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STALIŠČA ZSSS O PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (EVA 2021-2711-0127), 
verzija v javni razpravi do 6. 8. 2021 
 
 
Spoštovani 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije poziva k umiku predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (EVA 2021-2711-
0127), ki je v javni razpravi do 6. 8. 2021, ker izključuje iz sestave organa upravljanja Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) reprezentativne predstavnike zaposlenih delavcev 
kot aktivnih zavarovancev, čeprav ti prispevajo polovico sredstev za obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Letno poročilo ZZZS namreč kaže, da so prispevki zaposlenih delavcev v letu 2020 
zanašali 1,123 milijarde evrov, prispevki samozaposlenih 132 milijonov evrov in prispevki 
delodajalcev 1,254 milijarde evrov. Ostale kategorije zavarovancev so prispevale 70 milijonov 
evrov. 
 
Takšna predlagana ureditev ni skladna z načelom, uveljavljenim v preteklih 130 letih v vseh 
državah kontinentalne Evrope - in torej tudi v Sloveniji, da naj s sredstvi prispevkov za socialna 
zavarovanja upravljajo predstavniki njihovih plačnikov. V skladu s predpisi reprezentativne 
sindikalne zveze in konfederacije zastopajo interese zaposlenih v organih upravljanja socialnih 
zavarovanj. Dosedanja ureditev sestave skupščine ZZZS zagotavlja sodelovanje vsem 
reprezentativnim organizacijam socialnih partnerjev tako na strani aktivnih zavarovancev kot 
na strani zavezancev za plačilo prispevkov, zato se naj ohrani.  
 
Predlagatelj zakona je s predložitvijo zakona v javno obravnavo kršil tudi določbo 
1.odst.4.člena, v povezavi z določbo 1.in 2.odst.3.člena, Pravil o delovanju Ekonomsko 
socialnega sveta. Prav tako pa je zavestno tudi kršil sklep Ekonomsko socialnega sveta z dne 
12.06.2020,  s katerim je le ta soglasno ustanovil pogajalsko skupino za področje 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, torej za spremembe in dopolnitve ZZVZZ 
znotraj katerih se ureja sestava organov zavoda. Predlagane spremembe namreč nikoli in 
nikdar niso bile ne samo predmet razprave na Ekonomsko socialnem svetu temveč tudi nikoli 
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niso bile predložene članom pogajalske skupine ekonomsko socialnega sveta, ki je sestavljena 
iz predstavnikov ministrstva, predstavnikov delodajalcev in sindikatov. 
 
Glede na vse navedeno tako pozivamo predlagatelja zakona, da le ta zgoraj omenjen zakon 

umakne iz javne razprave in pristopi k oblikovanju sprememb in dopolnitev zakona skladno 

z določbami Pravil o delovanju Ekonomsko socialnega sveta in sprejetimi sklepi. 
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