
 
 

Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 20. decembra 2016 

Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:  

1. Pregled in potrditev zapisnika seje KO z dne 6. 12. 2016;  

2. Osrednja tema je bila »zdravstvena reforma«.  

3. Poročilo o delu Sveta za civilni nadzor Projekta Drugi tir; 

4. Informacije o drugih projektih; 

5. Razno. 

 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi ali dogovori: 

Ad 1)  Zapisnik prejšnje seje je bil sprejet brez pripomb. 

Ad 2) »Zdravstvena reforma«. 

Uvodno predstavitev je podal prof. Dušan Keber. Predstavil je osnovna izhodišča in predlagane novosti 

na področjih, ki ji obravnavajo predlagane zakonske novele: 

- Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju predvideva ukinitev dopolnilnega zavarov., 

opredeli vsebino košarice pravic in spremembe pri napotnicah (nujno, zelo hitro, hitro, redno); 

- Novela zakona o zdravstveni dejavnosti prinaša spremembe pri koncesionarstvu. Koncesije se 

podeljuje za 30 let in le tam kjer država ne more zagotoviti sama in ne kjer želijo izvajalci; 

- Predlog zakona o »čiščenju« zdravstvene blagajne predvideva razbremenitev tako, da se iz proračuna 

financira na primer specializacije zdravnikov, pripravništva in nekatere dejavnosti iz terciara (npr. 

specialistične ambulantne, dejavnost klinik in inštitutov: onkol., zavod transfuzijsko medicino, ipd); 

- Novela zakona o vodenju in upravljanju zdravstvenih zavodov da direktorjem večja pooblastila;  

- Zakon o lekarniški dejavnosti je že v parlamentarni razpravi in je že potrjen na matičnem odboru. 

V nadaljevanju je sledila širša sproščena razprava, v kateri je bilo izpostavljeno: 

1. Osnovna izhodišča predlagane prenove sistema zdravstvenega varstva gredo v pravi smeri in jih velja 

podpreti. 

2. Ocenjujemo, da je od pripravljenih idejnih izhodišč pa do izdelave zakonskih predlogov za vložitev v 

parlamentarno sprejemanje potrebnega še ogromno dela.  

3. Menimo, da področje notranje organiziranosti v predstavljenih izhodiščih še ni obdelano in bo 

potrebna tudi »druga faza zdravstvene reforme«. Gre zlasti za organiziranje in noveliranje relacij med 

naročniki (plačnik – ZZZS) in izvajalci (zdravstveni zavodi) ter za organiziranost stanovskih 

organizacij. Primer: Zunanji vtis delovanja treh zdravniških organizacij (Fides, Zdravniška zbornica, 

Zdravniško društvo) je kot, da obstajajo tri sindikalne organizacije. 

4. Sprejet je bil sklep, da vladi pošljemo pismo z zgoraj opredeljeno vsebino. 

 

Ad 3) Po zelo odzivnem začetku dela Sveta za civilni nadzor Projekta Drugi tir je potrebno z aktivnostmi 

nadaljevati, pa tudi s koordiniranim sodelovanjem sorodnih civilnodružbenih pobud in gibanj. Podobno 

kot je bila uspešna javna tribuna Civilne fronte Vstala Primorska, predlagamo skupne aktivnosti pri 

izvajanju pravnega pritiska za razkritje IJZ na primer SKO, EKVILIBO. 

Ad 4) Informacije o drugih projektih: Novela Zakona o SDH in Zakon o delavskih odkupih sta pri SD 

pripravljena za vložitev v DZ.    

Ad 5) Marc se v imenu Sinteze-KCD zahvali BF za prostor s prošnjo za nadaljevanje in urnikom za 2017. 

Naslednja seja bo 10. januarja 2017 ob 16. uri na istem mestu. 

Zapisnik je pripravil M. Marc in pregledal  E. M. Pintar  

https://www.facebook.com/CivilnaFronta/

