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Zadeva: Predlog Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema 

 

 

Spoštovani predsednik! 

 

Sindikalne centrale, članice Ekonomsko socialnega sveta (ESS), smo bile seznanjene, da je 
Vlada RS na svoji 7. redni seji, ki je potekala v petek, 8. 7. 2022, »določila besedilo Predloga 
Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema« ter ga poslala v 
nadaljnjo proceduro v Državni zbor. 

V skladu s Pravili o delovanju Ekonomsko socialnega sveta, ESS kot pomemben deležnik 
sodeluje pri pripravi predpisov že pred začetkom javne obravnave in med njo, posamezne 
zakone, ki vplivajo na ekonomski in socialni položaj ljudi pa mora obravnavati pred sprejetjem 
teh zakonov na vladi. Le na ta način se v praksi kaže dejanski pomen socialnega partnerstva in 
socialnega dialoga ter enakopravnost vseh treh strani, zastopanih v ESS (vlade, sindikatov in 
delodajalskih organizacij). 

Ugotavljamo, da besedila Predloga Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti 
zdravstvenega sistema nismo prejeli. O vsebini smo bili do vložitve v Državni zbor seznanjeni 
zgolj iz medijev, iz različice, objavljene na spletni strani Državnega zbora pa je razvidno, da naj 
bi zakon z nekaterimi ukrepi začasno, z drugimi pa tudi trajno posegel v sistemsko ureditev na 
področju zdravstva, ki je eno temeljnih področij delovanja Ekonomsko socialnega sveta. 
Takšno ravnanje in neupoštevanje pravil o delovanje ESS je za nas nesprejemljivo in 
predstavlja natanko takšno ravnanje, zaradi kakršnega je socialni dialog v preteklem letu 
zamrl. 



Močno upamo, da gre pri omenjeni kršitvi Pravil o delovanju ESS zgolj za lapsus oziroma 
začetniško napako, ki se ne bo več ponovila in bo v prihodnje socialni dialog o vseh vsebinah s 
področja delovanja ESS potekal v okviru tega organa, skladno s Pravili o delovanju ESS. V zvezi 
s predlogom Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema pa od 
Vlade RS pričakujemo, da nam nemudoma posreduje sprejeto besedilo omenjenega predloga 
zakona, da se zakon uvrsti na dnevni red seje ESS, ki bo v petek, 15. 7. 2022 in da do obravnave 
predmetnega zakona na ESS predlog ne bo obravnavan v Državnem zboru. 

 

Lep pozdrav! 

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije  

Predsednica Lidija Jerkič, l.r.  

 

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije 

Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.  

 

Pergam – konfederacija sindikatov Slovenije  

Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.  

 

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije  

Predsednik Peter Majcen, l.r.  

 

KNSS-Neodvisnost  

Predsednica Evelin Vesenjak, l.r.  

 

Slovenska zveza sindikatov Alternativa  

Predsednik Zdenko Lorber, l.r.  

 

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost 

Predsednik Albert Pavlič, l.r.  

 

 

 

 

V vednost: medijem 

 


