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Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 22. seji 16. 10. 2019, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
obravnaval Pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za hitrejšo neposredno
preskrbo izvajalcev zdravstvene dejavnosti in socialnovarstvenih zavodov s cepivi ter
na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 –
odl. US), sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika mag. Petra
Požuna in Ministrstvu za zdravje predlaga, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna se glasi:
Ministrstvo za zdravje naj s spremembo zakonodaje in/ali podzakonskih aktov
zagotovi, da bo postopek, v skladu s katerim lahko vsi izvajalci zdravstvene
dejavnosti in socialnovarstveni zavodi, ki opravljajo cepljenje v skladu s
Programom cepljenja in zaščite z zdravili, zdravila za izvajanje cepljenja,
kupujejo oziroma prevzemajo neposredno od veletrgovcev, manj zamuden
oziroma da bodo navedeni izvajalci lahko zdravila za izvajanje cepljenja
kupovali oziroma prevzemali že na podlagi dovoljenja za izvajanje zdravstvene
dejavnosti.
Obrazložitev:
Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je bila na
26. seji 5. 9. 2019, ob obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravilih (ZZdr-2A), EPA 704-VIII, seznanjena s problematiko, po mnenju
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) po nepotrebnem oteženega in
predvsem zamudnega postopka neposrednega dostopa do zdravil za izvajanje
cepljenja (cepiv in specifičnih imunoglobulinov) za izvajalce osnovne zdravstvene
dejavnosti in socialno varstvene zavode. Slednji sicer lahko delujejo v naslednjih
pravno-organizacijskih oblikah: javni in zasebni zavodi, zasebni zdravstveni delavci
in drugih (npr. d. o. o.).
Za prevzem cepiv od NIJZ morajo namreč izvajalci osnovne zdravstvene dejavnosti,
ki opravljajo cepljenje v skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili, trenutno v
skladu s 104. členom Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) in 7. členom
Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil (Uradni list RS, št.

82/15 in 70/16), predhodno pridobiti posebno dovoljenje Ministrstva za zdravje, na
podlagi katerega lahko nato od NIJZ (ali od drugih veletrgovcev, če se ne opredelijo
izključno za NIJZ) pridobijo želena cepiva.
Za izdajo navedenega dovoljenja Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in
sledljivost zdravil v 8. členu določa ministrstvu, pristojnemu za zdravje, 60-dnevni rok
od prejema popolne vloge. Navedeni postopki naj bi bili po pojasnilih NIJZ zamudni
in lahko (če vloge niso popolne itd.) trajajo bistveno dlje časa, kot predvideva
pravilnik, predvsem kadar so pobudniki za pridobitev dovoljenja novoustanovljeni
izvajalci zdravstvene dejavnosti.
Slovenija je edina država v EU, ki v okviru centraliziranega sistema preskrbe s cepivi,
od izvajalcev cepljenja zahteva, da pridobijo posebno dovoljenje Ministrstva za
zdravje, preden lahko neposredno naročajo in prevzemajo centralno nabavljena
cepiva.
Hitra in učinkovita preskrba s cepivi bi morala biti ena od prioritet v izvajanju ukrepov
za varovanje javnega zdravja, zato se zastavlja vprašanje, ali je resnično nujno, da
Ministrstvo za zdravje izdaja posebno dovoljenje za nakup in prevzem cepiv od
veletrgovcev, saj že samo dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti predstavlja
dovolj dobro podlago za nakup in prevzem cepiv od veletrgovcev.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za zdravje, da pobudo prouči
in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list
RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni odgovori.
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