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Veteranke in veterani,  

 

v veliko veselje nam je, da vas lahko seznanimo z nastopom dokončne uveljavitve 

sprememb Zakona o vojnih veteranih, ki vrača pravico do plačila premije dopolnilnega  

zdravstvenega zavarovanja (DZZ) iz državnega proračuna. To pravico lahko od 1.1.2017 

uveljavljajo vsi, ki imajo urejen status vojnega veterana in so dopolnili 55 let starosti. 

 

Pot do ponovne uveljavitve pravice ni bila lahka in še manj kratka. Obe vodstvi 

veteranskih organizacij sta v to vložili obilo truda, nešteto sestankov in usklajevanj, 

dogovarjanj in tudi sklepanja kompromisov. Vmesna etapa je bila lanska sprostitev 

ukrepa za vse, ki so imeli status upokojenca, brezposelne in prejemnike veteranskega 

dodatka. Z aktualno vlado je bilo dogovorjeno, da se ukrep za vse ostale upravičence 

sprosti z letom 2017. Na tem dogovoru smo vztrajali in dosegli na videz nedosegljivo.  

  

Potrebno je zapisati, da je sedanja vlada prva, ki se je s predstavniki veteranskih 

organizacij sploh želela pogovarjati in usklajevati. Ne gre pozabiti tudi opravičila 

tedanjega predsednika Državnega zbora RS g. Janka Vebra za storjene krivice, ki jih je 

povzročil Zakon o uravnoteženju javnih financ.  

 

Vračilo plačila premije DZZ s strani države ni bilo nekaj samoumevnega. Zanj se je bilo 

potrebo pošteno boriti, vse od udeležbe na protestih, zbiranja podpisov podpore volivcev 

do velike angažiranosti obeh predsednikov Zveze veteranov in Združenja Sever. Tudi 

tokrat so nekateri državni uradniki razmišljali o preložitvi dokončne vrnitve pravice do 

DZZ v leto 2018-19. Na sestankih smo novo finančno ministrico in ministrico za delo 

oborožili z argumenti, na podlagi katerih se je Vlada RS odločila, da bo to nečastno 

dejanje svojih predhodnic s 1. 1. 2017 dokončno uredila.   

 

Na koncu nam je uspelo skupaj z Vlado RS pod vodstvom dr. Mira Cerarja, da smo 

popravili krivico in vsaj delno povrnili dostojanstvo vsem vojnim veteranom, ki so 

sodelovali v vojni za Slovenijo in častno obranili novonastalo državo. 

 

 

Skupaj v vojni, skupaj v miru! 

 

 

 

 
Ladislav Lipič 

predsednik ZVVS 
 Dr. Tomaž Čas 

predsednik ZPVD Sever 
        

mailto:info@zdruzenje-sever.si
mailto:zveza@zvvs.si

