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Zadeva:  Pripombe KSJS na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju – javna obravnava 

 

Spoštovani! 

 

Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS) na predlog novele ZZVZZ podaja naslednje pripombe: 

 

Predlog zakona ukinja dva temeljna organa ZZZS (skupščino in upravni odbor), ki zagotavljata potrebno 
pluralnost - proporcionalno zastopanost interesov vplačnikov prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Tovrstna "rešitev" ni ustrezno obrazložena niti utemeljena. Sprašujemo se, na podlagi 
česa je Ministrstvo za zdravje (MZ) ugotovilo potrebo po "gibkem upravljanju" javne zdravstvene 
blagajne, v katero je letno vplačanih cca 2,6 milijard prispevkov, od katerih so v letu 2020 delavke in 
delavci vplačali 1,123 milijard eur, delodajalci 1,254 milijard eur, samozaposleni 132 mio eur in ostale 
kategorije 70 mio eur? 

Iz gradiva prav tako ni jasno, zakaj naj bi bila ukinitev dveh temeljnih organov prva prioriteta urejanja 
področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Jasno je namreč, kje so težave 
slovenskega zdravstva in kako bi jih bilo treba prioritetno reševati. 

Še najbolj pa bode v oči zelo očitna volja predlagatelja, da iz organov ZZZS dobesedno izbriše 
reprezentativne sindikate kot ključne predstavnike zaposlenih, ki prispevajo skoraj polovico vseh 
vplačanih prispevkov. 

Po predlogu bi imel ZZZS le svet kot temeljni organ. Sestava sveta pa je popolnoma arbitrarno 
določena, poleg tega pa tudi zelo nejasno. Veljavna ureditev določa, da se način izbora oziroma 
imenovanja predstavnikov posameznih interesnih skupin, zastopanih v skupščini ZZZS, določi v statutu 
ZZZS. Predlog zakona pa prepušča določanje načina izbora predstavnikov aktom posameznih interesnih 
skupin. Kar pa pomeni, da je predlagan način imenovanja predstavnikov v svet NEIZVEDLJIV. Ni namreč 
jasno, kdo sestavlja interesne skupine in kje se določijo pravila, če je deležnikov (združenj) več. Hkrati 
pa od 11 članic oziroma članov sveta Vlada RS imenuje kar 5 svojih predstavnic oziroma predstavnikov. 
Gre za očiten poskus prevzema nadzora nad zdravstveno blagajno in nad razpolaganjem z 2,6 milijarde 
eur vplačanih prispevkov s strani vladajoče politike. To je nesprejemljivo, nevarno in ogroža pravice 
zavarovank in zavarovancev do zdravstvenega varstva, kar je osnova socialne države in družbe blaginje. 

Dodaten - torej popoln - nadzor pa si hoče oblast pridobiti z uvedbo instituta VETA, ki bi ga imel minister 
za zdravje na vse odločitve sveta zavoda, ki so v nasprotju s predpisi in/ali v nasprotju s SPREJETO 
POLITIKO. Kaj pomeni termin "sprejeta politika" ni jasno niti ni nikjer obrazloženo. Gre pa za odvzem 
vsakršne avtonomije ZZZS in popolno podreditev ministru za zdravje in njegovim političnim interesom. 



V KSJS zakonu odločno in v celoti nasprotujemo. Zahtevamo, da se zakon umakne iz nadaljnjega 
postopka sprejemanja. V kolikor bo zakon nadaljeval svojo zakonodajno pot, bomo uporabili vsa 
sindikalna in demokratična sredstva, da se tako diskriminirajoče in škodljive rešitve ne bodo uveljavile. 
V končni fazi to pomeni tudi zbiranje podpisov za razpis referenduma. 

 

S spoštovanjem, 

 

Branimir ŠTRUKELJ l.r. 

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja 


