
 

 

V Ljubljani, 3.3.2017 

 

Poročilo o pomoči iz LZS za leto 2016. 

 

SVIZ je edini sindikat v Sloveniji in v Evropi, ki ima ustanovljen zdravstveni sklad z namenom 

pomagati svojim članom in njihovim otrokom pri zdravljenju, operativnih posegih, nakupu 

terapevtske opreme ali prehranskih dopolnil, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(v nadaljevanju ZZZS) ne krije iz obveznega ali dodatnega zdravstvenega zavarovanja oseb. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije stroške postopkov in odobri zdravljenje v tujini le 

takrat, ko je pričakovati izboljšanje oziroma, ko so v Republiki Sloveniji izčrpane vse možnosti.  

Namen Lizinega zdravstvenega sklada je finančno pomagati članom SVIZ-a in njihovim 

otrokom, ki jih zdravstveno obravnavajo slovenske ustanove in slovenski specialisti, a njihovo 

zdravljenje po določenem času ne napreduje zadovoljivo ali pa ni mogoče rešiti njihovih 

zdravstvenih težav v okviru slovenskega zdravstvenega sistema. S pomočjo sklada in prek 

povezav s tujimi zdravstvenimi ustanovami svojim članom in njihovim otrokom poskušamo 

urediti preglede in zdravljenje pri slovenskih samoplačniških specialistih ali v tujini in pa 

poiskati mnenja, ki bi nakazovala najboljšo pot do rešitve zdravstvenega problema. Na LZS se 

lahko obračajo člani tudi za nakup zdravil in zdravstvenih pripomočkov, ki jih naš zavarovalni 

sistem ne nudi ali pa ne financira in ki  našim članom ali njihovim otrokom bistveno 

spremenijo kvaliteto njihovega življenja. 

 

Pomoč v letu 2016 

 

V letu 2016 je UO LZS dodelil 4 pomoči v skupnem  znesku 11115,00  evrov.   

V štirih  primerih gre za otroke članov in sicer smo pomagali otroku, ki je brez črevesja za nakup 

posebne hrane, zatem otroku, ki je dobil epileptične napade v svojem 17. letu in smo mu 

omogočili dodatne preglede v Nemčiji in še otroku, ki je ob poškodbi glave začel izgubljati vid 

in so starši vložili veliko naporov v njegovo dodatno zdravljenje ob uradni medicini. Največji 

del sredstev pa smo namenili za pomoč ob postavitvi dvigala ob hiši za otroka, ki je na vozičku 

zaradi stalnih neozdravljivih epileptičnih napadov. 

 



. 

 

V sklad je priteklo 11550 eura. Iz naslova donacij od dohodnine je GO SVIZ pripeval 2302.  Ob 

zbiralni akciji za postavitev dvigala so različni zavodi, območni odbori in posamezniki 

prispevali 7815 eurov. Posebej moramo poudariti, da so še dodatno donirali v sklad zavodi v 

znesku 2327 eurov in pa posamezniki v znesku 265 eurov. 

Problem s katerim se sooča Lizin zdravstveni sklad je predvsem pridobivanje sredstev za 

pomoč našim članov. Ko se odločamo za večjo denarno pomoč, se obrnemo na sindikate 

zavodov iz območja, kjer živi in dela član, ki potrebuje pomoč. Na ta način članu lahko damo 

več pomoči. 

 

UPRAVNI ODBOR LIZINEGA ZDRAVSTVENEGA SKLADA SE V IMENU  

ČLANOV PREJEMNIKOV IN NJIHOVIH OTROK ZAHVALJUJE ZA VSA 

SREDSTVA VSEM DONATORJEM POSAMEZNIKOM, PODJETJEM, 

OBMOČNIM ODBOROM SVIZ SLOVENIJE IN GO SVIZ. 

 

 

Predsednica Lizinega zdravstvenega sklada 

Nataša  Privošnik 

 


