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ZADEVA: Razporeditev 35 mio evrov dobička Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za 

urgentno zdravljenje življenjsko ogroženih bolnikov in skrajševanje čakalnih vrst  

 

 

Spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Matej Tonin, 

 

Pretekli teden je bilo v medijih objavljeno, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje RS (ZZZS) 

s svojim poslovanjem v letu 2017 ustvaril 35 mio evrov dobička.  

 

Na skupnem sestanku Upravnega odbora Društva za zdravje naroda in Društva na srcu 

operiranih Slovenije sta društvi sprejeli predlog, da se dobiček iz obveznega in prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja, ki je last zavarovancev in je rezultat neporabljenih finančnih 

sredstev ZZZS, porabi za namene zdravstvenega varstva zavarovancev. 

 

Na podlagi 12. člena, tč.3 Statuta ZZZS skupščina Zavoda določa finančni načrt in sprejema 

zaključni račun Zavoda ter odloča o razporeditvi presežkov nad odhodki. Skupščina Zavoda 

na podlagi 78. člena statuta ZZZS iz usmeritev plana zdravstvenega varstva Slovenije glede 

na potrebe po zdravstvenih storitvah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pripravi 

predlog finančnega načrta, ki ga posreduje v sprejem Državnemu zboru. 

 

Na podlagi navedenih pravnih aktov Društvo za zdravje naroda in Društvo na srcu operiranih 

Slovenije predlagata Državnemu zboru RS, da nerazporejena finančna sredstva (35 mio evrov 

dobička) v celoti razporedi za urgentno zdravljenje življenjsko ogroženih bolnikov in za 

skrajševanje čakalnih vrst na razumne čakalne termine. 
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Državnemu zboru RS predlagamo, da v najkrajšem možnem roku brez nepotrebnega 

odlašanja sprejme sklep o celotni razporeditvi nerazporejenih finančnih sredstev ZZZS, kot je 

predlagano. 

 

Prijazno vas obveščamo, da smo vas 3. 7. 2018 obvestili glede našega predloga Ministrstvu za 

zdravje RS o skrajšanju čakalnih dob za srčne operacije, na katerega pa nismo prejeli 

odgovora, čeprav je zadeva urgentna, saj bolniki po nepotrebnem umirajo zaradi 

nepravočasnih operacij. Ministrstvo za zdravje RS je odgovorno in pristojno za tovrstno 

problematiko, ki bi jo moralo reševati po službeni dolžnosti. Prav tako je odgovorna celotna 

vlada RS, ki je bila o tovrstni problematiki že večkrat obveščena, pa ni storila ničesar v korist 

reševanja položaja v zdravstvu. 

 

Glede na ignoranco omenjenega našega predloga, ki smo ga, kot je navedeno, julija letos 

poslali na Ministrstvo za zdravje RS in o tem obvestili tudi pristojne organe, ugotavljamo, da 

se kljub predvolilnim programskim obljubam o prednostnem reševanju problemov v 

zdravstvu to v praksi ne uresničuje. 

 

Državni zbor RS ima sedaj priložnost, da sprejme predlog o razporeditvi 35 mio evrov 

nerazporejenih finančnih sredstev ZZZS in dokaže, da zdravstveno reformo, ki jo imajo 

parlamentarne stranke v svojih programih, tudi uresničujejo. 

 

Prosimo vas, da nas povabite na naslednjo sejo Državnega zbora RS, kjer bi vam predstavili 

razloge, zakaj je tako pomembno, da predlagano razporeditev sredstev Državni zbor RS 

sprejme takoj. 

 

V  pričakovanju vašega vabila na razpravo v Državnem zboru RS vas s spoštovanjem 

pozdravljava. 

 

 

 
Bojan Petek                                                                                       Jožef Ivan Ocvirk           

 predsednik                                                                                               predsednik  
  

 
 

 

Poslano: 

- Predsedniku vlade RS 

- Predsedniku države RS 
- Ministrstvu za zdravje RS 

- Vsem poslanskim skupinam v DZ RS 

- Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS 

- Medijem 


