Številka: 007-39/2022
Datum: 7. 6. 2022
Državni zbor RS
Šubičeva ulica 4
1000 Ljubljana
gp@dz-rs.si
ZADEVA: MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA
CELOVITO UREDITEV POLOŽAJA RAZSELJENIH OSEB IZ UKRAJINE IN ZA
POMOČ GOSPODARSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZARADI POSLEDIC
UKRAJINSKE KRIZE
Spoštovani,
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju posreduje mnenje na predlog Zakona o
interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč
gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize (v nadaljevanju: Zakon).
Predlagali bi, da se predlog Zakona ustrezno dopolni z novim členom, kateri bi
natančno določil vstopno točko za prebežnike iz Ukrajine, kjer bi za pridobitev
pravic zaprosili na enem mestu, vladne službe pa bi bile dolžne pridobiti vse ustrezne
odločbe od drugih vladnih služb.
Obrazložitev:
Prebežniki iz Ukrajine se soočajo z zapleteno državno upravo in brez znanja jezika in velike
podpore organizacij v Sloveniji, zelo težko urejajo te statuse. V primeru vrtcev morajo npr.
pridobiti status (UE), nato pridobiti odločbo o denarni pomoči (CSD), predložiti potrdilo o
cepljenju OMR in pridobiti zdravstveno potrdilo pediatra, da je otrok zdrav. Da je temu
tako, kažejo izredno nizke številke o vključenih ukrajinskih begunskih otrocih v vrtce. Če
jih dejansko želimo sprejeti in integrirati, potem jim pomagajmo.
27. člen (pravica do zdravstvenega varstva)
Predlagamo, da se prvemu odstavku doda nova, šesta točka, sedanja šesta točka pa se
preštevilči v sedmo točko. Nova šesta točka naj se glasi:

»6. zdravstvenega varstva otrok in mladine do dopolnjenega 19. leta, enako kot velja za
državljane Republike Slovenije;«
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Sedanja šesta točka se preštevilči v sedmo točko. Predlagamo njeno dopolnitev, ki naj se
glasi:

»7. obveznih zdravstvenih pregledov pred vključitvijo v predšolsko in osnovno šolsko
izobraževanje ter v času predšolskega izobraževanja, v osnovni oziroma srednji šoli, enako
kot to velja za državljane Republike Slovenije.«

Obrazložitev:
Za čimprejšnjo in čim boljšo vključenost otrok v procese izobraževanj in vključevanja v
družbo, jim je treba omogočiti enak dostop do zdravstvenih storitev in pregledov kot to
velja za državljane Republike Slovenije.
V upanju, da boste predlog Zakona ustrezno dopolnili, vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem,

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
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