89. člen). Nato so v 90. členu sicer navedene naloge Zavoda, a v resnici gre v pretežni meri 

za naloge, ki naj bi jih opravila njegova strokovna služba. Kljub temu, da bi naj šlo za obliko in 

posebno vejo socialnega zavarovanja, bi po predlogu ZDOOZDO o vseh najpomembnejših 

vprašanjih dolgotrajne oskrbe odločali državni organi (Vlada, Ministrstvo za zdravje), Zavod pa bi 

zgolj izvajal njihova navodila oziroma bi lahko odločal o nekaterih tehničnih in izvedbenih 

vprašanjih. 
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14. 90. člen 

Predlog ZDOOZDO našteva med nalogami Zavoda tudi, da »…ob soglasju ministra določi ceno 

standardnih storitev dolgotrajne oskrbe v javni mreži«. Določanje cen standardnih storitev bo 

izvedljivo le tako, da se na nivoju zakona opredelijo jasni normativi in standardi. 

 

15. 91. do 94. člen 

Opredelitve (91. do 94. člen), ki se nanašajo na organ upravljanja Zavoda in na Zavod kot nosilca 

zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, je potrebno dopolniti. Predlog ZDOOZDO namreč predvideva, 

da naj bi imel Zavod posebnega direktorja za področje dolgotrajne oskrbe. Za izvajanje zavarovanja 

za dolgotrajno oskrbo bodo morale biti vzpostavljene nekatere službe, ki jih sedanji ZZZS še nima. 

Zato ne bo dovolj, da bo imel Zavod dva direktorja, ampak bo treba natančno določiti in razmejiti 

naloge službe za obe področji (socialno zdravstveno zavarovanje in socialno zavarovanje za 

dolgotrajno oskrbo), saj ju je treba ločiti tudi z vidika stroškov. 

 

16. 98. člen 

Določbe o rezervnem skladu dolgotrajne oskrbe in njegovem polnjenju so nepraktične in 

neuresničljive (javnih virov za dolgotrajno oskrbo manjka, zato do dvo-procentnih presežkov 

prihodkov nad odhodki v praksi ne bo prihajalo). 

 

 

V Ljubljani, dne 20. 11. 2017    mag. Maja Krumberger, 

        direktorica SZZ 


