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Zadeva: Zdravstvena reforma

Sporočamo vam, da v Neodvisnih sindikatih Slovenije:

Nasprotujemo bilo kakršnemu odtujevanju ali tako imenovani »privatizaciji« skupne lastnine v 
zdravstvu, saj je skupna, oziroma javna ali družbena lastnina mednarodno priznana lastnina po 
Splošni deklaraciji človekovih pravic (SDČP), ki jo je sprejela generalna skupščina OZN, 1949 
priznana mednarodna kategorija lastnine v sodobnem času.
Tako deklaracija govori v:
17. členu
1. Vsakdo ima pravico do premoženja, tako sam, kakor tudi skupno z dragimi.
2. Nikomur ne sme biti premoženje samovoljno vzeto.
30. členu
Nobene določbe te Deklaracije se ne sme razlagati tako, kot da iz nje izhaja za državo, skupino 
ali posameznika kakršnakoli pravica do kakršnegakoli delovanja ali dejanja, ki bi hotelo uničiti v 
njej določene pravice in svoboščine,
kar pomeni, da je to družbeno premoženje kot zasebno skupno premoženje nedotakljivo, kot 
takega razlaščanja ne dovoljuje tudi Ustava RS, ki v svojem 69. členu dovoljuje odvzem 
lastninske pravice le v javno korist.
Podobno kot SDČP varuje lastnino tudi Evropska konvencija človekovih pravic in temeljnih
svoboščin 1950, v dodatnem protokolu sprejetem 1952;
l.člen
Varstvo premoženja
Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do mirnega uživanja svojega premoženja. Nikomur ne 
sme biti premoženje odvzeto, razen, če je to v javnem interesu, v skladu s pogoji, ki jih določa 
zakon ter ob spoštovanju splošnih načel mednarodnega prava.
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Iz navedenih dokumentov in dejstva znane lastnine v zdravstvu je kakršno koli odtujevanje 
lastnine znanih lastnikov, to je družbe, oziroma državljanov kaznivo, proti ustavno dejanje, kot 
je tudi dejanje v nasprotju z navedenim mednarodnim pravom in načeli.
Zdravstvo, oziroma lastništvo v zdravstvu si Vlada RS ne more prisvajati kot svojo - državno 
lastnino in z njo prosto razpolagati, saj državna lastnina ni obstoječa pravna kategorija po Ustavi 
R Slovenije, saj le ta priznava v 33. členu samo zasebno lastnino, kije  lahko skupna zasebna ali 
osebna zasebna lastnina.

Podpiramo uvedbo samo eno stebmega zavarovalnega sistema in ukinitev drugega zavarovalnega 
stebra ter sedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje usmeriti v prvi steber, saj zavarovalnice 
potrošijo zase iz preko njih zbranega denarja iz dopolnilnega zavarovanja po znanih podatkih 60 
milijonov € letno, kar je zneslo v 20 letih 1.2 milijarde €. Če bi ta denar šel za zdravstvo, bi imelo 
to vsoto v svoji blagajni in marsikatere težave v zdravstvu ne bi bilo, so si ga pa zavarovalnice 
vzele zase kot svojo provizijo. Tako je razvidno, da je dvo stebmi sistem imel namen napajati 
izključno zavarovalnice na račun vplačnikov in zdravstvenega zavarovanja. Tako bo zdravstveni 
sistem pridobil 60 milijonov € dodatnega letnega denarja na račun zavarovalnic.

Pozivamo vas, da vzpostavite zdravstvo takšno kakršno mora biti brez:
- podkupovanja,
- posebnih ugodnosti in pokroviteljstva
ter dostopno po enakih merilih vsem državljanom.

V skladu s tem podpiramo Peticijo: ZAHTEVA VLADI, DA PRESEKA KLIENTELISTIČNE 
NEPRAVILNOSTI V ZDRAVSTVU in, ki jo je do sedaj podpisalo že 500 državljanov.

S spoštovanjem!

Predsednik NSS:

Rastko Plohl

-Občila
-Pobudniki Peticije 
-Arhiva NSS

V vednost:


