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Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 22. seji 16. 10. 2019, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
obravnaval Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede javne razprave
o osnutku Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi ter na podlagi prvega odstavka 56.
člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika mag. Petra
Požuna in Ministrstvu za zdravje predlaga, da vprašanje prouči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna se glasi:
Kdaj bo v javno razpravo predložen osnutek Predloga zakona o dolgotrajni
oskrbi, glede na to:
- da je na 19. seji Državnega sveta 12. 6. 2019 Ministrstvo za zdravje
zagotovilo, da bo spoštovalo rok 19. 11. 2019 za predložitev predloga zakona
Vladi, ki je zapisan v Normativnem delovnem programu Vlade Republike
Slovenije za leto 2019, pri čemer bi morala javna in strokovna razprava o
predlogu zakona v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti trajati vsaj
30–60 dni;
- da gre za področje, ki naj bi po zagotovilih Ministrstva za zdravje spadalo
med prioritetna delovna področja ministrstva v obdobju 2019–2020;
- da Računsko sodišče Republike Slovenije v revizijskem poročilu z dne 16. 9.
2019 področje dolgotrajne oskrbe prepoznava kot neustrezno urejeno;
- da k reformi sistema dolgotrajne oskrbe 2019 in 2020 Slovenijo poziva tudi
Svet Evropske unije v svojem Priporočilu v zvezi z nacionalnim reformnim
programom Slovenije za leto 2019 in mnenju Sveta o programu stabilnosti
Slovenije za leto 2019 z dne 5. 6. 2019?
Obrazložitev:
Državni svet se je v preteklih letih s problematiko dolgotrajne oskrbe ukvarjal pogosto
in poglobljeno ter ob tem vedno znova pozval pristojne organe k čimprejšnjemu
sprejemu zakonodaje na tem področju. Ne dolgo nazaj se je na 19. seji 12. 6. 2019,
na pobudo pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, Državni
svet seznanil tudi z izvajanjem pilotnih projektov, povezanih z dolgotrajno oskrbo –
konkretneje, s projektom integrirane oskrbe v občini Krško »MOST«. V sklepih je
pozval Ministrstvo za zdravje, da čim prej v javno obravnavo predloži predlog

zakonodajne ureditve dolgotrajne oskrbe. V uvodni predstavitvi aktivnosti na
področju dolgotrajne oskrbe je sicer Ministrstvo za zdravje zatrdilo, da gre za eno
izmed prioritetnih delovnih področij ministrstva v obdobju 2019–2020 ter da bo pri
pripravi zakonodaje s področja dolgotrajne oskrbe sledilo Normativnemu delovnemu
programu Vlade Republike Slovenije za leto 2019, ki predvideva, da bo predlog
zakona Vladi predložen v obravnavo 19. 11. 2019.
Če bo Ministrstvo za zdravje sledilo napovedi, da bo imela tudi strokovna in druga
zainteresirana javnost možnost podajati svoje pripombe na predloženo zakonodajno
ureditev, bi bil glede na kompleksnost področja, ki naj bi se ga urejalo, že skrajni čas,
da se osnutek Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi predloži v javno razpravo.
Pripravljavce posameznega predpisa namreč Resolucija o normativni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 95/09) zavezuje k temu, da se omogoči primeren čas za
preverjanje in usklajevanje predlaganih zakonskih rešitev s strokovno in z drugo
zainteresirano javnostjo, pri čemer določa, da naj sodelovanje javnosti pri pripravi
predpisov traja praviloma od 30 do 60 dni.
Na neurejeno področje dolgotrajne oskrbe je nedolgo nazaj v revizijskem poročilu z
naslovom Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo
pomoč drugih opozorilo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Računsko sodišče). Slednje v porevizijskem poročilu med drugim ugotavlja, da Vlada
Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti do zdaj niso ustrezno načrtovali novega sistema
dolgotrajne oskrbe, hkrati pa dvomi v to, da bo država z do zdaj načrtovanimi projekti
in ukrepi ter predvidenim zakonom, ki bo urejal dolgotrajno oskrbo, vzpostavila
sistem, ki bo zagotavljal enako oskrbo vsem potencialnim upravičencem do storitev
dolgotrajne oskrbe, ne glede na kraj njihovega bivanja ali njihove finančne
zmožnosti.
K sprejemu zakonodaje, ki bo urejala dolgotrajno oskrbo oziroma reformi
obstoječega sistema dolgotrajne oskrbe Slovenijo v Priporočilu v zvezi z nacionalnim
reformnim programom Slovenije za leto 2019 in mnenju Sveta o programu stabilnosti
Slovenije za leto 2019 z dne 5. 6. 2019 poziva tudi Svet Evropske unije (priporočilo
št. 1 na str. 6). Ugotavlja namreč, da bo starajoče se prebivalstvo vse bolj
obremenjevalo zdravstveni sistem in sistem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, pri čemer
trenutno predvideni ukrepi na področju dolgotrajne oskrbe v okviru Strategije
dolgožive družbe Slovenije (med drugim Zakon o dolgotrajni oskrbi) po oceni Sveta
EU ne kažejo jasno, kako se bodo na podlagi njihovega izvajanja izboljšale
stroškovna učinkovitost, dostopnost in kakovost dolgotrajne oskrbe.
Glede na vse navedeno je skrajni čas, da se v javno obravnavo čim prej predloži že
več kot desetletje obljubljene konkretne rešitve v obliki osnutka Zakona o dolgotrajni
oskrbi in se preveri, kako jih z izvajalskega ali uporabniškega vidika ocenjujeta
strokovna in zainteresirana javnost kot pomembna segmenta predlaganega novega
sistema dolgotrajne oskrbe.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za zdravje, da vprašanje
prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanj v roku 30 dni odgovori.
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