Ljubljana, 09.07.2013

ZAPISNIK

10. seje Komisije za zdravstveno varstvo, ki je bila dne 21.06.2013 ob 10. uri v prostorih ZDUS,
Kebetova ulica 9, Ljubljana.
Prisotni člani komisije: Aleksander Doplihar, Dunja Obersnel Kveder, Majda Lešničar, Malči Žitnik,
Martin Toth, Nevenka Lekše
Drugi prisotni: Frančiška Četković, Mateja Kožuh Novak
Odsotni člani komisije: Franc Bohar, Magda Žezlina (opravičila), Silva Gorjup
Drugi odsotni: Anton Donko, Snežana Resman
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 9. seje
2. Izjava za javnost glede predloga Zakona o spremembah in dopolnilih Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju
3. Problematika Vzajemne
4. Predlogi predstavnikov v skupščini ZZZS
5. Razno

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Potrditev zapisnika je bila preložena na naslednjo sejo.
Ad 2
Članice in člani komisije so se strinjali, da v ZDUSu pripravimo Izjavo za javnost glede predloga Zakona
o spremembah in dopolnilih Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo
bomo predstavili na tiskovni konferenci. Nesprejemljivo je namreč, da interventni zakon spet stoji,
čeprav smo mislili, da bo hitro sprejet. Razloga za to sta dva, na Socialno-ekonomskem svetu so
sindikati zahtevali, da se takšen zakon (interventni) ne more sprejemati čez noč in so ga zato
odmaknili iz dnevnega reda. Kot drugo zakon še ni bil medresorsko usklajen na vladi.
G Obersnel je predlagala tudi, da v izjavi za javnost izrazimo svojo jasno zahtevo, da se interventni
zakon sprejme čim prej- Poleg tega pa moramo tudi povedati naše stališče glede vsebine
interventnega zakona. Menimo, da moramo z interventnim zakonom urediti dodatno financiranje
obveznega zdravstvenega zavarovanja in določiti nove prispevke. Medtem ko v interventni zakon ne
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sodijo členi glede dobičkov zavarovalnic v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem in glede
razbremenitev družinskih zdravnikov v zvezi z odsotnostjo z dela (ti členi se črtajo).
G. Toth je dejal, da DL nasprotuje zvišanju prispevkov obrtnikov in s.p.-jev in tudi zato, ne gre
postopek tako hitro. Poudaril je, da moramo na ZDUSu zagovarjati bistvo interventnega zakona, kar
pomeni, da moramo čim prej odpraviti neupravičene razlike oziroma kršenje načel solidarnosti, ker
vse kategorije zavarovancev ne plačujejo prispevkov od realne osnove. Opozoril je na razmišljanje g.
Fakina, ki želi izenačitev vseh prispevkov, kar pomeni, da bi upokojenci plačevali iz neto. Menil je, da
to ni mogoče, dokler upokojenci nimamo bruto pokojnin. Šele, ko bomo imeli bruto pokojnine, se
bomo s tem strinjali, do takrat pa je to nedopustno.
G. Toth je tudi povedal, da Minister namerava imeli do konca leta 2013 sistemski zakon, kar je
vsekakor potrebno, vendar je menil, da ni več časa, da bi čakali na sistemsko zakonodajo, sicer se bo
zdravstveni sistem sesul.
Ga. Četković je dejala, da interventni zakon obravnava več vprašanj, ki niso interventne narave. Tako
se rešuje tudi čezmejno zdravljenje naših bolnikov v tujini. Za kontaktno nacionalno točko, ki naj bi se
vzpostavila v okviru ZZZS, je potrebno pol milijona dodatnih sredstev. Vprašala se je, kaj bo z našimi
kapacitetami v primeru navala ljudi iz drugih držav. Kaj bo potem z javnim zdravstvom? Kaj to vse
pomeni za slovenskega zavarovanca? Menila je, da naj bi bilo to narejeno za bogate in po meri
kapitala in ne v dobro večine zavarovancev. Take direktive ne bi smeli sprejemati brez vedenja in
soglasja državljanov. O tem bi morala biti zagotovo razprava ter to tudi sistemsko napisati v zakon.
Poleg tega se ne strinja, da zavarovalnice z dobičkom delajo, kar si želijo. Sedaj jim je še zakonsko
dovoljeno, da to počno. Poraja se ji preveč vprašanj glede te direktive v interventnem zakonu.
G. Toth je poudaril, da imamo novo situacijo, saj je Hrvaška nova članica EU, kar pomeni, da imajo
slovenski državljani možnost, da gredo v Zagreb, Reko in pa še drugam, kjer pa so cene polovične od
naših. Tudi Madžarska je cenejša, samo mi nismo navajeni. Prekmurci gredo redno čez mejo. Pa tudi
Slovaška in Češka – to je relativno. Ne smemo gledati, da bodo šli vsi samo v Nemčijo, Francijo in
druge razvite države. Kar se tiče tega, da si najprej plačaš sam in ti nato povrnejo, imajo Francozi že ta
sistem. Oni gredo v bolnišnico, si sami plačajo storitev, ki jim jo nato povrnejo. Nesejo predračun in
dobijo akontacijo. Skratka to se da urediti, če se želi. Seveda pa to odpira neke druge dimenzije,
vendar je direktiva veljavna in je potrebno ukrepati glede tega. Kar se tiče prihoda drugih je stvar
zavoda, da bo rekel, da v rednem delovnem času sprejemajo naše zavarovance. Sedaj naj bi za tujce
veljala ista cena kot za naše zavarovance in ne več višja kot je bila do sedaj.
Glede vprašanja ali v izjavi tudi izrazimo podporo iniciativi zdravnikov je g. Toth povedal svoje
mnenje, da ne moremo podpirati vseh aktivnosti iniciative zdravnikov v vseh pogledih. Predlagal je,
da zapišemo, da jih podpiramo ter smo pripravljeni sodelovati v delu, ki pomenijo izboljšanje
zdravstvene varnosti in dostopnosti zdravstvenih storitev za zavarovance.
1. Sklep
V izjavo bomo napisali stališča ZDUS do vsebine interventnega zakona in zahtevali čimprejšnje
sprejetje ter se tudi opredelili do iniciative zdravnikov (priloga).
Ad 3
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G. Toth je dejal, da je potrebno dobiček Vzajemne vrniti lastnikom oziroma zavarovancem v obliki
bonitet. Do sedaj je veljalo, da se je polovica dobička od dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri
vsaki zavarovalnici namenila za razvoj tega zavarovanja. Ker je to v nasprotju z direktivo, je potrebno
to določilo odpraviti. Ta interventni zakon to določilo odpravlja, vendar določa še več, da se ta
dobiček nameni za kapitalsko ustreznost. S tem pa se nikakor ne strinjamo in to ne more biti stvar
interventnega zakona. Če že ne moremo preprečiti črtanje tega določila, pa zahtevamo, da se denar,
ki je bil v času tega določila že vzet, vrne zavarovancem v obliki bonitet.
Ga. Lekše je vprašala, kako bo od oktobra 2013, ko moramo spoštovati direktivo kljub temu, da še ne
bomo imeli sistemske zakonodaje ter kje se bo nabiralo sedanjih 50 %, ki smo jih namenjali za to.
G. Toth je odgovoril na njeno vprašanje, da bodo delniške družbe to vrgle v delnice in si bodo delile
dobičke. Dodal je, da je potrebno narediti poseg v skupščino Vzajemne ter da si moramo tam
pridobiti vpliv.
Ga. Obersnel je poudarila, da je potrebno iti takoj v akcijo za preoblikovanje dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, ker ta sitem vzajemnosti pri nas ne deluje.
V razpravi so članice in člani komisije ugotovili, da obstoja verjetnost, da se bo v Vzajemni ponovno
začela neracionalna poraba zbranih sredstev. Kljub zagotovljenem poostrenem nadzoru AZN, ta
nadzor ne zajema tega, kar želimo nadzorovati lastniki zavarovalnice. Sedanja skupščina nima
nobenega nadzora. Zahtevati moramo spremembo Statuta Vzajemne. V Evropi je 90% zdravstvenih
zavarovalnic vzajemnih, torej bi morala delovati dobro in transparentno tudi naša.
2. Sklep
Glede na razpravo smo se dogovorili naslednje:
1.
2.
3.
4.

Danes pošljemo medijem našo izjavo v zvezi s stanjem v zdravstvu (priloga).
V ponedeljek sklicujemo tiskovno konferenco (priloga).
M. Toth pripravi predlog spremembe Statuta Vzajemne.
Danes prosimo predsednico Vlade RS za razgovor. Udeležili naj bi se ga Toth, Ćetković,
Obersnel in Kožuh
5. Za sestanek se dogovorimo z D. Semoličem (Kožuh, Ćetković, Toth,Obersnel)
6. Za sestanek se dogovorimo s članom uprave Vzajemne (Kožuh, Toth, Toš, Obersnel)
7. Za sestanek prosimo Andrejo Meglič, predsednico Odbora za zdravstvo DZ (Kožuh, Toth,
Obersnel, Lekše)
8. Vzajemni d.d. pošljemo uradni zahtevek za naslove članov skupščine
9. Za razgovor prosimo Erjavca in ministra za zdravstvo
10. Pripravimo dokumentacijo za možnost prenosa Vzajemne na ZDUS
11. M. Toth pripravi predlog spremembe Zakona o zavarovalništvu, Zakona o Vzajemni in
Zakona o zdravstvenem varstvu.

Ad 4
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Ga. Obersnel je opozorila, da poteka postopek izbora novih predstavnic in predstavnikov v skupščino
ZZZS. Objavljen je tudi sklep o volitvah. V 3. členu le tega je napisano, da je 7 članov upokojencev
volijo organizacije upokojencev, ki so organizirane na republiški ravni.
Ga. Četković je opozorila, da Skupščina ZZZS še ni razpuščena in da bo še ena seja septembra 2013.
Ga. Lekše je dejala, da si mora ZDUS prizadevati, da ima kot najštevilčnejša organizacija v Sloveniji
tudi največ članov v skupščini ZZZS. Preko elektorskega sistema bi lahko izvolili vse naše predstavnike
v skupščino.
Ga. Četković je poudarila, da je potrebno izbrati prave ljudi, ne da naša organizacija za vsako ceno
pridobi na številu. Predlaga imenovanje članov.
Ga. Lekše je podala predlog, da ZDUS predlaga 5 članov, ostale organizacije pa se same dogovorijo,
kdo bo njihov predstavnik. Poudarila je, da bi morali imeti volitve – člani bi morali biti izvoljeni.
G. Toth je predlagal, da sporočimo, da smo se predstavniki dogovorili o ključu 5+2, koga bodo
imenovali pa je stvar posamezne organizacije. Razlog za to je, da ZDUS zastopa največje število članov
v primerjavi z drugimi organizacijami.
Ga. Obersnel je dejala, da pripravljajo predloge za 5 ljudi (ga. Četković, ga. Malči, g. Toth). Ga.
Četković je predlagala še gospo Rosvito Svenšek, bivšo direktorico območnega ZZZS Maribor. Ga.
Lekše je predlagala tudi gospo Obersnel.
3. Sklep
Ga. Obersnel se bo s predsednico ZDUS posvetovala glede predlaganih oseb in bo v kratkem
sporočila odgovor.

Seja se je zaključila ob 14.40 uri.

Zapisala:
Anja Šonc

Predsednica komisije za ZV starejših
Dunja Obersnel Kveder
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