
 

Spoštovane vodje poslanskih skupin v Državnem zboru RS,  

Kot veste je do 19. marca letos v javni obravnavi predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju. Društvo za zdravje naroda in širša slovenska javnost je natančno 

proučila predlog navedenega zakona, na katerega je podala utemeljene pripombe in predloge. 

Menimo, da je za državljanke, državljane in bolnike Zakon zelo škodljiv, ker ta Zakon pomeni 

poslabšanje in nazadovanje slovenskega zdravstvenega sistema. 

V prilogi vam pošiljamo pripombe in predloge, ki so rezultat široke razprave in analiz članov 

odborov Društva za zdravje naroda po vsej Sloveniji, kakor tudi rezultat razprave širše slovenske 

javnosti. 

Obenem vam pošiljamo tudi pismo, ki smo ga poslali predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. 

Miru Cerarju. 

Verjamemo, da boste naše pripombe sprejeli z razumevanjem, in da boste storili vse, da se 

predlagani Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne sprejme. 

Dolžni ste upoštevati potrebe vseh državljanov, kateri zelo dobro vemo, kaj se dogaja v 

slovenskem zdravstvu,  ki tone v pogubo, saj vse težave iz dneva v dan občutimo na lastni koži.  

Menimo, da ste poslanci dolžni pomagati vsem državljankam in državljanom. Pozivamo vas, da se 

postavite nad stranke, ne glede na versko prepričanje ali strankarsko pripadnost in usmeritve. 

Zdravje je pomembno za nas vse. Bolezen se ne ozira na versko pripadnost in strankarsko 

prepričanje. 

Društvo za zdravje naroda in širša slovenska javnost pričakujemo, da bo zmagal zdrav razum, da ne 

bomo v nedogled čakali na zdravljenje kot sedaj čakajo bolni državljani po vsej Sloveniji. 

Želimo si, da organiziramo široko zborovanje, skupaj s poslanci in predstavniki države, in da vsi 

skupaj ponovno prisluhnemo predavanju prof. dr. Igorja Gregoriča, dr. med. 

Z veseljem pričakujemo vaše čim prejšnje odgovore. Zahvaljujemo se za vašo pripravljenost 

pomagati slovenskim bolnikom in vas lepo pozdravljamo. 

S spoštovanjem,  

 

Jožef Ivan Ocvirk, predsednik Društva za zdravje naroda 

 

 

 

V Ljubljani 9. 3. 2017 


