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Zadeva: Odgovor Ministrstva za zdravje glede priprave predloga Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zveza:                    Dopis socialnih partnerjev z dne 27. 5. 2016

Zahvaljujemo se vam za vaš dopis glede priprave novega Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ-1). V dopisu ste zapisali, da je za vas 
nesprejemljivo, da je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: ministrstvo) socialne partnerje 
izključilo iz postopka priprave predloga ZZVZZ-1.

Radi bi vam pojasnili, da je Ministrstvo za zdravje s Sklepom o imenovanju projektne skupine za 
pripravo predloga novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, št. 
0070-54/2015/18 z dne 25. 2. 2016, imenovalo predstavnike Ministrstva za zdravje, Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za finance ter dr. Dušana Kebra za pripravo 
izhodišč in osnutka zakona, ki ga bo nato Ministrstvo za zdravje predstavilo ter usklajevalo z
ključnimi deležniki. Namreč Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) določa, 
da je priprava oziroma sprejemanje predpisov poglavitna naloga državne uprave, torej 
ministrstev in da je pri pripravi potrebno zagotoviti sodelovanja strokovne in druge javnosti. 

Ko bomo imeli pripravljena dokumenta, vas bomo povabili ter vam predstavili dokumenta in vas 
prosili za oblikovanje pripomb in predlogov še pred javno razpravo. Naš namen vsekakor ni bil 
izključevati ključnih deležnikov pri pripravi bodoče zakonodaje.  
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V dopisu ste izpostavili dve področji, in sicer:

1. Določitev košarice pravic zdravstvenega zavarovanja, vključno s pravico do 
nadomestila plače v primeru začasne nezmožnosti opravljanja dela zaradi bolezni ali 
poškodbe.

2. Položaj, pristojnosti in upravljanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljevanju: ZZZS).

V zvezi s prvo izpostavljeno problematiko se zavzemate za ohranitev ravni pravic iz naslova 
obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: OZZ) in pojasnjujete, da za vas ni 
sprejemljivo zniževanje pravic iz tega naslova.

Glede tega vam pojasnjujemo, da je že v Koalicijskem sporazumu o sodelovanju v Vladi 
Republike Slovenije za mandatno obdobje 2014–2018 zapisano, da je cilj Vlade RS zagotoviti 
finančno vzdržnost obveznega zdravstvenega zavarovanja ob solidarnejši prispevni obremenitvi 
zavarovancev in čim večji ohranitvi obstoječih pravic. Glede na navedeno bomo pregledali 
košarico pravic, jo prevetrili predvsem z vidika pravic z nizko dodano vrednostjo (npr. nenujni 
reševalni prevozi) ter določene kategorije, ki se zdaj krijejo iz OZZ prenesli v financiranje državi
(npr. plače pripravnikov in specializantov, izobraževalno in raziskovalno dejavnost). 

V zvezi z avtonomijo ZZZS pa bi vas radi opozorili, da je ZZZS v skladu z veljavnim ZZVZZ 
pristojen za izvajanje OZZ. Skladno z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 
2016-2025 je ključna okrepitev upravljanja celotnega sistema zdravstvenega varstva, skladno s 
tem pa je naveden ukrep ''jasna opredelitev vlog deležnikov v sistemu zdravstvenega varstva v 
ZZVZZ in zagotovitev enakopravnejše sestave v upravnem organu ZZZS''. Skladno s tem bo 
pripravljen predlog ureditve, ki bo, kot že opredeljeno, usklajevan z vami pred javno razpravo ter 
bo sledil cilju, da se tudi v prihodnje zagotavlja solidaren, pravičen, javen in vsem dostopen 
sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

S spoštovanjem.

Milojka Kolar Celarc
Ministrica

Vročiti:
- naslovnikom – po e-pošti.

V vednost:
- Kabinet predsednika Vlade RS – po e-pošti.
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