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PREDLOG

ZAPISNIK
20. izredne seje Interesne skupine delodajalcev, ki je potekala v ponedeljek, 25.
oktobra 2021, v mali dvorani - Tomšičeva. Seja se je pričela ob 11.30 uri. Seja je bila
končana ob 12.15 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: Igor Antauer,
- člani interesne skupine: mag. Marija Lah in Jože Smole;
član Mitja Gorenšček je bil opravičeno odsoten;
- vabljeni: Andreja Čufar in Žiga Hieng.
Dnevni red:
1.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C),
EPA 1683-VIII

Predlog dnevnega reda je bil sprejet soglasno.
Ad 1)
Vodja interesne skupine je predstavil predmet obravnavanja na tej seji. Zatem sta
vabljena predstavnika Trgovinske zbornice Slovenije – Sekcija veletrgovcev z
zdravili, Andreja Čufar in Žiga Hieng, predstavila dosedanjo ureditev in posledice, ki
bi jih imela uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški
dejavnosti (ZLD-1C), EPA 1683-VIII. V razpravi je bilo izpostavljeno, da bi uveljavitev
ZLD-1C povzročila neenako obravnavanje deležnikov na trgu, s tem pa kršila
svobodno gospodarsko pobudo, saj bi skladno z ureditvijo, kot izhaja iz ZLD-1C,
vertikalno povezovanje bilo dovoljeno zgolj deležnikom iz javnega sektorja. Taka
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ureditev v neenak položaj postavlja tudi lokalne skupnosti, saj manjše lokalne
skupnosti ne bodo v stanju zagotoviti virov za ustanovitev in delovanje svoje lastne
organizacije za preskrbo z zdravili. Ureditev, ki jo uvaja novela ZLD-1C, tudi ni
skladna z evropskimi direktivami saj predlagane rešitve niso skladne z določili
Zakona o zdravilih, ki med drugim določa obveznosti izvajanja storitve v javnem
interesu, obveznosti oskrbe z vsemi zdravili, in obveznosti oskrbe vseh poslovnih
subjektov.
Po opravljeni razpravi so člani interesne skupine sprejeli sklep, da na podlagi 75.a
člena Poslovnika Državnega sveta vloži predlog odložilnega veta (3 za, nihče proti).
Ob tem so se dogovorili, da se obrazložitev predloga (dokument št. 501-012/2021/26) dopolni in popravi, tako da se dodatno izpostavijo učinki ureditve, ki jo
prinaša ZLD-1C, z vidika neenakopravnega obravnavanja deležnikov.
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