KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO
(Mandatno obdobje 2019-2023)
Ljubljana, 20. 7. 2021
Številka: 117 - 2021/07

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO
ki je bila v sredo, 20. 7. 2021, ob 11. uri, v veliki sejni sobi ZDUS, Kebetova 9, v Ljubljani.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

5.

Potrditev zapisnika 6. redne seje KZSV z dne 16. 6. 2021
Oblikovanje stališč k predlogu Zakona o spremembah zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (JR do 6. 8. 2021)
Oblikovanje amandmajev k ZDO (junij 2021)
Predlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2021-2030
Razno

Prisotni člani komisije: Rosvita Svenšek, Martin Toth, Zvonka Pretnar
Prisotni ostali: Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS, Sabina Črnila, administrativno - tehnična
podpora
Odsotnost so opravičili: Slavica Krošelj Naumov, Marjeta Šibav, Anka Onič, Silva Gorjup
Predloženo gradivo:
⁻ Zapisnik 6. seje z dne 16. 6. 2021
⁻ Pripombe ZDUS na predlog Zakona o spremembah ZZVZZ
⁻ Stališče sindikatov k noveli ZZVZZ
⁻ Amandmaji k Predlogu ZDO
⁻ Spletna povezava - predlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva
2021-2030 (naknadno) https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/edemokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=13038 - elektronska
povezava
⁻ Komentar S. Krošelj Naumov
Sejo je vodila predsednica komisije, mag. Rosvita Svenšek, ki je prisotne pozdravila, se
zahvalila za udeležbo vsem prisotnim, še zlasti podpredsednici Pečnikovi za spodbudo in
podporo. Prisotne je pozvala k predlogom glede dnevnega reda.
SKLEP 1: Na dnevni red s predlagano vsebino ni bilo pripomb in predlogov, dnevni red se
sprejme v predlagani obliki.
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AD 1 Potrditev zapisnika 6. redne seje
Predsednica komisije na kratko predstavi zapisnik prejšnje seje in pove, da od tistih, ki so se
opravičili, tudi ni prejela pripomb na zapisnik, zato predlaga, da se zapisnik prejšnje seje
potrdi.
SKLEP 2: Zapisnik 6. redne seje je bil potrjen brez pripomb.
AD 2 Oblikovanje stališč k predlogu Zakona o spremembah zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (JR do 6. 8. 2021)
Predsednica komisije je prisotnim razdelila še dodatno gradivo, predlog obravnave zakona
za skupščino ZZZS, ki je predvidena za 21. 7. 2021.
Pove, da zakon predstavlja hud rez v ustavno ureditev glede socialnih zavarovanj, kjer
upravljajo s sistemom plačniki prispevkov.
Na predlog predsednice komisije Martin Toth predstavi argumente komisije, ki se ne strinja s
predlogom Zakonom o spremembah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju: ta namreč posega v ZZVZZ in sicer z določilom, da ima moč odločanja le 11članski svet zavoda, pri tem da ukinja upravni odbor (11 članov) in skupščino ZZZS (45
članov). S tem se manjša vpliv zavarovancev v postopku odločanja in soodločanja o
njihovih pravicah. To je velik korak nazaj, v smeri etatizacije sistema, približanje
Beveridgovemu sistemu, kot ga poznajo anglosaksonske države. To je glavni razlog, zakaj
tega zakona člani komisije ne želijo podpreti. Sistem socialnih zavarovanj, kot ga zdaj pri
nas še poznamo, je Bismarckov model, ki omogoča sodelovanje oziroma avtonomno
upravljanje sistema.
Zakonodaja na področju zdravstva je zastarela, potrebna sprememb, reforme, a se tega v
noveli niso lotili, saj je nujna sprememba sistema velik zalogaj. Predlaga, da se ostro
odzovemo na predlagane spremembe. Podpredsednica poudarja, da ne samo, da v
noveli zakona ni sprememb, ki bi prinašale izboljšanje, celo poslabšanje lahko pričakujemo,
saj ne bo pregleda nad finančnimi sredstvi in razprave o pravicah tistih, ki plačujejo
prispevke .
Ga. Pretnar poudari, da je spremenjen samo člen, ki določa, kdo bo razporejal sredstva, ni
pa nič dobrega za zavarovance. Predlaga, da se ZDUS poveže s sindikati, s Srebrno nitjo in
z drugimi nevladniki, skupni nastop proti sprejemu sprememb zakona je nujen. Pripombe in
spremembe predloga zakona je potrebno nasloviti na vse poslanske skupine in državni
svet. Aktivirati bi bilo treba članstvo ZDUS, gre za ogromno skupino ljudi, za velik socialni
vpliv, ki bi ga bilo prav izkoristiti.
Rosvita Svenšek povzema stališča komisije do novele zakona – komisija predloga ne more
podpreti, ker:
1. Sprememba zakona posega samo na področje moči odločanja, z namenom
odmika ljudi od odločanja in povezano odpiranje vrat privatizaciji,
2. Očitno ne gre za izboljšanje sistema zdravstvenega varstva in vsebine storitev za
zavarovanca.
3. Namesto predlaganih sprememb komisija pričakuje, da bo vlada pričela s postopki
sprememb in prenove sistema, ki je zastarel, in sicer v korist uporabnikov.
Nujno je, da se v svojih prizadevanjih ZDUS poveže z drugimi isto mislečimi NVO. Zdravstveni
sistem oziroma zdravstveno varstvo je nadvse pomembno, predlagane spremembe
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odmikajo ljudi od odločanja, zato se priključujemo stališčem sindikatov, če bo potrebno
pa se pridružujemo tudi protestom.
Bilo bi zelo koristno, če bi na svojo stran pridobili tudi zdravniške organizacije.
SKLEP 3: Predsednica komisije dopolni pripombe na predlog zakona v skladu z današnjo
razpravo in gradivo pošlje ostalim prisotnim v uskladitev.
SKLEP 4:Predlagamo vodstvu ZDUS, da gradivo posreduje UO ZDUS, in nato Vladi,
poslanskim skupinam, Sindikatom, državnemu svetu,
SKLEP 5: Na medije se naslovi javno pismo, vključiti je potrebno urednika Kanonija. Objavi
se tudi na spletni strani ZDUS in družabnih omrežjih
AD 3 Oblikovanje amandmajev k ZDO (junij 2021)
Predsednica komisije pove, da je bilo besedilo pripomb na Predlog ZDO poslano tudi SS
ZDUS. Na podlagi sklepa 6. seje strokovnega sveta ZDUS in podanih pripomb članov SS bi
naj KZSV dopolnila svoje predloge oziroma poenotila stališča. Gradivo je bilo predstavljeno
na sestankih z MZ, NSI ter z nepovezanimi poslanci. S poslanci poslanske Skupine
nepovezanih poslancev smo se dogovorili, da do septembra pripravimo amandmaje k
ZDO. Od Nepovezanih smo prejeli tudi čisto zadnjo verzijo predloga zakona, ki se nekoliko
razlikuje od verzije, ki smo jo imeli. Le ta je podlaga za pripravo amandmajev. S poslanci NSi
sta se sestala podpredsednica Pečnikova in Martin Toth, ob čemer je gospod Toth povedal
poslancem, da bi bilo najbolje zakon napisati čisto na novo, na takšnega, kakršen je sedaj,
je amandmaje skoraj nemogoče vlagati. Cel koncept je zgrešen, samo besedilo pa skoraj
nerazumljivo. Ni jasne razmejitve med zdravstveno in socialno stroko. Prisotni menijo, da tej
vladi ni do izboljšav sistema za korist prebivalstva. ZDO bi moral izhajat iz pilotnega projekta
oskrbe na domu, saj je smisel, da starejši ostanejo čim dalje doma. Ga. Pretnar pove, da je
pilot v Tržiču zelo uspešen, zajema tudi fizioterapijo na domu. G. Toth pojasni, da to po
definiciji ni dolgotrajna oskrba, saj sodi vi zdravstveno varstvo, ampak bi to morala biti
socialna pomoč pri vsakodnevnih opravilih in druženje, a izvaja ga drag zdravstveni kader,
preveč izobražen, zadosti bi bilo, če bi uporabili priučen kader. Martin Toth pojasni nemško
izkušnjo, kriteriji so jasno določeni. Ponovno pove, da je ključna meja med zdravstveno in
socialno oskrbo. S tem bi bilo že veliko narejenega, tako zaradi izvajalcev kot zaradi
vsebine in financiranja – to sta dve blagajni. Razprava se dotakne tudi spodbujanja
prostovoljstva in sosedske pomoči, kar bi bilo treba vključiti v zakon. Spodbujati bi bilo
dobro tudi osebno asistenco svojca, ki ostane doma, da pomaga dolgotrajno bolnemu oz.
dela za polovični delovni čas, plačo prejema pa za polni delovni čas.
Ker javna razprava ni več mogoča, je Martin Toth v skladu z dogovorom s skupino
nepovezanih poslancev pripravil amandmaje, ki jih pošljemo vsem članom KZSV v
morebitno dopolnitev. Končno besedilo je potrebno dopolniti z obrazložitvijo posameznih
amandmajev oz. pripraviti končni dokument.
Časovnica: do 27. 7. pričakujemo dopolnitve predloga amandmajev od članov KZSV, nato
se dodajo obrazložitve in izdela čistopis do 10. 8.2021.
Prisotni predlagajo bolj oster, udaren pristop, predlagajo pa tudi, da se zakon v celoti
umakne in pripravi na novo.
G. Toth se vprašuje, kako bi te predloge spravili med čim več ljudi. Predlog
podpredsednice je, da bi predstavili predlagane amandmaje po pokrajinah. Prav tako naj
se predstavi na pokrajinah tudi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva
2021-2030.
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SKLEP 6: Predlog amandmajev k ZDO se v dopolnitev pošlje vsem članom KZSV. Dopolnitve
pričakujemo do 27. 7. 2021. Nato Toth in Svenšek do 10. 8. 2021 pripravita končni
dokument, ki bo vseboval tudi obrazložitve posameznih amandmajev.
Komisija predlaga, da gre nato predlog na UO ZDUS. Če se UO strinja, predlagamo, da
ZDUS predlog amandmajev pošlje Vladi, Državnemu svetu ter vsem poslanskim skupinam,
Sindikatom.
SKLEP 7: Objavi se na spletni strani, na družabnih omrežjih ZDUS, predstavi se na tiskovni
konferenci predsednika. Predlagamo tudi obravnavo po pokrajinskih zvezah ZDUS.
AD 4 Predlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2021-2030
Predsednica komisije spomni prisotne, da smo dajali pripombe že marca 2020, takrat za
obdobje 2021-2027. Javna obravnava bo tokrat poteka do 10. 9. 2021. Administrativnotehnična sodelavka Komisije ZSV zato vsem članom komisije in podpredsednici Pečnikovi
nemudoma oz. 21. 7. 2021 pošlje tekst Resolucije o nacionalnem programu socialnega
varstva 2021-2030. Prejemniki naj pošljejo svoja mnenja in pripombe do petka, 5. 8. 2021, do
13. ure, na e-naslov sabina.crnila @zdus-zveza.si in predsednici komisije Rosviti Svenšek.
Ta bo do 25. 8. 2021 prejete pripombe strnila za obravnavo na KZSV, ter za predsednika
ZDUS, sledi potrditev na UO ZDUS, končna vsebina pa bo do roka poslana predlagatelju
zakona v okviru javne obravnave, ki se izteče do 10. 9. 2021. Kot pomoč v razpravi članom
KZSV pošljemo tudi podatke, ki jih je pripravil Banovec, ter pripombe na resolucijo iz marca
2020.
SKLEP 8: Administrativno-tehnična sodelavka Komisije ZSV posreduje vsem članom komisije
in podpredsednici to gradivo v preučitev. Člani KZSV podajo pripombe oz. predlog do 5. 8.
2021, do 13. ure sicer na način »vsi vsem«. Predsednica komisije pripombe strne do 25. 8.
2021, sledi razprava v komisiji. Končni dokument posredovati predsedniku za UO ZDUS v
dopolnitev, nato pa se končni predlog do roka pošlje predlagatelju v okviru javne razprave
do 10. 9. 2021.
SKLEP 9: Tudi to končno besedilo se pošlje uredniku Kanoniju, ki poskrbi za vse objave.
Predlagamo tudi obravnavo po pokrajinskih zvezah ZDUS.
AD 5 Razno
Razprave ni bilo.
Podpredsednica se članom komisije zahvali in pohvali komisijo za delovnost in odzivnost na
aktualna dogajanja v državi na področju zdravstva in sociale.

Mag. Rosvita Svenšek,
predsednica komisije, l. r.
Zapis: Sabina Črnila
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