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Zadeva: Vprašanje glede finančnih posledic implementacije 38. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K)

Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) predlagam, da se na Ministrstvo za zdravje naslovi
naslednje vprašanje:
Na katerih podatkih oziroma izračunih temelji izjava ministra za zdravje na 13.
seji Državnega sveta 12. 12. 2018, da bo za implementacijo 38. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) treba
zagotoviti 40 milijonov evrov?
Obrazložitev:
Državni zbor je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej-K) sprejel 19. 9. 2017, v razglasitev pa je bil zaradi postopkov v zvezi s
pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma posredovan 13. 11.
2017. V noveli zakona se je med drugim uredilo priznavanje kompetenc srednjih
medicinskih sester za delo na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre. S
prehodno določbo 38. člena ZZDej-K se je tako medicinskim sestram, ki so zaključile
izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena
nega, v katerega je zadnji vpis potekal v šolskem letu 1980/1981, in so na dan
uveljavitve ZZDej-K v zadnjih 15. letih najmanj 12 let pretežno, to je več kot 50
odstotkov delovnega časa, izvajale aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske
sestre v skladu s poklicnimi aktivnostmi in kompetencami v zdravstveni negi iz
četrtega odstavka tega člena, omogočilo, da lahko nadaljujejo z opravljanjem teh
aktivnosti in kompetenc na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre in za
opravljanje teh aktivnosti in kompetenc v dveh letih od uveljavitve ZZDej-K pridobijo
licenco iz sedmega odstavka 64. člena ZZDej.
S sprejetjem navedenih določb ZZDej-K se je zaključila 12-letna negotovost glede
statusa in ohranjanja zaposlitve srednjih medicinskih sester, ki so bile formalno

zaposlene na delovnih mestih srednjih medicinskih sester in ki so imele samo srednjo
strokovno izobrazbo na področju zdravstvene nege, v praksi pa so več let opravljale
naloge in aktivnosti, primerljive z nalogami in aktivnostmi diplomiranih medicinskih
sester. Vsebina Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7.
septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij je bila namreč v delu, ki se
nanaša na poklicne kvalifikacije medicinskih sester, v nacionalni pravni red
prenesena že z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo, a v praksi nikoli ni
zaživela na sistematičen način, v smislu jasne delitve kompetenc in opravil med
diplomiranimi in srednjimi medicinskimi sestrami.
V 38. členu ZZDej-K je predviden večfazni postopek implementacije sprejetih
sprememb, vključno z jasno opredeljenimi roki za sprejem aktov, nujnih za ureditev
že več kot desetletje trajajoče problematike (prenovitev poklicnih aktivnosti in
kompetenc v zdravstveni negi; določitev delovnih mest diplomiranih medicinskih
sester in tehnikov zdravstvene nege v aktih o sistemizaciji delovnih mest).
Minister za zdravje je na 13. seji Državnega sveta 12. 12. 2018 v okviru točke
Predstavitev programa dela Ministrstva za zdravje med odgovori na vprašanja
državnih svetnic in svetnikov izjavil, da bo za implementacijo določb, zapisanih v 38.
členu ZZDej-K, treba zagotoviti 40 milijonov evrov. Posledično se Ministrstvo za
zdravje poziva k predložitvi podatkov oziroma izračunov, na podlagi katerih temelji
navedena ocena finančnih posledic implementacije 38. člena ZZDej-K, ki je že dolgo
pričakovana in nujna.
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