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Spoštovana gospa Marolt Meden,
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuha) je prejel vaše
elektronsko sporočilo, v katerem Varuha, Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Vlada), Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor) in Državni
svet Republike Slovenije seznanjate z okroglo mizo, ki se je odvila 15. 6. 2021, na
temo zadnjega predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDO). Razočarani ste, da
pripravljavci zakona niso potrdili udeležbe na omenjenem dogodku, in pričakujete, da
bosta Vlada in Državni zbor sprejela dober zakon, kar po vašem mnenju trenutni
predlog ZDO ni. V priponki ste priložili dopis s stališči Srebrne niti – združenja za
dostojno starost o predmetnem predlogu zakonskega predpisa.
Iz vašega dopisa ne razberemo konkretnih pričakovanj do Varuha, zato sklepamo, da
ste nam elektronsko sporočilo posredovali v vednost, in smo se z njegovo vsebino zgolj
seznanili.
Naj vas ob tej priložnosti obvestimo, da je Varuh svoje pripombe k predhodnemu
predlogu ZDO oddal v oktobru 2020, sprejemanje ZDO pa bomo spremljali tudi v
nadaljevanju. Varuh namreč na to problematiko opozarja že vrsto let,1 saj menimo, da
dosedanja ureditev tega pomembnega področja ni vzdržna, kar je postalo še posebej
očitno v času, ko se soočamo s širjenjem koronavirusa in posledicami, ki jih ta prinaša.
Pričakujemo, da bodo naslovniki vaš dopis obravnavali v skladu s svojimi pristojnostmi
in se nanj v doglednem času tudi odzvali. V primeru, da vam na vaše sporočilo ne bi
odgovorili v za to predvidenem roku,2 nas lahko s tem seznanite in ponovno bomo
proučili možnosti za naše posredovanje.
Lep pozdrav,
Peter Svetina
varuh človekovih pravic

1

Tako na primer: Varuh odgovorne pozval k čimprejšnjemu sprejetju Zakona o dolgotrajni oskrbi (31. 5. 2019):
https://www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/varuh-odgovorne-pozval-k-cimprejsnjemu-sprejetju-zakona-odolgotrajni-oskrbi/.
2
Skladno s 17. členom Uredbe o upravnem poslovanju morajo organi državne uprave, organi samoupravnih lokalnih
skupnosti ter druge pravne in fizične osebe, če na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge, odgovoriti na vse
dopise, iz katerih je mogoče razbrati pričakovanje odgovora organa in identiteto pošiljatelja (razen če se vsebina dopisa
nanaša na postopek, ki se še vodi pri organu, če je dopis šikanozen ali če je organ pošiljatelju na bistveno podobno
vprašanje že odgovoril), v roku 15 dni od prejema dokumenta.

