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1 Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju /ZZVZZ/ 

 

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 

UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – 

UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

/ZZVZZ/ 

Uradni list RS, št. 72/06–UPB3, 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, 36/19 

 1 

 

1.2 Pristojnosti in naloge občinskega sveta po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju /ZZVZZ/ 

   

tč. pristojnosti in naloge občinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Oblikuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem 

območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe. 

8. člen 3 

2  Oblikuje program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso 

vključene v republiški program. 

8. člen 3 

3  V proračunu kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov 

zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene 

z zakonom in z aktom o ustanovitvi. 

8. člen 3 

4  V proračunu zagotovi sredstva za izvajanje mrliško pregledne 

službe. 

8. člen 3 

5  V proračunu zagotovi sredstva za plačevanje prispevka za vse 

pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, 

pogrebnino in posmrtnino za otroke do 18. leta starosti, ki se 

48. člen 

15. člen 

4 
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šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne 

skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za 

vključitev v obvezno zavarovanje, in prispevka za zdravstvene 

storitve in povračila potnih stroškov za državljane Republike 

Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso 

zavarovanci iz drugega naslova. 

 

1.3 Pristojnosti in naloge občinske uprave po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju /ZZVZZ/ 

   

tč. pristojnosti in naloge občinske uprave  določba pojasnilo 

    

1  Uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem 

območju. 

8. člen 3 

2  Izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso 

vključene v republiški program. 

8. člen 3 

3  Zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstveno-

statistične in socialnomedicinske dejavnosti za svoje območje, ki 

niso vključene v republiški program. 

8. člen 3 

4  Zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov civilne zaščite, 

splošnih reševalnih služb, narodne zaščite in enot za zveze občine 

oziroma mesta, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi. 

8. člen 3 

5  Izvaja plačevanje prispevka za vse pravice do zdravstvenih 

storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino za 

otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot 

družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker 

starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno 

zavarovanje, in prispevka za zdravstvene storitve in povračila 

potnih stroškov za državljane Republike Slovenije s stalnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz 

drugega naslova. 

48. člen 

15. člen 

4 

 

2 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem 

 

1 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ ureja sistem 

zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa nosilce družbene skrbi za zdravje in 

njihove naloge, zdravstveno varstvo v zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja odnose med 

zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz zdravstvenega 

zavarovanja (1. člen ZZVZZ). 

 

2 Občina in mesto v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavljata pogoje za uresničevanje 

zdravstvenega varstva na svojem območju (3. člen ZZVZZ). 

 

2.1 Naloge občine na področju zdravstvenega varstva 

 

3 Občina oz. mesto uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva s tem, da: • oblikuje in 

uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska 

sredstva za te programe; • zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstveno-statistične in 

socialnomedicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene v republiški program; • oblikuje 

in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v republiški program; • 

zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov Civilne zaščite, gasilskih in drugih splošnih reševalnih 

služb med usposabljanjem in opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči v enotah, službah ter 

drugih operativnih sestavah, ki jih organizira občina, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi; • kot 

ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, 

določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi; • zagotavlja mrliško pregledno službo (8. člen 

ZZVZZ). 

 

2.1.1 Plačevanje prispevkov za primer bolezni in poškodbe izven dela 

 

4 ZZVZZ določa, da občina plačuje prispevek za vse pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih 

stroškov, pogrebnino in posmrtnino za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot 

družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za 

vključitev v obvezno zavarovanje, in prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov 
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za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci 

iz drugega naslova (48.,, 15. člen ZZVZZ).  

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, občina, občinski svet, občinska uprava, pristojnosti, zdravstveno varstvo, 

zdravstvena zavarovanje.  

  

Uporabljene kratice 

 

ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ (Uradni list RS, 

št. 72/06–UPB3, 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, 36/19). 

   

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 

UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 

UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a).  

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ (Uradni list RS, št. 72/06–UPB3, 

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, 36/19). 

 


