
 

1 
 

 

 

PRIPOMBE SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA ZDRUŽENJA NA PREDLOG ZAKONA O 

ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

 

Slovensko zavarovalno združenje (v nadaljevanju: SZZ) v odprtem roku javne razprave podaja pripombe 

na predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: predlog ZZVZZ-

1), ki ga je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ) posredovalo v javno razpravo dne 1. 2. 2017. V 

nadaljevanju so predstavljene pripombe po posameznih vsebinah. 

1 GRADIVO V JAVNI RAZPRAVI JE NEPOPOLNO IN NEUSTREZNO ZA KVALITETNO IN 

ENAKOVREDNO JAVNO RAZPRAVO 
Predlog ZZVZZ-1, ki je v javni razpravi, ne predstavlja zadostne podlage za celovito analizo in ne omogoča 

enakovredne razprave s predlagateljem, in sicer iz naslednjih razlogov: 

 V javni razpravi so zgolj členi predloga ZZVZZ-1, brez ustreznih pojasnil kar je tudi v nasprotju s 

Poslovnikom Vlade Republike Slovenije. Gradivo bi moralo vsebovati osnutek predpisa, 

povzetek s strokovnimi podlagami, ključna vprašanja in cilje in druge elemente. Iz predloga 

ZZVZZ-1 tako niso razvidni cilji, namen sprejema zakona, finančni vplivi zakona in druge 

obrazložitve. Zaradi tega razloga je kvalitetna, predvsem pa enakovredna javna razprava, 

onemogočena.  

 Predlog ZZVZZ-1 ne naslavlja in ne rešuje najbolj perečih problemov slovenskega zdravstva, ne 

zasleduje prioritet, ki si jih je na področju zdravstva zadala tudi koalicija, in sicer ne zasleduje 

dostopnega, kakovostnega in učinkovitega zdravstva. Predlog ZZVZZ-1 tako na primer ne rešuje 

problema čakalnih dob. V 2. členu sicer med temeljnimi načeli opredeli tudi dostopnost kot 

pravico do dostopnosti zdravstvenih storitev v razumnem času, vendar ne opredeli razumnega 

časa čakalne dobe in ne opredeli mehanizmov, ki bi zagotovili boljšo dostopnost storitev. Delni 

ukrepi, ki jih je sicer v letu 2016 neuspešno izvajalo MZ, ne bodo rešili tega problema, zato je 

potreben sistemski pristop, ki poseže tudi v mrežo javne zdravstvene službe. 

 V javni razpravi so zgolj členi predloga ZZVZZ-1, posamezni, večinoma neustrezni nekateri 

izračuni finančnih vplivov pa so na voljo le posameznim deležnikom. Iz predloga zakona niso 

razvidni finančni vplivi na plačnike, uporabnike in druge deležnike sistema, in sicer: 

o niso podrobno predstavljeni finančni učinki tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni 

strani javnega zdravstva; 

o posebej izpostavljamo možnost spreminjanja prispevnih stopenj, ki jih predlagatelj 

opredeli v členu 192 (prispevki za zavarovanje poškodbe pri delu in poklicne bolezni). 

Predlagatelj bi moral natančno oceniti posledice takšnega določila ter opredeliti 

verjetnost in materialne posledice spremembe prispevne stopnje na gospodarstvo; 
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o niso razvidni finančni učinki na posamezne kategorije prebivalstva (prispevne stopnje se 

s predlogom spreminjajo, nekatere kategorije, ki so danes zavarovane, v prihodnosti ne 

bodo, ipd…), ne identificirajo se ogrožene kategorije prebivalstva; 

o ni jasno opredeljeno kaj pomeni izenačitev prispevnih stopenj in osnov, katere 

kategorije prebivalstva so zajete, kdo bo nosil breme te izenačitve in kakšen učinek bo 

to imelo na posameznika oziroma posamezne javne blagajne. Ni tudi jasno kakšen 

učinek bo imelo morebitno povečanje prispevnih stopenj oziroma uvedba 

zdravstvenega prispevka na pasivne dohodke na zmanjšanje priliva iz dohodnine; 

o niso jasno razvidna bremena, ki bodo po novem bremenila državni proračun (ali so za to 

zagotovljena sredstva ter ali bomo s tem zagotovili pogojem pakta stabilnosti EU); 

o niso razvidni finančni učinki na podjetja, predvsem bi v tem delu izpostavili mala in 

srednja podjetja in njihove obremenitve; 

o niso obrazložene podlage za izračun dajatev na podlagi pasivnih prihodkov; 

o niso razvidni drugi finančni učinki, kot so to na primer administrativni stroški uvedbe in 

izvajanja novih dajatev (zdravstveno nadomestilo);  

o ni ocenjena vzdržnost in dolgoročna finančna stabilnost predloga ZZVZZ-1, ki je ključna 

za zagotavljanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: 

OZZ); 

o ker v predlogu ZZVZZ-1 ni predstavljen ustrezen proti-ciklični mehanizem, bi finančne 

ocene morale zajemati tudi dolgoročno vzdržnost v primeru ponovitve krize; 

o predlog ZZVZZ-1 pomembno obremenjuje pokojninsko blagajno, niso pa predstavljeni 

nikakršni učinki tega posega v blagajno ZPIZ-a in kako bodo ti učinki vplivali na siceršnjo 

odmero pokojnin. 

 Predlog ne spoštuje Evropskega kodeksa socialne varnosti, ki zavezuje Republiko Slovenijo (v 

nadaljevanju: RS)  od leta 2003 dalje. Omenjena konvencija zahteva, da skupni znesek prispevka 

za zavarovanje, ki gre v breme zavarovanih delavcev, ne sme prekoračiti 50 % skupnega zneska 

sredstev, namenjenega za zavarovanje delavcev, njihovih partnerjev ali otrok. Predloga ZZVZZ-

1 ne spremljajo ustrezni izračuni, ki bi preverili spoštovanje konvencije, vendar lahko na podlagi 

predloga ZZVZZ-1, ki določa neuravnotežene javne dajatve za zdravstveno varstvo, zaključimo, 

da se konvencija ne bo mogla spoštovati pri vseh zavezancih oziroma pri tistih zavezancih, ki 

bodo zavezani k višjemu zdravstvenemu nadomestilu in bodo plačevali prispevke tudi iz naslova 

drugih prihodkov. 

 V javni razpravi je le predlog ZZVZZ-1, ki sam zase ne pomeni zdravstvene reforme, ki je po 

prepričanju večine, nujno potrebna. Razprava, ki ne zajema predlogov drugih zakonov (primer 

Zakon o zdravstveni dejavnosti) in ne upošteva razmejitev med vsebinami socialnega 

zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in socialnega zdravstvenega zavarovanja, ni celovita in je 

zavajajoča. 

 Predlog ZZVZZ-1 posega na področja, ki jih urejajo drugi predpisi, kot so to na primer Zakon o 

zdravstveni dejavnosti, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakon o 

dohodnini (ZDoh-2), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) zato bi bilo za kvalitetno javno 

razpravo nujno proučiti in ovrednoti spremembe, ki jih prinaša predlog ZZVZZ-1 na vso povezano 

zakonodajo, in predstaviti tudi vse potrebne spremembe s predlogom ZZVZZ-1 povezanih 

predpisov. 
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Učinkovite in enakovredne javne razprave ni mogoče voditi brez zgoraj navedenih minimalnih pojasnil, 

zato se SZZ v nadaljevanju dotika le splošnih komentarjev, ki se nanašajo na nekatere sistemske ureditve 

in ne komentira posameznih členov predloga ZZVZZ-1. 

2 PREDLOG ZZVZZ-1 NI USKLAJEN Z USTAVO RS 
 Predlog ZZVZZ-1 ni skladen z 2. členom Ustave RS, saj ne zagotavlja vsem socialnih pravic (glej 

pripombo zgoraj) 

 Predlog ZZVZZ-1 ni skladen z 8. členom Ustave RS, saj ne spoštuje sprejete mednarodne 

pogodbe (glej pripombo zgoraj). 

 Predlog ZZVZZ-1 ni skladen s 14. členom Ustave RS, saj ne zagotavlja enako obravnavo vseh 

državljanov RS.  

 Predlog ZZVZZ-1 ni skladen s 50. členom Ustave RS, saj spreminja socialno zdravstveno 

zavarovanje v državni model: 

o ukinja dosedanje organe nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja; 

o ukinja pogajanja za urejanje odnosov med nosilcem obveznega socialnega zavarovanja 

in izvajalci zdravstvenih storitev; 

o ukinja avtonomijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), 

saj o vseh vitalnih zadevah v zvezi z zdravstvom odloča Vlada RS oziroma MZ. 

 Predlog ZZVZZ-1 je v delu, ki ureja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja iz javnih 

sredstev, ni skladen z 51. členom Ustave RS. 

 Predlog ZZVZZ-1 ni skladen s 87. členom Ustave RS, ki določa, da lahko Državni zbor pravice in 

obveznosti državljanov ter drugih oseb določa samo z zakonom (pojasnjeno v nadaljevanju). 

 

3 PREDLOG ZZVZZ-1 NI USKLAJEN Z OBSTOJEČO ZAKONODAJO 
 Predlog ZZVZZ-1 je v delu, ki izključuje pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (pravica 

do drugega mnenja), neusklajen s predlogom spremembe Zakona o pacientovih pravicah 

(ZPacP-A). 

 Predlog ZZVZZ-1 je v delu, ki ureja stopnjo nujnosti in roke predložitve napotnice, neusklajen s 

predlogom spremembe Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A). 

 Predlog ZZVZZ-1 je v delu, ki ureja dolgotrajne bolniške odsotnosti, neusklajen z zakonom, ki 

ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ-2). 

 Predlog ZZVZZ-1 je v delu, ki ureja obvezno zdravstveno nadomestilo, neusklajen z veljavno 

zakonodajo (ZMinP, ZDavP-2, ZDoh-2 …) in z Ustavo RS. 

 Predlog ZZVZZ-1 je v delu, ki ureja povračilo škode ZZZS, neusklajen z veljavno zakonodajo 

(Obligacijski zakonik). 

4 PREDLOG ZZVZZ-1 NE ZAGOTAVLJA MINIMALNE SOCIALNE VARNOSTI, KOT JO DOLOČA 

EVROPSKI KODEKS SOCIALNE VARNOSTI  
Predlog ZZVZZ-1 posega v temeljne pravice, ki izhajajo iz Evropskega kodeksa socialne varnosti. Le ta 

namreč določa, da vsaka država, ki spoštuje to konvencijo, zagotovi zavarovanim osebam dajatve in 

storitve, če njihovo stanje zahteva preventivno ali kurativno zdravstveno varstvo. Nadalje določa, da 

zavarovalni primer zajema vse vrste bolezni ne glede na vzrok, nosečnost, porod in njihove posledice. 

Predlog ZZVZZ-1 v nasprotju z omenjeno konvencijo, ne zagotavlja zdravstvene oskrbe vsem 

zavarovanim osebam, kar je nedopustno. Tako predlog ZZVZZ-1 v členu 45 iz javnega zdravstva izloči 

skrb za medicinske zaplete, ki so nastali kot posledica uveljavljanja zdravstvene oskrbe, ki ni pravica, in 
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celo zdravstvene storitve, ki so posledica zdravljenja bolezni, ki neposredno izhaja iz opustitve 

obveznega cepljenja, če za opustitev cepljenja ni ugotovljenih zdravstvenih razlogov. Predlagana 

ureditev je ustavno sporna, in sicer pomeni najmanj kršitev določbe 2. člena (Slovenija je pravna in 

socialna država) in 8. člena Ustave RS (Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi 

načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in 

objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno). 

5 PREDLOG ZZVZZ-1 NI USKLAJEN S PRIPOROČILI SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE  
Kot je razvidno iz študije Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju: WHO) iz januarja 2016, 

katere naročnik je bilo MZ, so pomembne prednosti, ki jih zavarovancem zagotavlja vključitev 

zdravstvenih zavarovalnic v sistem javnega zdravstva naslednje: 

 dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: DZZ) ščiti ljudi pred negativnimi učinki 

doplačil, ki bi bila visoka, če tega zavarovanja ne bi bilo; 

 DZZ omogoča stabilno financiranje mreže javne zdravstvene službe tudi v času gospodarske 

krize; 

 premije DZZ so široko dostopne prebivalcem RS; 

 administrativni stroški DZZ so glede na mednarodne primerjave nizki. 

Posebej je v analizi WHO izpostavljena proti-cikličnost delovanja DZZ, ki se je izkazala kot pomemben 

blažilec krize na javni zdravstveni sistem v obdobju 2009 – 2013. Predlog ZZVZZ-1 povsem zanemarja vse 

pozitivne ugotovitve analize WHO glede DZZ. 

V svetu ni enotne rešitve glede financiranja in delovanja javnega zdravstva. Predvsem pa to izhaja iz 

tega, da so se sistemi v svetu razvijali iz obstoječih stanj, ki so bila v različnih časovnih obdobjih v različnih 

državah različna. Popolnoma nesmiselno je, da predlog ZZVZZ-1 v celoti zanemarja izhodišče, ki ga v 

pomembnem delu predstavljajo dopolnilne zdravstvene zavarovalnice, ki bi lahko veliko doprinesle h 

kvalitetni reformi slovenskega zdravstva. 

6 PREDLOG ZZVZZ-1 POVEČUJE PROCIKLIČNOST FINANCIRANJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 
Kot ugotavlja WHO je DZZ v času krize delovalo izrazito proti-ciklično. Ob začetku krize 2009 se je število 

delovnih mest v RS izrazito zmanjšalo, kar je pomembno vplivalo na prihodke javne blagajne. Izguba 

delovnih mest in splošna kriza sta pomembno vplivali tudi na prihodke državnega proračuna. Ne glede 

na vse navedeno, je zaradi splošne dostopnosti premij DZZ (kot to ugotavlja tudi WHO), DZZ zagotovilo 

vire financiranja in prevzelo nove obremenitve javnega zdravstvenega sistema. S predlogom ZZVZZ-1 se 

mehanizem proti-cikličnosti ukinja. 

MZ se sicer zaveda, da je proti-cikličnost sistema financiranja pomembna (to je razvidno iz edinega 

spremljajočega gradiva, s katerim razpolaga SZZ – Gradivo za ESS, 25.01.2017 – Financiranje 

zdravstvenega varstva). Omenjeno gradivo navaja: »Zaradi razkoraka med prihodki in odhodki OZZ so 

bili zlasti v obdobju gospodarske krize in upada prihodkov iz zdravstvenih prispevkov zaposlenih uvedeni 

številni ukrepi za zmanjšanje odhodkov, kot je na primer zniževanje cen zdravstvenih storitev, povečanje 

deleža doplačil DZZ in drugi ukrepi z večjo racionalizacijo izvajalcev.« MZ v gradivu napačno ugotavlja, da 

»obstoječi sistem financiranja nima vgrajenega proti-cikličnega mehanizma«. Proti-ciklični mehanizem 

predstavlja DZZ. Iz gradiva MZ je moč razumeti, da želi uvesti proti-ciklični mehanizem, ki ga tudi 

predlaga, in sicer z razširitvijo prispevnih osnov na pasivne dohodke. V zvezi s tem posebej izpostavljamo 

naslednje komentarje: 
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 Gradivo, ki ugotavlja, da v sedanjem sistemu nimamo proti-cikličnega mehanizma, je napačno 

in zavajajoče in ne upošteva ugotovitev WHO. 

 Nesporno je, da je sistem DZZ proti-ciklični sistem in je kot tak tudi deloval v letih 2009 – 2013. 

Delež financiranja, ki ni neposredno vezan na prihodke prebivalstva, predstavlja cca 14 % 

financiranja javnega zdravstvenega sistema. Nov vir proti-cikličnega financiranja, obremenitev 

pasivnih prihodkov (ministrstvo ga ocenjuje na cca 45 mio EUR), predstavlja zgolj 1,3 % virov 

financiranja javnega zdravstvenega sistema in kot tak ne more delovati proti-ciklično, posebej 

ker kriza ne vpliva samo na osebne dohodke prebivalstva temveč praviloma tudi na druge – 

pasivne prihodke (kapitalski dobički). 

 V primeru, da bi predlog ZZVZZ-1 uspel, RS ne bo več imela ustreznih mehanizmov proti-

cikličnosti financiranja javnega zdravstva, pri čemer je pri tem nujno upoštevati, da bodo v novi 

krizi zmanjšani tudi mehanizmi monetarne politike, ki se običajno v krizi aktivirajo, in sicer na 

eni strani omejenost zmožnosti zniževanja obrestnih mer (ki so na ravneh, ki jih ni mogoče 

zniževati) in omejenost zmožnosti zadolževanja (veljavno fiskalno pravilo). Upoštevaje 

navedeno (in cikličnost pasivnih prihodkov) je edini proti-ciklični mehanizem predloga ZZVZZ-1 

zmanjševanje na strani pravic. 

7 PREDLOG ZZVZZ-1 Z UPORABO IZRAZA »NADOMESTILO« ZMANJŠUJE JASNOST SISTEMA 

JAVNIH DAJATEV    
Iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ): nadomestilo – nekaj kar prevzame, ima funkcijo česa 

drugega iste vrste, znesek, ki se da, dobi za kaj drugega. 

Uporaba besede nadomestilo je neustrezna. Predlagatelj zakona bi moral jasno navesti, da gre v primeru 

»zdravstvenega nadomestila« za dajatev (iz SSKJ: kar se obvezno da), saj gre za obvezno plačilo. V kolikor 

je predlagatelj besedo nadomestilo uporabil, ker »nadomešča« DZZ, gre za zavajanje, saj gre med obema 

načinoma financiranja javnega zdravstvenega sistema za pomembno razliko. Novo-predlagano 

nadomestilo je obvezno, medtem ko je premija DZZ prostovoljna premija za zavarovanje pred tveganji 

doplačil. 

Pri predlaganem nadomestilu gre dejansko za obvezno socialno dajatev ali prispevek, kar bi moral 

predlagatelj zakona pojasniti. Z uvedbo nove dajatve pa se povečujejo obremenitve prebivalstva in 

gospodarstva iz naslova socialnih prispevkov. 

8 NEDOPUSTNO DOLOČANJE IN NEPREDVIDLJIVOST JAVNIH DAJATEV 
87. člen Ustave Republike Slovenije določa, da »Pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb lahko 

državni zbor določa samo z zakonom«. Nadalje 147. člen Ustave pravi, da »Država z zakonom predpisuje 

davke, carine in druge dajatve«. Vse obvezne dajatve se smejo v RS določati le z zakonom. 

Predlog ZZVZZ-1 na to področje nedopustno posega najmanj dvakrat. In sicer je v predlogu ZZVZZ-1 

določeno, da višino zdravstvenega nadomestila (sedmi odstavek 194. člena) in osnovo za izračun 

zdravstvenega nadomestila (sedmi odstavek 195. člena) določi minister za zdravje, kar je v nasprotju z 

Ustavo RS. Določitev obvezne dajatve je tudi premalo določna in nepredvidljiva. S tem predlog ZZVZZ-1 

krši temeljna načela davčnega postopka (prvi odstavek 7. člena ZDavP-2). 

Pristojnosti predlog ZZVZZ-1 preseže tudi pri prispevku za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno 

bolezen. V prvem odstavku 192. člena opredeli stopnjo v višini 0,53 %. V drugem in tretjem odstavku 

tega člena pa določi, da lahko ZZZS, ob določenih pogojih, predlaga drugačno stopnjo. Predlog ZZVZZ-1 
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ne uredi, komu ZZZS predlaga in na kakšen način se ta predlog potrdi, več kot očitno pa predlog ZZVZZ-

1 predvideva spremembo/e. Dodatno tak predlog ne zagotavlja predvidljivosti javnih dajatev, ki bi jih 

imele gospodarske družbe, saj že v predlogu zakona predvidi spremembe. Tak predlog izhaja iz dejstva, 

da predlagatelj ni ocenil dolgoročnih potreb na strani odhodkov iz naslova prispevka za zavarovanje za 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Gre za netransparentno politiko, ki je sporna in vodi v nestabilno 

davčno politiko na strani delodajalcev in lahko pomembno vpliva na njihovo poslovanje. 

Opozorili bi na stališče Ustavnega sodišča RS, da mora zakon opredeliti najmanj davčnega zavezanca, 

davčni predmet, davčno osnovo in davčno stopnjo (U-I-181/01). Nadalje je stališče Ustavnega sodišča, 

da predpisovanje davkov ne zajema le uvedbe davka in določitve njegovih elementov, temveč zahteva 

tudi, da mora biti iz zakona razvidno in predvidljivo, kaj država zahteva od davčnega zavezanca (U-I-

9/98). 

9 PREDLOG ZZVZZ-1 UVAJA DVOJNO OBDAVČITEV IN NEENAKO OBRAVNAVO DAVČNIH 

ZAVEZANCEV 
Vsi dohodki, ki se vštevajo v davčno osnovo za izračun obveznega zdravstvenega nadomestila (195. člen), 

se vštevajo po svoji bruto vrednosti, torej tudi z že plačanimi prispevki (za socialno varnost) in davki. Del 

osnove za odmero zdravstvenega nadomestila (poleg vseh ostalih plačanih dajatev in dohodnine) 

predstavlja tudi že plačan prispevek za zdravstvo. Ustavno sodišče sicer dopušča večkratno obdavčitev, 

vendar le v primeru, ko se isto premoženje istega davčnega zavezanca obdavči z različnimi davščinami 

(U-I-299/96). V konkretnem primeru gre torej za obdavčitev istega premoženja z davščinami oziroma 

dajatvami, ki imajo isti namen, le drugo poimenovanje. Z uvedbo nadomestila se tako rušijo stebri 

socialne države, ki se odražajo v davčnem sistemu. 

Iz predloga ZZVZZ-1 izhaja, da se mesečna višina zdravstvenega nadomestila določi na podlagi letnega 

dohodka zavezanca za zdravstveno nadomestilo. Pri določitvi letnega dohodka se predlagana 

sprememba sklicuje na ZDoh-2. Za dohodek po ZDoh-2 se šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, 

ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet. Predlog ZZVZZ-1 torej letni dohodek (kot osnovo 

za izračun dajatve), opredeli kot vsoto vseh dohodkov po ZDoh-2, kar zajame vse dohodke posameznika. 

V navedeno osnovo spada tudi dohodek iz življenjskih zavarovanj. 

 

Predlagamo, da se dohodek iz življenjskega zavarovanja ne šteje med dohodke, ki so osnova za določitev 

letnega dohodka zavezanca. Pri tem izpostavljamo vprašanje dvojne obdavčitve, saj se ta dohodek šteje 

v davčno osnovo za izračun zdravstvenega nadomestila (letni dohodek) po svoji bruto vrednosti, kljub 

temu da je bil v predpreteklem davčnem letu že obdavčen z dohodnino. Povedano drugače, osnovo za 

odmero zdravstvenega nadomestila predstavljajo že obdavčeni dohodki. Zato predlagamo, da se 195. 

člen predloga ZZVZZ-1 dopolni na način, da se iz določitve letnega dohodka izloči dohodek iz življenjskih 

zavarovanj, kar se določi v novem drugem odstavku tega člena: »(2) Med dohodke iz 1. odstavka tega 

člena se ne šteje dohodek iz življenjskega zavarovanja.«. 

10 OBRAČUNAVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA NADOMESTILA NE ZAGOTAVLJA 

ENAKOSTI PRED ZAKONOM 
Predlog ZZVZZ-1 predlaga nezvezno lestvico obračuna obveznega zdravstvenega nadomestila, kar lahko 

pomeni, da predlog ne glede na višino osebnega dohodka posameznika, ki praviloma pomeni 

ovrednotenje dela, lahko pomembno vpliva na razpoložljivi dohodek posameznika. Nezvezna lestvica 

obremenitev pri manjših razlikah v osebnih dohodkih lahko privede do bistvenega razlikovanja 
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razpoložljivega dohodka oziroma do manjšega razpoložljivega dohodka tiste osebe, katere delo je 

ovrednoteno višje. Še večji absurd bodo prinesle situacije, kjer bo boljši delavec nagrajen z variabilnim 

dohodkom, ki bo vplival na preskok v višji (nezvezni!) razred in bo njegov razpoložljivi dohodek zato nižji. 

Predlog je popolnoma nestimulativen in pomembno vpliva na politiko plač in nagrajevanja (obenem pa 

teh učinkov sploh ne ovrednoti). 

Obračunavanje obveznega zdravstvenega nadomestila od osnove bruto letnega dohodka zavezanca, ki 

upošteva tudi druge dohodke, ki se sicer ne vštevajo v davčno osnovno do določene višine, postavlja v 

neenak položaj določene kategorije zavezancev, saj ne določi osnove za obračun nadomestila po 

realnem dohodku. S tem je kršeno načelo enakosti iz 14. člena Ustave RS. Tako bo na primer posameznik, 

ki svoje delo opravlja na terenu in zato prejema višja povračila stroškov v zvezi z delom in terenski 

dodatek (gre za dohodke, ki se po ZDoh-2 do določene višine ne vštevajo v davčno osnovo), lahko zaradi 

omenjenih doplačil k osebnemu dohodku (ki dejansko pomenijo povračilo stroškov v zvezi z delom), 

plačeval višje zdravstveno nadomestilo kot drugi zavezanec, ki opravlja enako ali podobno delo, vendar 

ne na način, ki bi mu zagotavljal izplačilo nadomestil stroškov. 

11 ADMINISTRIRANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA NADOMESTILA JE NEPREGLEDNO 
Predlog ZZVZZ-1 uvaja obvezno zdravstveno nadomestilo, ne opredeli pa načina izdajanja odločb, 

administrativnih postopkov pobiranja zdravstvenega nadomestila. Zato lahko glede namer predlagatelja 

zakona le ugibamo. Opredelitev postopkov je nujna, da se lahko ustrezno ovrednotijo finančni vplivi 

pobiranja obvezne javne dajatve. Zavezanec bi lahko poravnaval svoje obveznosti preko trajnika ali 

položnic, lahko pa bi se predlagatelj odločil za odtegljaje pri izplačevalcu rednih dohodkov, vendar se pri 

tem pojavlja vprašanje, kaj v primerih, ko je izplačevalcev več ali ko izplačevalca ni? Na kakšen način bo 

predlagatelj uredil izterjavo v primeru, ko zavezanec ne bo imel rednih prihodkov (višina obveznega 

zdravstvenega nadomestila se bo določala z zamikom, na podlagi prejemkov v predpreteklem letu). 

Posebej opozarjamo na upokojevanje, ki privede do bistvenega znižanja prejemkov, na možnost izgube 

zaposlitve, posebej pa na razmere na trgu delovne sile, kjer je vedno večje število prekarnih oblik 

zaposlovanja, ki ne pomenijo uravnanih prihodkov v obdobju. V povezavi s tem opozarjamo na 

neustreznost tretjega odstavka 198. člena Predloga ZZVZZ-1, ki ne dopušča odpisa in odloga plačila 

obveznega zdravstvenega nadomestila. Enako tudi ni možen odpis ali odlog socialnih prispevkov, vendar 

se le ti vežejo na prejem dohodka. Nadalje predlog ZZVZZ-1, ker tega ne predpostavlja, tudi ne ureja 

posledic neplačila obveznega zdravstvenega nadomestila. 

Predlog ZZVZZ-1 ne opredeljuje administrativnih postopkov v zvezi z obračunom in plačilom nove 

dajatve, kar onemogoča podrobne izračune in s tem oceno primernosti in ustreznosti postopkov. 

Predlog ZZVZZ-1 bi v izračun moral zajeti najmanj načine in stroške plačila obveznega nadomestila, 

postopke in stroške izdaje odločb, oceno vrednosti tekočih administrativnih stroškov finančne uprave 

RS (v nadaljevanju: FURS) in ZZZS, stroške dela FURS in ZZZS, izpad prihodkov ZZZS iz naslova ukinitve 

DZZ, izpad prihodkov drugih javnih blagajn (proračuna) iz naslova ukinitve DZZ, stroške pritožbenih 

postopkov in izterjave in druge morebitne stroške. 

12 PRAVICE IZ OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA NISO UREJENE NA NIVOJU ZAKONA 
Kot izhaja iz stališča Ustavnega sodišča RS (U-I-125/97), bi moral predlagatelj zakona pravice iz 

obveznega zdravstvenega zavarovanja urediti v samem predlogu zakona, drugi izvedbeni akti pa bi 

urejali postopke uresničevanja pravic in nekatere njihove standarde. Predlog ZZVZZ-1 stališča Ustavnega 

sodišča ne upošteva v celoti. 46. člen predloga zakona tako »določa« obseg pravic zdravstvenih storitev, 
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in sicer v prvem odstavku navede preventivne zdravstvene storitve in programe za krepitev zdravja, 

zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo, zdravstveno nego, paliativno oskrbo in nujne in nenujne reševalne 

prevoze. V drugem odstavku istega člena pa predlog ZZVZZ-1 pravi: »seznam zdravstvenih storitev iz 

prejšnjega odstavka in metode njihovega izvajanja določi zavod izmed zdravstvenih storitev in metod 

njihovega izvajanja s seznama zdravstvenih storitev, ki ga določi minister na predlog Zdravstvenega sveta 

v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.« Predlagana ureditev ni v skladu s stališčem 

Ustavnega sodišča, da vse pravice iz obveznega zavarovanja uredi zakon. 

Dodatno se v nekaterih členih predloga ZZVZZ-1, ki naj bi urejali pravice zavarovanih oseb, mešajo 

pravice in postopki uresničevanja pravic, pri nekaterih členih se opredeljujejo tudi standardi, ki pa 

ostajajo povsem nedefinirani. Drugi odstavek 44. člena tako zavajajoče navede, da »Zavarovana oseba 

uveljavi pravico v standardu, ki ga določa ta zakon in podzakonski akti«. Standard v predlogu ZZVZZ-1 ni 

določen. 

Kot izhaja iz predloga ZZVZZ-1, je ZZZS tisti, ki določa pravice, hkrati pa je plačnik storitev javnega 

zdravstva, zato ima v tej vlogi konflikt interesov oziroma obstaja upravičena bojazen zmanjševanja ali 

omejevanja pravic v škodo uporabnikov zdravstvenih storitev. 

13 PREDLOG ZZVZZ-1 OMEJUJE ZASEBNO POBUDO NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
Predlog ZZVZZ-1 v 45. členu med izločenimi zdravstvenimi storitvami navede tudi »medicinske zaplete, 

ki so nastali kot posledica uveljavljanja zdravstvene oskrbe, ki ni pravica.« Ne glede na pripombo, da 

takšno določilo ni v skladu z Evropskim kodeksom socialne varnosti, izrazito posega tudi v delovanje 

zasebne zdravstvene mreže in v uporabo zdravstvenih storitev v tujini. Uveljavljanje zdravstvene 

storitve, ki ni pravica, pomeni tudi uveljavljanje zdravstvene storitve v zasebni zdravstveni mreži (poleg 

izključenih pravic). Vsak zdravstveni poseg pomeni določeno stopnjo tveganja, in do zapletov lahko pride 

tudi pri enostavnih posegih, kot je to na primer izdrtje zoba. Kot izhaja iz predloga ZZVZZ-1, javni 

zdravstveni sistem ne bo reševal tovrstnih medicinskih zapletov, kar pomeni posredno omejevanje 

koriščenja storitev zasebne zdravstvene mreže, s čimer namerava predlagatelj kaznovati tiste, ki bodo 

želeli uporabiti samoplačniške zdravstvene storitve in posameznika sili h koriščenju javnega 

zdravstvenega sistema. Tak poseg vpliva tudi na učinkovitost in dostopnost zdravstva, saj učinkovito 

delovanje zasebne zdravstvene mreže pomembno vpliva na dostopnost javne zdravstvene mreže. 

Zasebna zdravstvena mreža lahko v delu pomeni tudi pozitivno konkurenco javni zdravstveni mreži in s 

tem preko tržnih mehanizmov vpliva tudi na kvaliteto storitve javne zdravstvene mreže. Samo javna 

zdravstvena mreža ali pretežna uporaba samo javne zdravstvene mreže lahko na dolgi rok pomeni 

zmanjševanje kvalitete in tudi učinkovitosti storitve. 

14 PREDLOG ZZVZZ-1 OMEJUJE RAZVOJ DODATNIH (PROSTOVOLJNIH) ZDRAVSTVENIH 

ZAVAROVANJ 
Predlog ZZVZZ-1 opredeli tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Tako v drugem odstavku 4. člena 

navede, da »RS uresničuje svoje naloge na področju zdravstvenega varstva s tem, da določa sistem 

prostovoljnih zavarovanj« (osma alineja). Sistem prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj sicer ni nikjer 

določen. Nadalje v četrtem odstavku 8. člena določi: »Stroške zdravstvene oskrbe in druge stroške za 

primer bolezni, poroda in poškodbe, katerih plačilo ni pravica, plača posameznik iz lastnih sredstev. Za 

plačilo teh stroškov, katerih plačilo ni pravica, se lahko posameznik prostovoljno zavaruje«. Zakon 

domneva razvoj prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, obenem pa ga tudi onemogoča, hkrati pa zaradi 

nepoznavanja zanemarja temeljna pravila zavarovalne stroke. 
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Za razvoj prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Tako se 

prostovoljna zdravstvena zavarovanja uspešno razvijajo skupaj z razvojem zasebne zdravstvene mreže. 

Razvoj le te pa predlog ZZVZZ-1 (glej predhodno točko) uspešno omejuje, s tem ko (v nasprotju z 

Evropskim kodeksom socialne varnosti) ne zagotavlja pravic javnega zdravstvenega sistema za zaplete, 

ki nastanejo pri posegih, ki ne sodijo med pravice. 

Nadalje predlagatelj razume, da se prostovoljna zdravstvena zavarovanja lahko razvijajo tudi za 

nadstandardne storitve, kar je bilo v teku predstavitev ZZVZZ-1 večkrat izrečeno. Pri čemer predlog 

ZZVZZ-1 ne opredeli standarda in s tem ne opredeli nadstandardnih pravic. Nejasen je torej predmet 

zavarovanja. Glede na financiranje zdravstvenega sistema izključno z javnimi viri, ki so vezani na dohodke 

prebivalstva, ti pa so odzivni na krizne razmere, je pričakovati, da se bo ob vsakem »pomanjkanju« 

prilivov v javno zdravstveno blagajno, le to uravnavalo s spremembami standardov (saj drugega 

mehanizma predlog ZZVZZ-1 ne predvideva). 

Predlagatelj zakona v svojih javnih nastopih dopušča zavarovanje za nadstandardne storitve, ki bi jih 

izvajala javna zdravstvena mreža, ne opredeli pa standarda, ki se lahko v času pomembno spremeni, kar 

onemogoča oceno tveganja s strani zavarovalnice in s tem razvoja prostovoljnih zdravstvenih 

zavarovanj. Zavarovalnica bi tako morala poleg zdravstvenih tveganj, upoštevati tudi tveganje 

spremembe standarda pravic (večje tveganje pomeni višjo ceno za zavarovanca), saj bi s spremembo 

standarda pravic spreminjali obvezo iz zavarovalne pogodbe (kar je v nasprotju z ZZavar-1). Zaradi 

tveganja spremembe standarda pravic bi se zavarovalnice lahko usmerile le v razvoj vsotnih zavarovanj, 

ki ne bi krila dejanskih stroškov zdravstvenih storitev, temveč bi v primeru škodnega dogodka (bolezni) 

zavarovani osebi izplačale določen vnaprej določen znesek (zavarovalno vsoto), kar ne bi pomenilo 

neposrednega zavarovanja nadstandardnih storitev. 

Standard ne vpliva samo na zavarovalnico kot ponudnika zavarovanj, temveč tudi na zavarovanca. 

Predlog ZZVZZ-1, ki dopušča podrobno določanje (in spreminjanje) pravic v podzakonskih aktih, vpliva 

na zavarovanca in mu povzroča negotovost, saj zavarovanec ne bo znal oceniti, kako naj ravna, da bi 

racionalno zagotovili najvišjo možno zdravstveno varnost. 

Zaradi te in predhodne točke se bodo zavarovalnice usmerile tudi v sklepanje prostovoljnih zdravstvenih 

zavarovanj pri tujih izvajalcih zdravstvenih storitev, kar ne bi spodbujalo razvoja zasebne zdravstvene 

mreže v Sloveniji. 

15 PREDLOG ZZVZZ-1 NALAGA DODATNE OBREMENITVE POKOJNINSKI BLAGAJNI 
116. in 117. člen predloga ZZVZZ-1 daljšo bolniško odsotnost z dela (čeprav z možnostjo, da bo oseba v 

času sposobna opravljati delo) prenese v breme javne pokojninske blagajne.  Prvi odstavek 117. člena 

tako določi, da se po predpisanem času (12 ali 18 mesecev) »denarno nadomestilo v enaki višini, kot se 

je zagotavljalo iz obveznega zavarovanja, zagotavlja v breme pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

če pri zavarovancu ni prišlo do povrnitve delovne sposobnosti.« Pri tem ponovno opozarjamo, da predlog 

ZZVZZ-1 sistemsko ne rešuje problema čakalnih vrst, ki v pomembnem deležu vplivajo na dolge bolniške 

staleže in posledično na rastoče izdatke ZZZS za potrebe bolniških odsotnosti (izplačila za bolniške, so 

najhitreje rastoča izplačila zdravstvene blagajne - v letu 2016 s stopnjo 16 %). Gre za zneske, ki jih 

predlagatelj zakona v svoji analizi nikakor ne bi smel zanemariti. Predlog lahko vpliva tudi na povišanje 

pokojninskih prispevkov, torej tudi na obveznosti posameznikov in gospodarstva, kar bi moral 

predlagatelj nujno ovrednotiti. Predlog ZZVZZ-1 zdravstvene izdatke prenese na pokojninsko blagajno, 

kar pomeni, da naj bi se pokojninski prispevki uporabljali za zdravstvene namene. Gre torej za 



 

10 
 

nenamensko porabo sredstev in za izčrpavanje blagajne pokojninskega zavarovanja, torej v škodo 

sedanjih in bodočih upokojencev. 

Slovenija je država s slabo razvojno demografsko pozicijo. Kot navaja OECD v dokumentu: »The coming 

Pension Crisis«1 bo v Sloveniji do leta 2050 delež izdatkov javne pokojninske blagajne porasel za 6 % 

BDP, kar je druga največja relativna rast med državami OECD 28, takoj za Luksemburgom. V teh analizah 

predlogi ZZVZZ-1 niso upoštevani, kar pomeni, da bi bila ob sprejetju takšnega predloga ZZVZZ-1 rast 

izdatkov pokojninske blagajne še višja. Povsem nerazumljivo je torej dodatno obremenjevanje 

pokojninske blagajne (brez ustreznih ukrepov pri zmanjševanju obveznosti, predlog ZZVZZ-1 te 

obveznosti preprosto prenese na nekoga drugega). Upoštevaje še naslednjo pripombo (predlog ZZVZZ-

1 vpliva destimulativno na zasebno pokojninsko varčevanje), pa gre za popolno ignoranco dejanskega 

stanja s katerim se in se bo RS soočala v prihodnje. 

16 PREDLOG ZZVZZ-1 NEGATIVNO VPLIVA NA RAZVOJ POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ DRUGEGA 

STEBRA 
Zaradi neugodnih demografskih gibanj so se Vlade do sedaj zavedale pomena dolgoročnih varčevanj in 

so z davčno politiko spodbujale varčevanje po pokojninskih načrtih. Zakonodajalec je namenil tako 

varčevanju za dodatno pokojnino, kot tudi prejemanju dodatne pokojnine poseben, davčno ugodnejši 

status. Popolnoma v nasprotju s to politiko predlog ZZVZZ-1 v 188. členu določa, da zavarovane osebe 

plačujejo prispevek zavarovanca med drugim tudi od pokojninske rente, v 195. členu, s katerim se ureja 

letni dohodek, ki bo predstavlja eno izmed podlag za določitev osnove za plačilo zdravstvenega 

nadomestila pa opredeli, da se v letni dohodek všteva tudi obdavčeni del pokojninske rente.  Slednje je 

v popolnem nasprotju s politiko spodbujanja varčevanja v drugem pokojninskem stebru. Ob hkratnem 

obremenjevanju socialne pokojninske blagajne (glej predhodno točko) predlog ZZVZZ-1 pomembno 

posega v materialni status današnjih in bodočih upokojencev. Tudi za ta del predlagatelj ni opravil 

ustreznih finančnih projekcij.  

Menimo, da prihodki iz naslova pokojninske rente na podlagi dodatnega pokojninskega zavarovanja v 

skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne smejo predstavljati osnove za 

plačevanja prispevka zavarovanca in se ne smejo vštevati v letni dohodek, ki predstavlja osnovo za obračun 

višine zdravstvenega nadomestila.  

 

Z ZPIZ-1 je bilo v sedanji sistem pokojninskega zavarovanja v RS leta 2000 uvedeno prostovoljno dodatno 

pokojninsko zavarovanje (v nadaljevanju PDPZ) z namenom spodbujanja sistematičnega in namenskega 

varčevanja za dodatno pokojnino s ciljem zagotovitve primerne finančne varnosti in povečanja socialne 

varnosti posameznika po upokojitvi. S tem namenom je bila tudi uvedena za PDPZ možnost uveljavljanja 

davčne olajšave na vplačila, izvedena v tekočem koledarskem letu, ki predstavlja eno ključnih prednosti, 

ki jih ima PDPZ, zlasti v smislu stimuliranja namenskega varčevanja za starost. Davčne olajšave v skladu 

z Zakonom o dohodnini veljajo tudi v dobi, ko zavarovanec prejema pokojninsko rento iz naslova PDPZ, 

saj se v davčno osnovo všteva samo polovica izplačane rente. Torej je zakonodajalec v preteklosti 

namenil tako varčevanju za dodatno pokojnino, kot tudi prejemanju dodatne pokojnine poseben, 

davčno ugodnejši status. V tem kontekstu se nam zdi primerno, da se varuje izplačane pokojninske rente 

iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in se jih ne obremenjuje oziroma ne 

uporablja kot osnovo za dodatne obremenitve prejemnikov teh rent.  tudi Bela knjiga o pokojninah iz 

                                                            
1 OECD and Citi Research, The COming Pension Crisis, Citi, March 2016.  
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leta 2016 izpostavlja, da so potrebni ukrepi države za promocijo in prepoznavnost II. pokojninskega 

stebra, ki se lahko doseže tudi s spodbudami, ki bi bile značilne za PDPZ. 

 
Predlagamo, da se tretja točka drugega odstavka 188. člena predloga ZZVZZ-1 dopolni na način, da se 

izloči plačevanje prispevka od pokojninskih rent, ki se izplačujejo na podlagi prostovoljnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tako bi 

se tretja točka drugega odstavka 188. člena predloga ZZVZZ-1 glasila: 

 

3. od pokojninske rente, če se prejemek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek 

in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, 

razen od pokojninskih rent, ki se izplačujejo na podlagi prostovoljnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 

 

Predlagamo, da se tretja alineja tretjega odstavka 195. člena predloga ZZVZZ-1 dopolni na način, da se 

iz celotnega dohodka izločijo pokojninske rente na podlagi dodatnega pokojninskega zavarovanja v 

skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tako bi se tretji odstavek 195. člena 

predloga ZZVZZ-1 glasil: 

 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se upošteva celotni dohodek: 

- plače za poslovno uspešnost, 

- plače in nadomestila plače zavezancev, za katere, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, 

veljajo posebne davčne osnove, 

- pokojninske rente, ki se šteje za dohodek iz zaposlitve, razen  pokojninske rente, ki se 

izplačujejo na podlagi prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z 

zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 

- drugih dohodkov, ki predstavljajo redni dohodek iz delovnega razmerja po zakonu, ki ureja 

dohodnino, in se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine. 

17 PREDLOG ZZVZZ-1 JE V PREHODNIH DOLOČBAH NEDOREČEN 
Glede na to, da je predlagana sistemska sprememba, ki predvideva ukinitev doplačil in s tem ukinitev 

DZZ, bi moral predlog ZZVZZ-1 posebej urediti prehod iz sistema DZZ v sistem nadomestil, najmanj bi 

moral urediti: 

 Prenehanje veljavnih zavarovalnih pogodb DZZ, tudi v povezavi z Obligacijskim zakonikom 

Republike Slovenije. 

 Načrt in roke vrnitve morebitnih vračil vnaprej plačanih premij DZZ. 

 Presečni datum za prehod na nov sistem zdravstvenega zavarovanja. 

 Prehodno obdobje, na primer doplačevanje zdravstvenih storitev, katerih izvedba traja dlje, 

pričnejo pa se pred in končajo po ukinitvi doplačevanja. 

 Izvedbo zadnje izravnave v okviru izravnalne sheme DZZ. 
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18 ZAKLJUČEK 
V SZZ se zavzemamo za reformo zdravstvenega sistema, saj za to obstajajo številni razlogi, izpostavili pa 

bi nedostopnost, slabo organiziranost, ne-razvojno usmerjenost, demografska gibanja in medicinsko 

inflacijo. Reforma bi morala biti celovita in jasna, morala bi biti usklajena z vsemi deležniki sistema in z 

drugimi socialnimi politikami. Zato je nujno potrebna javna razprava ne o predlogih členov, temveč o 

tem, kakšen standard javnega zdravstva želimo in koliko smo za ta standard pripravljeni plačati. 

Reforma, ki jo potrebujemo, bi morala jasno in transparentno predstavljati rešitve, ki bi zagotavljale 

dolgoročno finančno stabilnost zdravstvenega sistema, jasno opredeljene zdravstvene pravice in 

učinkovit in dostopen javni zdravstveni sistem, prilagojen potrebam in zmožnostim družbe. Tudi s tem 

namenom SZZ podaja pripombe na predlog ZZVZZ-1. Predlagatelju predlagamo, da skrbno prouči vse 

prejete pripombe ter da ustrezno preoblikuje in spremeni predlog ZZVZZ-1, skupaj z vsemi s tem 

povezanimi predpisi, ter da ob tem pripravi vse ustrezne finančne vplive, ki bodo pomenili natančno 

analizo današnjega stanja (obremenitev prebivalstva in gospodarstva po posameznih kategorijah danes 

in v prihodnje) ter predvsem, da s strokovnimi finančnimi ocenami dokaže dolgoročno vzdržnost javnega 

zdravstvenega sistema. Kot smo do sedaj že večkrat poudarili, lahko slovenske zdravstvene 

zavarovalnice s svojimi izkušnjami in znanjem pomembno doprinesejo h kreiranju predloga, ki bo 

zagotavljal vse našteto. 

 


