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Zadeva: Pojasnilo glede 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 
49/20)

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je s strani Generalnega sekretariata 
Vlade RS prejelo vaše dopise, ki med drugim naslavljajo nekatera odprta vprašanja glede 
določbe 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo1 (v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP).

Ministrstvo je bilo odgovorno za pripravo 56. člena ZIUZEOP, zato v tem dopisu odgovarjamo 
na vaše vprašanje, ki se nanaša na razlago začetka veljavnosti omenjenega člana. Ministrstvo 
je besedilo 56. člena ZIUZEOP pripravilo na podlagi Smernic z naborom ukrepov za omilitev 
posledic »korona« epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31. 
5. 2020 za pripravo zakona #PKP1, ki jih je sprejela Vlada RS. Ker so smernice določale rok za 
pripravo ukrepov od uveljavitve zakona (t.j. ZIUZEOP), je ministrstvo omenjeno besedilo 
pripravilo na način, da je omenjeni datum določilo kot datum začetka uveljavitve ukrepa. Kljub 
napisanemu, pa prvi odstavek 20. člena ZIUZEOP tudi sam določa, da ukrepi iz ZIUZEOP
veljajo od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, če ta zakon ne določa drugače. Prvi odstavek 56. člena 
ZIUZEOP jasno in nedvoumno določa, da zavarovancem iz 28. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju2 (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ), ki imajo na dan 
uveljavitve tega zakona pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi 
bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo 
OZZ), ali pravico do nadomestila OZZ pridobijo po uveljavitvi tega zakona, nadomestilo OZZ 
krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Omenjena določba torej res določa 
drugačen rok uveljavitve tega ukrepa, a je še vedno v skladu z 20. členom ZIUZEOP, ki 
predvideva možnost drugačne veljave oziroma uveljavitve ukrepov.

Nadalje odgovarjamo na vašo trditev, da se nadomestilo OZZ krije iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja le pod pogojem, da se kot razlog začasne nezmožnosti za delo 
določi razlog »izolacija«. Pogoj, ki ga navajate, 56. člen ZIUZEOP ne vsebuje. Razlogi, za 
upravičeno odsotnost od dela zaradi začasne nezmožnosti za delo, ki jih naslavlja 56. člen 

                                                  
1 Uradni list RS, št. 49/20
2 Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 –
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19
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ZIUZEOP za nadomestilo OZZ so vsi tisti razlogi, ki jih osebe iz 28. člena ZZVZZ zaradi bolezni 
ali poškodbe sicer krijejo sami ali njihov delodajalec prvih 30 delovnih dni. Razlogi za začasno 
nezmožnost za delo in pravico do nadomestila OZZ po tem členu so torej: poškodba pri delu in 
poklicna bolezen ter poškodba in bolezen izven dela. Vsi ostali razlogi (npr. nega družinskega 
člana, izolacija, posledice dajanja krvi…) pa so že na podlagi prve alineje prvega odstavka 29. 
člena ZZVZZ kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

S spoštovanjem.

dr. Tina Bregant
državna sekretarka

Vročiti:
–   Odvetniška zbornica Slovenije, tanja.sedusak@odv-zb.si, info@odv-zb.si – po e-pošti

V vednosti:
– Generalni sekretariat Vlade RS, gp.gs@gov.si – po e-pošti
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