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.... zakon o zdravstveni dejavnosti v smer veèje
avtonomije javnih zavodov

.... tudi po smrti naj bo èlovekovo telo
primerno zavarovano pred posegi

.... službe inštituta za varovanje zdravja sedaj
razseljene na petih lokacijah

.... v Evropi nad 4500 redkih bolezni, za
katere oboleva po nekaj bolnikov

vlada
odbor za zdravstvo
državni svet
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darovanje organov
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VLADA
Zakon o zdravstveni dejavnosti bodo ministri
še dopolnili
Vlada je včeraj obravnavala predlog zakona o
zdravstveni dejavnosti. Kot je na novinarski
konferenci po seji vlade pojasnil minister Borut
Miklavčič, bodo do naslednjega četrtka še dopolnili
poglavje v delu zakona, ki se nanaša na upravljanje
javnih zavodov, predvidoma prihodnji četrtek pa
naj bi vlada zakon poslala v parlamentarno
proceduro. 

Minister za zdravje je pojasnil, da so ministri na
včerajšnji seji imeli pripombe na račun ureditve
upravljanja javnih zavodov. Zato bodo do
naslednjega četrtka z ministrico za javno upravo
Irmo Pavlinič Krebs in z ministrom za razvoj Mitjo
Gasparijem pripravili dopolnitev tega dela zakona. 
"Razprava na seji vlade je šla v to smer, da bi
upravam in svetom zavodov dali še več kompetenc
za odločanje," je pojasnil minister. Dodal je, da
morajo nekatere stvari še preračunati, a tekst
zakona bo šel v smer večje avtonomije javnih
zavodov, večje odgovornosti uprave in sveta
zavoda. 

"En teden ne pomeni veliko, da to poglavje še
izboljšamo in prihodnji četrtek zaključimo zadevo,

da bo zakon lahko šel v Državni zbor. Predlagali
bomo običajen postopek sprejemanja," je včeraj
pojasnil minister. 

Ob novinarskem vprašanju, kaj meni o zdravnikih,
ki so istočasno tudi lastniki zasebnih podjetij in tam
tudi zaposlujejo svoje podrejene iz javnega zavoda,
je Miklavčič poudaril, da bo tak zdravnik s
sprejemom novega zakona za kaj takega
potreboval soglasje delodajalca. "In tu bo zakon
zelo rigorozen. Poleg tega pa bo vsako tako
podjetje moralo imeti nosilca dejavnosti,
ministrstvo pa bo preverjalo, ali izpolnjuje vse
zakonske pogoje," je napovedal. 

Pojasnil je še, da bo nek zdravnik tako podjetje
lahko imel, ne bo pa mogel biti nosilec dejavnosti.
"Če pa želi v podjetju delati, mora izpolnjevati vse
pogoje iz zakona, da bo lahko dobil dovoljenje
svojega delodajalca," je še dejal. 

Miklavčič je včeraj še pojasnil, da je ministrski zbor
podprl njegov predlog kar se tiče pristojnosti
izvajanja strokovnih nadzorov. Strokovni nadzori
tako za zdaj ostajajo v domeni zbornice. 

Minister je izrazil prepričanje, da bodo s tem
zakonom uspešno izpeljali razmejitev med javnim in
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zasebnim zdravstvom, da bodo to razmejitev lahko
nadzirali in da so z zakonom zaščiteni interesi
zavarovancev. Dosegli pa bodo tudi večjo
dostopnost in boljšo organizacijo, je ocenil. Vir: STA,

25. 2. 10

Vlada dala zeleno luč za menjavo stavbe IVZ
za nepremičnino na Dunajski 
Vlada je včeraj dala zeleno luč za sklenitev
menjalne predpogodbe s podjetjem Mabra
Inženiring, s katero bosta država in omenjeno
podjetje zamenjali nepremičnino na Trubarjevi 2, ki
je v upravljanju Inštituta za varovanje zdravja
(IVZ), in poslovni stavbi Dunajski kristali v Stožicah.

Za podpis predpogodbe je vlada včeraj pooblastila
ministra za zdravje Boruta Miklavčiča, je zapisano v
gradivih po seji vlade. V gradivih je še navedeno,
da je vlada že 7. januarja letos obravnavala predlog
menjalne pogodbe, a je sklenila, naj še pred
končno odločitvijo ministrstvo za javno upravo
opravi revizijo cenilnega mnenja nepremičnine, v
kateri ima svoje prostore IVZ, ki jo je opravila
pooblaščena ocenjevalka nepremičnin - podjetje
Edna. 

Kot navajajo v sporočilu za javnost, je pooblaščena
ocenjevalka vrednosti nepremičnin Sonja Gračanić
poslovno stavbo na Trubarjevi ulici 2 ocenila na
vrednost med osem in 12,9 milijona evrov, kar je
podobna ocena, kot jo je podalo že podjetje Edna,
ki je po mednarodnih standardih ocenjevanja
poslovno stavbo IVZ ovrednotilo na 10 milijonov
evrov. 

Zato je ministrstvo za zdravje vladi predlagalo
sklenitev menjalne predpogodbe, s katero se
stranki zavezujeta skleniti menjalno pogodbo za
prostore IVZ na Trubarjevi 2 in poslovni stavbi
Dunajski kristali. 

Vlada se s to predpogodbo zavezuje skleniti glavno
pogodbo, če se okoliščine od sklenitve
predpogodbe do predvidenega trenutka sklenitve
glavne pogodbe ne bodo toliko spremenile, da
vlada niti ne bi pristopila k sklenitvi predpogodbe,
če bi za te okoliščine vedela, še navajajo v gradivih
po seji vlade. Predpogodba tudi določa konkreten
pogoj za sklenitev menjalne pogodbe, in sicer da bo
omogočen bremen prost vpis lastninske pravice v
korist države. 

Kot navajajo v gradivih po seji vlade, so sklenitev

menjalne pogodbe ministrstvu za zdravje predlagali
na IVZ. Njihove službe so namreč trenutno
razseljene na petih lokacijah. S pridobitvijo nove
nepremičnine bodo dejavnosti, ki ne vključujejo
laboratorijev, združene na eni lokaciji. 

Istočasno bo lahko ministrstvo za zdravje
odpovedalo najem prostorov za dva svoja organa v
sestavi - Urad za kemikalije ter Upravo za varstvo
pred sevanji, pojasnjujejo na vladi. Na novo
lokacijo na Dunajski pa se bo lahko preselila tudi
Javna agencija za zdravila in medicinske
pripomočke, ki trenutno prav tako deluje v najetih
prostorih, so še zapisali na vladi. Vira: Urad vlade za

komuniciranje, STA, 25. 2. 10

ODBOR ZA ZDRAVSTVO 
Nujna seja zaradi pogodbe o nakupu cepiva 
zoper novo gripo - Poslanska skupina SDS je v
sredo vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora za
zdravstvo Državnega zbora. Glavna tema seje bo
predvsem domnevna spornost in nezakonitost
podpisa pogodbe o nakupu cepiva proti novi gripi,
je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil
poslanec SDS Ivan Grill. Minister za zdravje Borut
Miklavčič je očitke Grilla že zavrnil. 

V zvezi s tem očitkom Miklavčič pravi, da "ko je bila
v Sloveniji klima pandemije gripe, ko so bili vsi
preplašeni, kaj bi bilo, če takrat ne bi imeli cepiva?
Če ga ne bi pridobili, danes gotovo ne bi bil več
minister". Ob tem je Grillovo izjavo, da z vsebino
pogodbe ni seznanjen, določila pogodbe pa so
škodljiva, označil kot smešno. Dodal pa je še, da bo
tudi na vse ostale Grillove očitke odgovoril na seji
odbora za zdravstvo. 

Grill je sicer na vprašanje, kako naj bi minister
Miklavčič glede na sedanje ugotovitve ravnal,
odgovoril, da bi morala biti ugotovljena njegova
objektivna odgovornost in naj bi ponudil odstop. Vir:

STA, 25. 2. 10

DRŽAVNI SVET 
Vzajemna - Državni svet je na izredno upravo
Vzajemne znova naslovil vrsto vprašanj v zvezi z
razreševanjem razmer v zavarovalnici. Svetniki so
na predlog Draga Černjaviča in Petra Požuna že
decembra lani naslovili več kot 20 natančnih
vprašanj na ministrstvi za finance in za zdravje,
ministrstvi pa sta jih napotili na Vzajemno. 

Ta ni odgovarjala na zastavljena vprašanja, češ, da
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so podatke, ki so jih lahko, razgrnili že v sporočilih
za javnost. Z delom odgovorov bi posegli v
poslovne skrivnosti, postopke družbe in zavarovalne
pravice oseb, za kar bi potrebovali njihovo soglasje.

Svetnika pa zahtevata odgovore na konkretno
zastavljena vprašanja. Ta se med drugim nanašajo
na domnevno sporne posle Vzajemne z družbami
Geacomomm, Adacta ter Percepcija, na pogodbe z
odvetniškimi pisarnami, oglaševalskimi agencijami
in mediji. Nanašajo se tudi na individualne pogodbe
zaposlenih na Vzajemni. Požun medtem sprašuje po
višini donacije Vzajemne, med drugim tudi
političnim strankam, in kakšen je bil namen teh
plačil. Vir: Dnevnik, 25. 2. 10 (22)

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE 

Nakazane podražitve - Podražitev dopolnilnih
zdravstvenih zavarovanj ne izključujejo na Triglavu
- zdravstveni zavarovalnici, in sicer zaradi
povečevanja obveznosti zavarovalnic za zdravljenje
zavarovancev in za vplačila v izravnalno shemo. Do
sredstev iz izravnalne sheme je zaradi starejšega,
torej bolj bolnega nabora zavarovancev sedaj
upravičena Vzajemna. 
Vzajemna letos ne namerava poslovati z dobičkom,
saj bo znižala cene prispevkov za dopolnilno
zdravstveno zavarovanje za 2,5 odstotka na 23,25
evra na mesec. To pa ni po volji enemu od
zavarovalničarjev, ki ne želi biti imenovan, češ da
Vzajemna lahko to lažje počne na račun drugih
dveh zavarovalnic, ki vplačujeta milijone evrov prek
izravnalnih shem. 

Mesečna premija dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja brez popustov pri Adriatic Slovenici
znaša 24,59 evra, pri Triglavu pa 24,63 evra. Na
Adriatic Slovenici o morebitnih podražitvah
zdravstvenega zavarovanja še ne govorijo naglas. 
Vir: Finance, 25. 2. 10 (6)

DAROVANJE ORGANOV 
Zadržek do predlagane ureditve domnevne
privolitve - Varuhinja človekovih pravic Zdenka
Čebašek-Travnik opozarja na nekatere določbe
predloga novele o odvzemu in presaditvi delov
človeškega telesa. V pripombah, ki jih je
posredovala DZ, opozarja predvsem na potrebo po
zagotovitvi ustreznih varovalk v zakonu, ki bodo
zagotavljale, da bo tudi po smrti človekovo telo
primerno zavarovano pred posegi. 

Čebašek-Travnikova v včeraj objavljenem mnenju
opozarja, da predlagane spremembe zakona
bistveno posegajo v njegovo zasnovo, saj ne
temeljijo več na vnaprejšnjem izrecnem soglasju
posameznika, temveč na zakonski domnevi, da
posameznik soglaša, če izrecno ne nasprotuje.
Takšna ureditev na področju človekovih pravic pa je
po njeni oceni zelo občutljivo vprašanje. 

V predlagani noveli je po ugotovitvah varuhinje to
varstvo zagotovljeno z določbo, da lahko svojci
umrlega izrecno nasprotujejo odvzemu delov
človeškega telesa. Takšno nasprotovanje mora sicer
navesti tudi okoliščine, ki kažejo, da je umrli že za
časa življenja nasprotoval posmrtnemu odvzemu
delov telesa. 

Ker pa zakon ne predvideva nikakršnega postopka
ali odločanja o teh okoliščinah, bodo po mnenju
varuhinje dejansko pomenile nasprotovanje, ki ga
je treba upoštevati. "Zato s tega vidika nimamo
pripomb k predlogu zakona, vendar pa opozarjamo,
da bi moral predvideti poseben način opozarjanja
posameznikov na novosti, saj po dosedanjih
izkušnjah vemo, da niti osebni zdravniki, niti bolniki
večinoma z njimi ne bodo seznanjeni," opozarja
varuhinja. 

Zato Čebašek-Travnikova predlaga dodaten
razmislek o možnih končnih določbah zakona, ki bi
predvidele obvezno seznanitev vsakogar z
obrazcem, ki omogoča zavrnitev soglasja v
določenem roku ob prvem obisku osebnega
zdravnika ali pa primerno javno kampanjo v
medijih, ki naj jo izvede vlada oz. ministrstvo za
zdravje. 

Varuhinja sicer pričakuje, da bo DZ v obravnavo
zakonskih sprememb na primeren način vključil tudi
zainteresirano javnost ter s tem med drugim
uresničil zahteve Resolucije o normativni dejavnosti
iz leta 2009. 

Državni svetnik Peter Požun je zadnje dni minulega
leta v zakonodajno proceduro vložil predlog novele
zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega
telesa zaradi zdravljenja, s katero predlaga
uzakonitev domnevne privolitve. Po navedbah
državnega svetnika je analiza vpliva domnevnega
soglasja za darovanje pokazala, da ima uzakonjena
domnevna privolitev v kombinaciji z drugimi pogoji
pozitiven in pomemben učinek na stopnjo
darovanja organov. 
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Že minister za zdravje Borut Miklavčič je konec
decembra ob predstavitvi transplantacijske
dejavnosti v Sloveniji napovedal, da bo novela
zakona, s katero bi med drugim uzakonili
domnevno privolitev v darovanje organov po smrti,
že po novem letu na vladi. Vir: STA, 25. 2. 10

KRVODAJALSTVO
Spodbude Rdečega križa in carinske uprave -
Generalni direktor Carinske uprave RS Rajko Skubic
in predsednik Rdečega križa Slovenije Franc Košir
sta včeraj v Ljubljani podpisala dogovor o
medsebojnem sodelovanju pri spodbujanju in
razvijanju krvodajalstva. S tem želijo ohraniti in
dodatno spodbuditi prostovoljno krvodajalstvo med
zaposlenimi. 

Slovenska carina bo tako dvakrat na leto
organizirala krvodajalsko akcijo. Kdor se je bo
udeležil, bo še naprej upravičen do izostanka iz
delovnega mesta na dan odvzema krvi. 

Prva letošnja krvodajalska akcija Generalnega
carinskega urada bo 19. marca v Zavodu RS za
transfuzijsko medicino v Ljubljani. Vir: STA, 25. 2. 10

REDKE BOLEZNI
Bolniki in stroka za ustanovitev sklada za
zdravljenje - V Evropi poznajo več kot 4500
različnih redkih bolezni. Gre večinoma za dedne
bolezni, v Sloveniji na primer za posamezno
boleznijo oboleva po par bolnikov. To je tudi razlog,
da financiranje diagnostike in zdravljenja teh
bolezni pogosto ni urejeno. Zato se tako bolniki kot
stroka zavzemajo za ustanovitev posebnega sklada
pri ZZZS. 

Državni svetnik Boris Šušteršič, tudi predsednik
Društva distrofikov Slovenije, je na včerajšnji
novinarski konferenci pred mednarodnim dnevom
redkih bolezni poudaril, kako pomemben bi bil tak
sklad za slovenske bolnike, ki obolevajo za katero
od redkih bolezni. Slavka Germek Kogovšek iz
društva bolnikov s cistično fibrozo je izpostavila, da
sistem na primer za bolnike s to redko boleznijo
skrbi le do njihovega 18. leta starosti, zatem pa so
prepuščeni sami sebi. 

Na včerajšnji novinarski konferenci so izmed
številnih redkih bolezni poleg cistične fibroze
izpostavili še fabryjevo bolezen in pompejevo
bolezen. Vodja referenčnega centra za fabryjevo
bolezen, ki deluje v okviru slovenjgraške bolnišnice,

Bojan Vujkovac, je opozoril, da so bile redke
bolezni v preteklosti praviloma neprepoznane, zato
so bili bolniki v otroštvu stigmatizirani, njihovih
bolezenskih težav - pri fabryjevi bolezni na primer
močne bolečine - pa okolica ni razumela. Zato so
veljali za problematične ali celo lene. 

V Slovenj Gradcu so se specializirali prav za to
bolezen. Center je tu nastal zato, ker s tega
območja izhaja največja slovenska družina s to
boleznijo, iz te družine izhaja namreč skoraj 20 od
skupno 42 bolnikov, ki so jih doslej odkrili v
Sloveniji, je pojasnil Vujkovac. Po številu odkritih
bolnikov s to boleznijo je Slovenija prva na svetu,
ne zato, ker bi bila pri nas pogostejša, temveč zato,
ker je Slovenija znala izkoristiti svojo majhnost in
ker so v Slovenj Gradcu veliko delali na
prepoznavnosti te bolezni, je dejal Vujkovac. 

Evropska priporočila so, da bolnike z redkimi
boleznimi aktivno iščejo in zdravijo, a v Sloveniji
načrtnega presejanja za redke bolezni še ni. Po
besedah Mojce Žerjav Tanjšek s Pediatrične klinike
UKC Ljubljana v Evropi že ob rojstvu aktivno iščejo
okoli 25 različnih redkih bolezni, v Sloveniji pa ni
sredstev za organizacijo in izobraževanje osebja.
Aparat za tovrstne preiskave pa na pediatriji sicer
imajo, je še pojasnila. 

Pulmologinja Andreja Salobir, ki se ukvarja z bolniki
s cistično fibrozo, je opozorila na problem odraslih
bolnikov s to diagnozo. Zanje obstaja zdravilo, ki
pomeni premostitev v času čakanja na presaditev
pljuč, a zdravstveni sistem tega zdravljenja ne krije.
Zato bi Slovenija po njenem mnenju potrebovala
poseben sklad pri zdravstveni zavarovalnici, iz
katerega bi financirali redke bolezni. Vir: STA, 25. 2. 10

SKUPNA PORODNIŠNICA 
Za obe Gorici - V prihodnje se obeta sodelovanje
med goriško in šempetrsko bolnišnico in v okviru
tega zlasti nastanek skupnega porodniškega
oddelka. Tako poudarja goriški tajnik Demokratske
stranke Giuseppe Cingolani, ko se je pred dnevi
srečal z direktorjem šempetrske bolnišnice
Silvanom Saksido. 

V Šempetru imajo letno okoli 900 porodov,
pediatrično oskrbo zagotavljajo 24 ur dnevno, imajo
tudi porode z epiduralno analgezijo. Pri tem pa
bolnišnici primanjkuje osebja, kar se v goriški
bolnišnici ne dogaja. Zaradi tega je Saksida
prepričan, da bi sodelovanje koristilo obema
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bolnišnicama. Skupaj bi letno imeli okoli 1.200
porodov, varnostni standard pa bi bil zelo visok,
poudarja Cingolani. Poleg tega kar 80-odstotkov
osebja šempetrske bolnišnice obvlada italijanski
jezik. 

Saksida pojasnjuje, da bi se novogoriški bolniki v
Gorici lahko zdravili zaradi tiroida in jim tako ne bi
bilo treba v Ljubljano. Po drugi strani bi Goričani
lahko iskali pomoč na mikrokirurškem oddelku
šempetrske bolnišnice, kjer zdravijo poškodbe rok,
za kar sedaj odhajajo v Pordenone. Za izmenjavo
storitev pa je potreben pisni dogovor med
slovenskim in italijanskim ministrstvom. Vir: Primorski

dnevnik, 25. 2. 10 (23)

BARSOS
Inšpekcije - V medicinskem centru Barsos te dni
poteka skupni inšpekcijski nadzor treh inšpekcijskih
služb - delovne, zdravstvene in tržne. Kot so
pojasnili na ministrstvu za zdravje, so se za
inšpekcijski nadzor odločili na podlagi poročanja
medijev, o ugotovitvah nadzorov pa bodo javnost
obvestili predvidoma prihodnji teden. Vir: STA, 25. 2.

10

S PORTALA JAVNIH NAROČIL 
Četrtek 25. februarja 2010
• JN1473 - SB Trbovlje - Nakup dializnega materiala
- sklenitev okvirnega sporazuma 
• JN1471 - SB Novo mesto - Dializni filtri - popravek

• JN1461 - Ministrstvo za zdravje - Preureditev
kuhinje ali restavracije - popravek

MEDIJI
Radio
sreda 24. februarja 10
• Na Gorenjskem primanjkuje zdravnikov - Radio
Slovenija (13.00)

TV
sreda 24. februarja 10
• Nekateri zdravniki celjske bolnišnice, ki delajo tudi
pri zasebnikih, naročajo paciente zasebnih optik na
pregled kar v bolnišnico - TV Kanal A (18.00) 

Tisk
torek 23. februarja 10
• Morebitno bodoče sodelovanje šempetrske in
goriške bolnišnice - Primorski dnevnik (23)

četrtek 25. februarja 10
• Zakon o zdravstveni dejavnosti - Finance (6)
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju
med drugim: zavarovanci, ki v mladosti niso hodili
na preventivne preglede zob, morajo njihovo
zdravljenje doplačevati - Žurnal24 (9)
• Od marca dalje brezplačna standardna očala in
očala za izjemno težko okvaro vida - Vestnik
Murska Sobota (13)
• Državni svet zahteva odgovore vodstva Vzajemne
že od decembra lani - Dnevnik (22)
• Barsosu - Delo (3)
• Ekonomist Maks Tajnikar, član sveta ljubljanskega
UKC, meni, da nihče, ki je zaposlen v javnem
sektorju, doma ne more imeti še zasebnega
podjetja z enako dejavnostjo - Žurnal24 (12)
• Reševalna vozila na nujni vožnji - Dnevnik (14)
• Nepravilnosti pri obračunavanju zobo dravstvenih
storitev - Žurnal24 (5)
• O reorganizaciji reševalne službe ZD Velenje - Naš
čas (3)
• Po notranji prenovi šoštanjske ZP zdaj še zunanja
- Naš čas (3)
• Pogovor z zdravnikom Samom Zverom s
kliničnega oddelka za hemofilijo UKC Ljubljana o 
hemofiliji - Delo (24)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIKA
Lahko je biti moder in težko pravičen.  
Victor Hugo

 

Urednica: Anka Štrukelj Fras
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