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Ljubljana, 13. 12. 2021 

 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Predsednik Janez Janša 
E-naslov: gp.kpv@gov.si 
 
 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
Minister Janez Poklukar 
E-naslov: gp.mz@gov.si  
 
 
Spoštovani, 
 
trenutni predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju – EVA: 2021-2711-0127 (v nadaljevanju; ZZVZZ), ki je po podatkih, 
objavljenih na spletni strani E-demokracija, v medresorskem usklajevanju in na Službi vlade za 
zakonodajo med drugim predvideva ukinitev 45-članske skupščine in upravnega odbora 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki sta temeljna organa delovanja ZZZS.  
 
Takšen predlog spremembe organov upravljanja ZZZS pa po našem prepričanju ukinja  
pluralnost ter sorazmerno predstavništvo vplačnikov obveznega zdravstvenega zavarovanja 
preko njihovih reprezentativnih organizacij in združenj v organih upravljanja. Ne smemo 
namreč prezreti, da nam letno poročilo ZZZS za leto 2020 kaže, da so prispevki zaposlenih 
delavcev v letu 2020 zanašali 1,123 milijarde evrov, prispevki samozaposlenih 132 milijonov in 
prispevki delodajalcev 1,254 milijarde evrov, medtem ko so druge kategorije zavarovancev 
prispevale 70 milijonov evrov. Ti podatki kažejo, da v zdravstvenem zavarovanju prispevki 
delavcev in delodajalcev predstavljajo daleč največji delež. Ne le slovenska, tudi tradicija v EU 
je, da s sredstvi, zbranimi s prispevki, upravljajo reprezentativni predstavniki plačevalcev 
prispevkov. Zato je toliko bolj nelogična in nesprejemljiva odločitev, da se skupščina in upravni 
odbor ZZZS ukineta ter, da se nadomestita z 11 - članskim Svetom ZZZS, katerega sestava ne 
odraža zastopanosti vseh plačnikov prispevkov. Gre za predlog, ki  bi enormno povečal vpliv 
vlade, saj naj bi po predlogu imela Vlada RS v novem organu (svetu zavoda) pet svojih 
predstavnikov od skupno enajst članov.  
 
Predlog zakona pa med drugim prav tako uvaja nov institut, tj. veto ministra za zdravje na 
odločitve sveta ZZZS, če te odločitve niso v skladu z veljavno zakonodajo in če niso v skladu s 
sprejeto politiko. Po našem mnenju to pomeni grob poseg oziroma popolno ukinitev vsakršne 
avtonomije ZZZS in veliko tveganje, da sredstva zdravstvene blagajne ne bodo porabljena v 
skupno dobro vseh zavarovank in zavarovancev. 
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Zaradi navedenega, naslavljamo na vas skupni poziv reprezentativnih sindikalnih central in 
delodajalskih organizacij, članic ESS, s katerim vas pozivamo, da takšnega predloga zakona na 
Vladi RS ne podprete in ga kot takšnega ne vložite v zakonodajni postopek. Na ta način bi Vlada 
RS priznala socialnim partnerjem njihovo vlogo pri upravljanju ZZZS in pri nastajanju 
sprememb in dopolnitev ZZVZZ. Gre namreč za predlog sprememb, ki so tako postopkovno 
kot tudi vsebinsko za socialne partnerje, člane ESS, nesprejemljive. 
 

Pri tem še posebej opozarjamo, da je tudi Skupščina ZZZS na svoji 3. izredni dopisni seji, z dne 
5. 8. 2021, z veliko večino (38. glasovi ZA in 4. PROTI) glasov sprejela sklep, s katerim je 
zahtevala umik Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZZVZZ.  

 
Lep pozdrav 
 
 
DELODAJALCI 
Gospodarska zbornica Slovenije 

Trgovinska zbornica Slovenije 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

Združenje delodajalcev Slovenije 

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 

 

 

SINDIKATI 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam 

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije 

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije 

Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije 

Slovenska zveza sindikatov Alternativa 

Zveza delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost 

 


