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Predstavniki sindikatov, delodajalcev in Ministrstva za zdravje so nadaljevali pogajanja o
noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Potem, ko na prejšnjem srečanju niso
našli skupnega jezika o vlogi partnerjev pri upravljanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje,
se danes sploh niso lotili vsebine odprtih vprašanj, pregledali so le kaj ostaja neusklajeno.
Vesna Deržek

VESNA DERŽEK: Pogajalci so doslej po dobrih 7 mesecih sestankov zaprli poglavje o
omejevanju nadomestil za dolgotrajne bolniške, določili so tudi kazni za tiste, ki bolniški
stalež izkoriščajo, vendar spomnimo, pogajalci na sestankih še niso dosegli dogovora o
ključnih vprašanjih, kar je danes potrdila tudi državni sekretar na Ministrstvu za zdravje
Dorijan Marušič.
DORIJAN MARUŠIČ: Današnji izplen je samo to, da smo zaključili ta drugi sklop,
Ministrstvo ima zdaj zahtevno nalogo, da pripravi čistopis vseh teh pogajanj.
DERŽEK: Zaključen drugi krog pogajanj pa pomeni le, da bo moral minister za zdravje
Andrej Bručan, ki se je današnjih pogajanj kljub napovedim ni udeležil, vnovič pripraviti
čistopis zakona, ki bo vključeval predloge vlade in pripombe nanje s strani sindikatov in
delodajalcev. V praksi to pomeni, da bo dodal le en načelno usklajeni sklop o dolgotrajni
bolniški. Višina in dolžina izplačevanja boleznin, razširjanje prispevne osnove, predvsem pa
sestava skupščine javne zdravstvene blagajne so še resno neusklajene, potrjuje Marušič.
MARUŠIČ: Na današnjih pogajanjih nismo dosegli pomembnih napredkov, oziroma
uskladitev, še vedno ostajamo neusklajeni pri zniževanju deležev nadomestil s sindikati,
medtem ko delodajalci predlog podpirajo.
DERŽEK: Število socialno ogroženih, ki bodo oproščeni dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja, od 60.000 do 80.000 je takih, je okvirno dogovorjeno, vendar je ta dogovor
obstajal že pred začetkom drugega kroga pogajanj pred novim letom. Od kod denar za tak
ukrep ni jasno, poudarja Marušič.
MARUŠIČ: Pri socialno ogroženih je bilo soglasje doseženo že pred meseci v smislu
določitve te skupine, pred ministrstva, da bi se to solidarnostno pokrivalo z obstoječimi
sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, pa tako delodajalci kot sindikati ne podpirajo.
DERŽEK: Sedaj imajo vse strani predvidoma 14 dni časa, da pripravijo konkretne rešitve,
naslednji sestanek je namreč predviden po 5. juniju ali kasneje, tega pa se bo zagotovo
udeležil tudi minister Bručan.

