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10. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 

10. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je potekala 14. julija 
2022. Poslanke in poslanci so sprejeli Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev 
stabilnosti zdravstvenega sistema in Zakon za zmanjšanje neenakosti in 
škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. ZOS je 
predložil amandmaje k zakonoma in bil delno uspešen, saj je bilo sprejeto 
dopolnilo, da se v sestavo svetov zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država, 
dodaja možnost imenovanja predstavnika lokalne skupnosti, to je občine, v kateri ima 
zdravstveni zavod sedež. 

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega 
sistema (ZNUZSZS), nujni postopek, EPA 179-IX 

Poslanci so na današnji izredni seji DZ z 48 glasovi za in 27 glasovi proti sprejeli zakon o 
nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema.  

Interventno zakonodajo, ki jo je vlada v parlamentarni postopek vložila po nujnem postopku, 
so pripravili na ministrstvu za zdravje in posega v več zakonov s področja zdravstva. 

Med drugim naslavlja dolge čakalne dobe v zdravstvu oz. zmanjšano dostopnost do 
zdravstvenih storitev. Tega bi se lotili tudi z dodatki za povečan obseg dela in za posebne 
pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo. Finančni učinek zakona je ocenjen na 
dobrih 200 milijonov evrov. 

Namen zakona je stabilizirati zdravstveni sistem in bolnikom zagotoviti ustrezno zdravstveno 
obravnavo, je uvodoma na današnji seji pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje 
Tadej Osterc. Na ministrstvu želijo do marca pridobiti objektivni posnetek stanja in bolnika 
dati na prvo mestu. 

Med glavnimi rešitvami je Osterc poleg dodatkov na primarni ravni za povečan obseg dela 
izpostavil še profesionalizacijo svetov zavodov, obvezno izvajanje vsakoletne notranje 
revizije v javnih zdravstvenih zavodov, novi urad za nadzor, kakovost in investicije v 
zdravstvu ter plačilo vseh izvedenih zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa. 

Poslanka SDS Karmen Furman pa je bila kritična do predlaganih sprememb v svetih javnih 
zdravstvenih zavodov. Pomisleke je DZ naslovil s sprejetjem dopolnila, da se v sestavo 
svetov zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država, dodaja možnost imenovanja 
predstavnika lokalne skupnosti, to je občine, v kateri ima zdravstveni zavod sedež. 

Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter 
zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), druga obravnava, EPA 2707-

VIII 
Poslanci so  z 52 glasovi za in 27 proti sprejeli zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih 
posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. 

https://www.dz-rs.si/wps/PA_DZ-LN-Iskalnik/EpaLinkServlet?epa=179-IX&pathPrefix=/wps/portal
https://www.dz-rs.si/wps/PA_DZ-LN-Iskalnik/EpaLinkServlet?epa=2707-VIII&pathPrefix=/wps/portal
https://www.dz-rs.si/wps/PA_DZ-LN-Iskalnik/EpaLinkServlet?epa=2707-VIII&pathPrefix=/wps/portal
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marec. Zakon bo v prejšnje stanje vrnil 11 zakonov, spremenjenih v času prejšnje vlade. 
Zakon so podprli v koaliciji, v SDS so napovedali ustavno presojo. 

Med ureditvami, ki jih vračajo v preteklo stanje so tiste na področju svetov izobraževalnih 
zavodov, kadrovanja v policiji in izključevanja nevladnih okoljevarstvenih organizacij iz 
postopkov obravnave okoljske problematike. 

Predlog zakona ukinja še pravno podlago za vstop podjetja Uber na slovenski trg, zmanjšuje 
vpliv odločanja kulturnega ministra na kulturnih programskih in projektnih razpisih in 
povečuje vpliv strokovnih komisij, ukinja posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk ter 
za tuje študente umika pogoj, da potrebujejo za študij v Sloveniji na računu 5000 evrov. 
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