
Na okrogli mizi opozorili na škodljive posledice dveh novel zakonov s 

področja zdravstva  
 
Razpravljavci okrogle mize Koliko zdravja si lahko še privoščimo?, ki jo je 
organizirala Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MecTech, so 
nasprotovali ukinitvi skupščine ZZZS. Prav tako so izrazili nasprotovanje noveli 
zakona o lekarniški dejavnosti. Sprejetje novel bi pomenilo manj pravic za 
uporabnike, so povedali.  
 
ZZZS - Po predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, bi skupščino in upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) nadomestil svet z 11 člani, v katerem bi bili štirje predstavniki 
zavarovancev (po en predstavnik zaposlenih, študentov, upokojencev in invalidov), 
trije predstavniki delodajalcev (dva bi imenovala delodajalska združenja na ravni 
države in enega vlada) in štirje člani vlade.  
 
Sopredsednica MecTech Mojca Šimnic Šolinc je opozorila, da bi s takšnim zakonom 
zavarovanci izgubili nadzor nad porabo javnih sredstev, odziv sindikatov je bil zato 
po njenem mnenju pričakovano buren.  
 
Odvetnik Domen Gorenšek je poudaril, da je pomembno ohraniti nadzor 
zavarovancev nad porabo javnih sredstev. Zato se ne strinja s predlogom novele, 
saj bi po njegovih besedah v svet ZZZS "vsakokratna vlada imenovala pet od 11 
članov, kar kaže na intenco podrejanja javnega denarja, ki ga zberejo 
zavarovanci".  
 
Predlogu novele nasprotuje tudi predsednik ekonomsko-socialnega sveta (ESS), 
sicer izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček. 
Povedal je, da so se takoj po začetku obravnave predloga obrnili na ministrstvo in 
podali svoje pomisleke, a da jim ministrstvo ni posredovalo termina za sestanek.  
"Strinjamo se s sindikati, čeprav smo običajno na nasprotnih bregovih," je pojasnil 
Gorenšček. Opozoril je, da sindikati socialnega dialoga z vlado ne bodo nadaljevali, 
če ne bo umaknila predloga zakona. "Moj predlog je, da se čim prej usedemo za 
pogajalsko mizo," je dejal Gorenšček.  
 
Nekdanji minister za zdravje in nekdanji dolgoletni generalni direktor ZZZS Samo 
Fakin je predlog novele zakona označil za fiasko. "Ukiniti skupščino ZZZS pomeni 
dati oblast ministru vsakokratne vlade," je ocenil. Po njegovem mnenju je 
skupščina varovalka pravic zavarovancev, predlog pa bo te zmanjšal.  
 
Predsednik Zveze invalidskih organizacij Borut Sever je izrazil skrb, da bi se po 
sprejetju predloga zakona storitve podražile ali pa da bi bili določeni oskrbovanci 
izključeni iz sistema pravic.  
 
Velikih izboljšanj, ki bi jih prinesel predlog zakona, ne vidi niti predsednica Zbornice 
zdravstvene in babiške nege Monika Ažman. Izrazila je skrb, da bi se pravice 
omejile delovno aktivnim, ki največ prispevajo v javno zdravstveno blagajno. "Še 
bolj pa nas skrbijo tudi vse ranljive skupine, socialno šibki in kronični bolniki," je 
povedala in dodala, da je pričakovala več sodelovanja pri pripravi predloga.  
 



Lekarniška dejavnost - Razpravljavci so nasprotovali tudi predlogu novele 
zakona o lekarniški dejavnosti, s katero so v SMC predlagali spremembo meril za 
oblikovanje lekarniške mreže na primarni ravni. Novela prinaša tudi možnost, da se 
lahko s soglasjem ministrstva za zdravje odprejo nove lekarne oziroma podružnice 
tudi na razdalji, krajši od 400 metrov, na urbanih območjih in vsaj pet kilometrov 
na drugih, če to narekujejo potrebe prebivalstva.  
 
"Predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti je predlog za razkroj mreže 
lekarniške dejavnosti na primerni ravni," je ocenil Gorenšek. Po njegovem mnenju 
bo predlog vodil v omejen dostop do zdravil in medicinskih pripomočkov za 
prebivalce, ki so ranljivejši, starejši ali ki živijo na podeželju.  
 
Po njegovi oceni ima zato lahko novela protiustavne posledice. Gorenšek je 
opozoril na možnost vzpostavljanja monopola, "saj bi lahko nek javni lekarniški 
zavod ustanovil svojo lastno organizacijo, katere temeljna dejavnost je dobava 
zdravil".  
 
Predsednik Združenja zasebnih lekarn pri GZS Matija Centrih je pojasnil, da bi se 
po predlogu lahko navidezno odprlo več lekarn. "A to pomeni, da bodo večji 
konglomerati odpirali lekarne, kjer že obstajajo mreže lekarn, in jih tako 
izpodrinili." Tudi sam zato opozarja na možnost nastanka monopolov.  
 
Centrih ocenjuje, da bi lahko prišlo do dviga cen, zmanjšanja zalog v lekarnah in 
nastanka čakalnih vrst za zdravila in medicinske pripomočke. Vir: STA, 14. 9. 21 


