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Poziv psihiatrom: 

UPRIMO SE ŠKODLJIVI ZDRAVSTVENI REFORMI 

Spoštovani! 

V letošnjem letu se je država odločila, da po skoraj treh desetletjih le pripravi zdravstveno reformo. 

Vladajoča koalicija je v želji pokazati uspehe, kjer jih sploh ni, in ugajati strokovno neutemeljeni 

nostalgiji po drugih časih predstavila predloge novih zakonskih rešitev. Te bodo uničile še zadnje zdravo 

jedro slovenskega zdravstva. Odkrito so usmerjene proti zasebnim ambulantam. Jasno kažejo tudi 

zavestno politično odločitev za prevlado korupcije in birokracije ter kako so v slovenskem zdravstvu 

namesto pacientov in njihovih potreb pomembni izključno politično vodeni javni zavodi ter denar, ki 

skozi njih odteka iz zdravstva.  

Hkrati država nepremišljeno uvaja projekte eZdravja, ki hudo posegajo v pravice pacientov ter rušijo  

zaupen odnos med psihiatrom in pacientom. Namesto upoštevanja specifične narave pacientov, ki 

iščejo pomoč v psihiatričnih ambulantah, in narave dela z njimi, Ministrstvo za zdravje zavaja in grozi. 

Po novem celo z visokimi globami. 

Predolgo se je država lahko zanašala, da zdravniki in zdravnice ne bodo stopili skupaj in uporabili vseh 

razpoložljivih pravnih sredstev. Predolgo so se lahko zanašali, da bodo odziv predvsem jezna srečanja 

in protestna pisma. Predolgo je politika videla zdravništvo kot samo eno od poklicnih skupin, kjer pač 

vsake toliko popustiš sindikatu, popraviš plače in si s tem kupiš nadaljnja leta ohranjanja političnega 

obvladovanja neučinkovitih javnih zavodov. Zato se je politika lahko hitro poenotila glede predloga 

sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je usmerjen proti zdravnikom in njihovi poklicni izbiri. 

Po letih prepričevanj, pogajanj in protestov je zdaj čas za odločen upor. Naša država je že dolgo članica 

Evropske unije in čas je, da temu primerno organizira tudi svoj zdravstveni sistem. Če tega ne želi izvesti 

v dialogu s stroko, bo to pač storila pod prisilo sodnih in drugih odločitev institucij Evropske unije. 

Čas je, da se državi odločno odgovori. Da se zavrne igranje po krivičnih pravilih. Da se dvigne glavo in 

ponosno pove, da so zdravniki pogumni ljudje, ki jim ni vseeno za njihove paciente, razvoj slovenskega 

zdravstva in prihodnost Slovenije. 

Zato je ta poziv Skupinske prakse namenjen prav vsaki psihiatrinji ali psihiatru. 

1. Pridruži se skupnim naporom in udeleži posveta 15. junija 2017 v Golf Arboretumu! 

2. Vključi se v program »Regula« in se pripravi na pritiske države (s strani inšpekcij in ZZZS v 

zasebnih ordinacijah ter s strani direktorjev v javnih zavodih)! 

3. Podpri pravne postopke proti državi in njenim škodljivim odločitvam s prispevkom v finančni 

sklad Skupinske prakse! 

Ljubljana, 25. maj 2017 

prim. Dean Klančič, dr. med. spec. 

Gorazd Perenič, univ. dipl. prav. 
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POSVET »UPRIMO SE ŠKODLJIVI ZDRAVSTVENI REFORMI« 
Golf Arboretum Volčji Potok, 15. junij 2017 

 

PROGRAM POSVETA 
 

15:00 – 16:00   Prihod udeležencev in registracija 

 

16:00 – 16:15   Uvodni pozdrav 

 

16:15 – 16:45  Pravna orožja zoper neustavne odločitve in pritiske države 

   Gorazd Perenič, Perenič svetovanje d.o.o. 

Sodni spori pred Ustavnim sodiščem RS in Sodiščem EU v Luksemburgu ter 

postopki zoper omejevanje konkurence. 

 
16:45 – 17:15  Izdajanje računov v zdravstveni dejavnosti 

   Tanja Cencelj, Tanja Cencelj s.p. 

Nepravilno mnenje FURS-a in posledice za zasebne ordinacije glede izdajanja 

računov. 

 
17:15 – 18:30  Okrogla miza 

   prim. Dean Klančič, dr. med. spec. 

Igor Muževič, dr. med. spec. 

Gorazd Perenič, univ. dipl. prav. 

   Primož Rus, dr. med. spec. 

Razumen strokoven dialog z državo žal ni mogoč. Prišel je čas, da uporabimo 

vsa pravna orožja in državo prisilimo, da deluje 21. stoletju, članstvu v Evropski 

uniji ter zahtevam sodobne medicine primerno. 

 
18:30 – 19:00  Odprta diskusija in zaključek posveta 

 

UPORABNE INFORMACIJE 

 Datum posveta: četrtek, 15.06.2017 od 16. do 19. ure 

 Lokacija posveta: Golf Arboretum, Volčji Potok 43G, 1235 Radomlje. 

 Parkiranje: brezplačno parkiranje zagotovljeno 
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PROGRAM USPOSABLJANJA IN PODPORE »REGULA«  
Zaščitite se pred pritiski države 

 

Prihajajoča lažna in škodljiva zdravstvena reforma je namenjena dvema ciljema:  zamegljevati dejstva 

in prepričevati volivce, da kljub nespornim negativnim kazalcem spreminja zdravstvo na boljše ter za 

vsako oceno ohraniti politični nadzor javnih zavodov in projektov eZdravja ter denar, ki skozi njih 

odteka iz zdravstva. Ker v politiki in še bolj v korupciji cilj nedvomno opravičuje vsa sredstva, se ne 

smemo slepiti. Zdravnice in zdravniki, ki ne bodo pripravljeni poklekniti pred pritiski države, bodo 

deležni takšnih in drugačnih pritiskov.  

Zasebne ordinacije bodo deležne povečanih inšpekcijskih obiskov ter nadzorov in kontrol s strani ZZZS. 

Zdravniki v javnih zavodih bodo deležni hudih pritiskov s strani direktorjev, da zanemarijo strokovne 

standarde in normative, medicinsko etiko in veljavne predpise ter namesto tega raje slepo ubogajo 

okrožnice ZZZS v škodo pacientov in v lastno škodo. 

Skupinska praksa je tako oblikovala poseben program Regula, ki zagotavlja, da vanj vključeni zdravniki 

in zdravnice poznajo svoje pravice ter vedo, kako ukrepati in se primerno odzvati na raznorazne 

pritiske. V ta namen program Regula vsebuje široko paleto usposabljanj v klasični in  digitalni obliki, 

vzorcev dokumentov ter telefonske, elektronske in osebne podpore pravnih in ekonomskih 

strokovnjakov. 

Ne odlašajte in se še danes vključite v program Regula ter postanite regulist – bojevnik za pravice 

pacientov in zdravnikov.   

 

Več informacij:  

Skupinska praksa 

info@skupinskapraksa.si 

041 302 202 

www.skupinskapraksa.si 
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FINANČNI SKLAD SKUPINSKE PRAKSE  
Prošnja za podporo 

 

Država ima na voljo velik uradniški aparat ter veliko možnosti zakrivanja škodljivih in protipravnih 

odločitev ter za izvajanje pritiska na zdravnike. Zato tudi zdravništvo potrebuje odločno profesionalno 

ekipo. V ta namen je Skupinska praksa oblikovala finančni sklad zoper protipravne odločitve Državnega 

zbora, Vlade, Ministrstva za zdravje in ZZZS. 

 

Prispevajte 150,00 EUR in podprite: 

1. koordiniran upor zoper protipravne in škodljive odločitve države; 

2. sodne postopke pred slovenskimi in evropskimi sodišči; 

3. postopke zaradi omejevanja konkurence; 

4. pravno zaščito zdravnic in zdravnikov, ki bodo deležni pritiskov in ustrahovanja države. 

 

Prispevate lahko kot posameznik ali kot poslovni subjekt.  

Transakcijski račun Skupinske prakse: 

TRR: SI56 6100 0000 8520 148 odprt pri Delavski hranilnici Ljubljana 

Koda namena plačila: OTHR 

Sklic: SI99 

Prejemnik: Skupinska praksa, Peričeva 31, Ljubljana 

 

Več informacij:  

Skupinska praksa 

info@skupinskapraksa.si 

041 302 202 

www.skupinskapraksa.si 

 


