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Zadeva: Amandmaji k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni
dejavnosti - zakonodajna iniciativa
Na podlagi 72. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09,
101/10, 6/14 in 26/15) k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni
dejavnosti predlagam naslednje
AM ANDM AJ E:
DOPOLNITEV POGLAVJA »2.3. Poglavitne rešitve«
V poglavju »2.3. Poglavitne rešitve« se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki
se glasi:
»V prehodnih in končnih določbah je v 2. členu določeno, da se novi 63.a člen
uporablja le za študente fizioterapije, ki so se v program fizioterapije, ki je potekal v
jeziku, ki ni slovenski, vpisali najkasneje v študijskem letu 2016/2017. Na ta način
ureditev velja le za ozko določen krog ljudi, ki jih je določba 63. člena ZZDej v praksi
prizadela. V prehodnih določbah je urejena tudi obveznost uskladitve podzakonskih
aktov, izdanih na podlagi ZZDej, z novim 63.a členom ZZDej.«.
Obrazložitev:
Amandma dopolnjuje besedilo poglavja, kjer morajo biti navedene poglavitne rešitve
zakona. Amandma, ki spreminja naslov poglavja in dodaja nov 2. člen, ki natančno
določa le ozek krog ljudi, za katere se bo nov 63.a člen uporabljal.
SPREMEMBA NASLOVA POGLAVJA IN NOV 2. ČLEN
V Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti se poglavje
»PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA« spremeni tako, da se glasi: »PREHODNE IN
KONČNE DOLOČBE«.
V poglavju PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se doda nov 2. člen, ki se glasi:

»Novi 63.a člen se uporablja za študente, ki so se v program fizioterapije, ki je
potekal v jeziku, ki ni slovenski, vpisali najkasneje v študijskem letu 2016/2017.«.
Dosedanja 2. in 3. člen postaneta 3. in 4. člen.«
K novemu drugemu členu se v poglavju III. Obrazložitev členov za obrazložitvijo »K
1. členu« doda obrazložitev »K 2. členu«, ki se glasi:
»Člen določa, da se novi 63.a člen ZZDej uporablja le za študente, ki so se v
program fizioterapije, ki je potekal v jeziku, ki ni slovenski, vpisali najkasneje v
študijskem letu 2016/2017. Na ta način se oži krog oseb, na katere se 63.a člen
nanaša in ki jih je sprememba prve alineje sedmega odstavka 63. člena ZZDej
dejansko prizadela. Določeno je zadnje študijsko leto, v katerega so se študenti
vpisali še med veljavo prejšnje ureditve v ZZDej.«.
V istem poglavju predloga dosedanja obrazložitev »K 2. členu« postane obrazložitev
»K 3. členu«, dosedanja obrazložitev »K 3. členu« pa postane obrazložitev »K 4.
členu«.
Obrazložitev:
V dodanem novem 2. členu se določa način uporabe novega 63.a člena ZZDej, ki se
bo uporabljal le za tiste študente, ki jih je sprememba prve alineje sedmega odstavka
63. člena ZZDej dejansko prizadela. Člen določa, da se novi 63.a člen ZZDej
uporablja le za študente, ki so se v program fizioterapije, ki je potekal v jeziku, ki ni
slovenski, vpisali najkasneje v študijskem letu 2016/2017. Preostale spremembe v
amandmaju preštevilčijo člene in obrazložitve k členom ter dodajo obrazložitev k 2.
členu in nov odstavek obrazložitve v poglavju Poglavitne rešitve.

AMANDMA K 3. ČLENU
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Podzakonske akte, izdane na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, je
treba uskladiti z določbami novega 63.a člena zakona v roku treh mesecev od
uveljavitve tega zakona.«.
Obrazložitev:
Amandma k (preštevilčenemu) 3. členu odpravlja težavo z uskladitvijo podzakonskih
predpisov, ki naj bi se po prejšnjem besedilu uskladila z »določbami tega zakona«.
Sklicevanje na »ta zakon« namreč označuje sam predlog zakona (torej novelo), ne
pa novega 63.a člena, ki bo z uveljavitvijo novele postal del ZZDej. Podzakonski
predpisi se bodo namreč morali uskladiti z določbami novega 63.a člena ZZDej, ne
pa z določbami novele (ki po uveljavitvi vsebinsko vsebuje le še prehodne in končne
določbe).
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Čistopis dopolnjenega besedila predloga zakona se tako glasi:
»II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/08 –ZPacP, 23/08, 58/08 –ZZdrS-E, 77/08 –ZDZdr, 40/12 –ZUJF, 14/13,
88/16 – ZdZPZD in 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) se za 63. členom doda nov 63.a
člen, ki se glasi:
»63.a člen
Ne glede na določbo prve alinee sedmega odstavka 63. člena tega zakona lahko
diplomanti, ki so v Republiki Sloveniji zaključili študij v jeziku, ki ni slovenski,
opravljajo strokovni izpit s pomočjo tolmača. Stroške tolmača krije kandidat sam.
V primeru, da bodo diplomanti iz prejšnjega odstavka opravljali dejavnost v Republiki
Sloveniji, se za dokazovanje znanja jezika smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Novi 63.a člen se uporablja za študente, ki so se vpisali v program fizioterapije, ki je
potekal v jeziku, ki ni slovenski, najkasneje v študijskem letu 2016/2017.
3. člen
Podzakonske akte, izdane na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, je
treba uskladiti z določbami novega 63.a člena zakona v roku treh mesecev od
uveljavitve tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
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