
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 002-7/2020/2
Datum:   16. 10. 2020

Zadeva: Odgovor na vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna
Zveza:      Vaš dopis, št. 500-01-9/2018/9, z dne 16. 9. 2020

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo prejeli vprašanje državnega 
svetnika mag. Petra Požuna.

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-294/12-20 z dne 10. 6. 2015 razveljavilo tretji stavek 
drugega odstavka in tretji stavek tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju 
(Uradni list RS, št. 77/08, 46/15 – odl. US in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju besedila: ZDZdr)
ter odločilo, da začne razveljavitev učinkovati po poteku enega leta od objave odločbe v 
Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015). Tudi z odločbo U-I-477/18, 
Up-93/18 z dne 23. 5. 2019 je Ustavno sodišče ugotovilo, da je ZDZdr v neskladju z Ustavo ter 
naložilo Državnemu zboru, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku devetih 
mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 44/2019 z 
dne 5. 7. 2019). Državni svetnik mag. Peter Požun je zato na Ministrstvo za zdravje naslovil 
vprašanje glede časovnice predložitve novele ZDZdr v zakonodajni postopek. V nadaljevanju 
posredujemo odgovor na zastavljeno vprašanje.

Minister za zdravje je s sklepom št. 024-30/2019/2 z dne 25. 10. 2019 imenoval delovno 
skupino za pripravo predloga zakona, ki ureja duševno zdravje, v kateri so bili predstavniki 
pristojnih ministrstev, sodišč, strokovnih združenj, izvajalcev storitev in nevladnih organizacij. 

Ministrstvo načrtuje, da bo predlog zakona, ki ureja duševno zdravje, obravnavan  v skladu z 
naslednjo časovnico:

- javna obravnava: 30. oktober – 30. november 2020,
- medresorsko usklajevanje gradiva vlade: 8. december – 18. december 2020,
- posredovanje predloga v obravnavo na vladi: do 30. decembra 2020,
-  obravnava predloga na vladi: do 21. januarja 2021.

DRŽAVNI SVET RS
Alojz Kovšca, predsednik
e-naslov: gp@ds-rs.si



Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

       Tomaž Gantar
MINISTER ZA ZDRAVJE

Vročiti:
- Državni svet RS, gp@ds-rs.si – po e-pošti
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