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dr. Miro Cerar 
 
 

ZADEVA: Zdravstvena reforma in dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojne veterane 

 
 
Spoštovani gospod predsednik dr. Miro Cerar ! 
 
Dovolite nama, da vam ob začetku novega leta v imenu vojnih veterank in veteranov, združenih 

v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Združenju policijskih veteranskih društev Sever zaželiva 

veliko zdravja ter modrosti pri vodenju Vlade Republike Slovenije. Izkoriščava tudi to priložnost, 

da se vam osebno zahvaliva za vse, kar ste storili za povrnitev odvzetih pravic vojnim 

veterankam in veteranom in s tem dejanjem pokazali, da razumete krivice, ki so nam z določili 

ZUJF bile povzročene. Vrnitev odvzetih pravic so vsi vojni veterani sprejeli z razumevanjem in 

to dejanje sprejeli tudi kot vrnitev odvzetega ponosa in časti ! 

Tudi danes z zanimanjem spremljava razprave, povezane z zdravstveno reformo, ki so 

neposredno povezane tudi s pravkar vrnjenimi pravicami glede dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja. Čeprav nimava nobenih konkretnih informacij glede natančnejše opredelitve o 

plačevanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, smatrava, da bi ukinitev iste in namesto 

tega uvedba posebne dajatve, ki bi se plačevala od neto prejemkov, pomenilo, da bi prenehala 

obveznost države do plačevanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

V imenu vseh vojnih veterank in veteranov predlagava, da se v zakon, ki bo urejal področje 

zdravstva, zapiše, da ZDRAVSTVENA REFORMA NE POSEGA V PRAVICE VOJNIH 

VETERANOV. 

Spoštovani predsednik vlade, 

prosiva, da se predstavniki obeh veteranskih organizacij - ZVVS in ZPVD Sever, aktivno 

vključijo v pripravo tistega dela zdravstvene reforme, ki bo urejala vprašanje pravic vojnih 

veteranov. 

S spoštovanjem, 

                                                                                  

   Ladislav Lipič                                                                                     dr. Tomaž Čas 
predsednik ZVVS                                                                           predsednik ZPVD Sever 
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