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Ljubljana, 22.02.2011

g. Ljubo Germič, predsednik
Odbor za zdravstvo

Zadeva: Zahteva za sklic nujne seje Odbora Državnega zbora RS za zdravstvo

Na podlagi  48.  člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije  podpisane 
poslanke in poslanci zahtevamo sklic nujne seje Odbora Državnega zbora Republike 
Slovenije za zdravstvo z naslednjim dnevnim redom: 

"1. Zviševanje cen zdravil, ki niso predmet financiranja iz javnih sredstev"

OBRAZLOŽITEV:

V medijih je odjeknila novica da so najbolj prodajana zdravila brez recepta v mesecu 
februarju poskočila tudi do 23%. Gre za dvig cen s strani določenih farmacevtskih 
družb, kar posledično pripelje do dviga cen zdravil za končne potrošnike v višini od 
3  do  23%,  v  povprečju  pa  za  10%.  Razlogi  za  podražitve  oziroma  argumenti  s 
katerimi operirajo farmacevtske družbe oziroma njihovi posredniki so po naši oceni 
neutemeljeni,  saj  gre  v  teh  primerih  v  veliki  večini  za  najbolj  prodajana,  tako 
imenovana sezonska zdravila.

Po dostopnih informacijah naj bi GlaxoSmithKline februarja že podražil devet oblik 
zdravil, po navedbah Financ, kapsule za izgubo telesne teže Alli 11,1%, Coldrex za 
11,8%, Panadol v več oblikah od 18% do 22,6% in druga zdravila.

Podražitve Lekovih zdravil; med njimi Lekadol plus C, Fluimukan za izkašljevanje, 
kapljice za nos Operil so 10 odstotkov.

Med proizvajalci, ki so želeli svojim proizvodom dvigniti cene je bila tudi novomeška 
Krka.  Ta  je  želela  podražiti  13  zdravil:  zrnca  proti  gripi  Daleron  C 500  za  16%, 
Daleron cold3, vitamine B-complex in zdravilo proti alergiji Letizen za 14%, Nalgesin 
S, ki je najbolje prodajani analgetik, za 5%, Rutacid za 3%. Zanimivo dejstvo je, da so 



se odgovorni  v  omenjeni  družbi,  čeprav  so  v preteklem tednu lekarne že prejele 
nekatere nove cene zdravil brez recepta, odločili da podražitev v prihodnje ne bo.

V medije so namreč posredovali informacijo, citiramo:" »Sporočamo vam, da smo v 
Krki sprejeli odločitev, da z današnjim dnem, to je s 15. februarjem 2011, zdravil brez 
recepta ne bomo podražili.  Za te izdelke tudi v bližnji  prihodnosti ne načrtujemo 
spremembe  cen.  S  tem  želimo  svojim  kupcem  še  naprej  zagotavljati  kakovostne 
izdelke po sprejemljivih cenah.« Ob tem pa velja omeniti, da je bil glavni argument 
za  podražitve  podražitev  surovin  in  prilagajanje  cen  primerljivim  konkurenčnim 
izdelkom. V Leku pa poleg surovin za dvig navajajo celo embalažne elemente.

Predlagatelji nujne seje se sprašujemo, tudi glede na specifični slovenski trg zdravil, 
kaj je glavni razlog za dvig cen posameznih zdravil. Med glavnimi razlogi bi lahko 
bilo  tudi  pokrivanje  izpada  dohodka,  ki  so  farmacevtska  podjetja  doletela  po 
znižanju cen zdravil na recept, skladno z novimi pravilniki o cenah.

Res je, da gre v teh primerih za zdravila brez recepta oziroma za široko porabo, za 
katera veljajo pravila "prostega trga", na katera lahko končni potrošniki odgovorijo 
zgolj  z  nekupovanjem  teh  proizvodov.  Ob  zadnjem  dvigu  pa  se  predlagatelji 
sprašujemo  ali  ne  gre  za  tako  imenovani  anti-tržni  mehanizem,  saj  splošno 
ekonomsko  načelo  govori  o  zniževanju  cen  ob  povečanem  povpraševanju.  Cene 
zdravil v Sloveniji pa so v nekaterih primerih v povprečju višje od cen v sosednjih 
državah.  Za škatlico Aspirinov na primer v Avstriji  potrošniki plačajo 3,3 evra,  v 
Italiji 4,23 evra, v Sloveniji pa 4,37 evra. Celo več, v okviru podražitev cen s strani 
farmacevtskih družb gre v prvi vrsti za družbeno neodgovorno dejanje. Dejstvo je, 
da bolni ljudje, ne glede na svoj socialni status, kupujejo tudi zdravila brez recepta, 
kar se farmacevtska podjetja izredno dobro zavedajo. Zato ni naključje, da so ravno 
ta podjetja tista z najvišjimi zaslužki.

Slovenija je sicer morala na podlagi Uradnega opomina ES, ki ga je prejela konec leta 
2007, uskladiti nacionalno zakonodajo z  Direktivo o transparentnosti  ES, ki ureja 
področje cen zdravil za uporabo v homani medicini v EU. Tako je bil v sredini leta 
2008 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih, ki ureja samo 
področje določanja in spremljanja cen zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev - 
torej zdravil, ki so razvrščena ali na pozitivno ali na vmesno listo ter zdravil, ki se 
uporabljajo  v  okviru  bolnišničnega  zdravljenja  ter  zdravljenja  v  zdravstvenih 
zavodih in pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Torej cene zdravil, ki niso financirana iz javnih sredstev in niso pravica zavarovanih 
oseb iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja - to so zdravila, ki se lahko 
kupijo  v  lekarnah brez  zdravniškega  recepta  ter  zdravil,  ki  se  lahko  prodajajo  v 
specializiranih lekarnah, se oblikujejo prosto oziroma  se oblikujejo po zakonitostih 
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trga.  V skladu z navedenim,  se torej  v  Republiki  Sloveniji  določajo in spremljajo 
samo cene zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev. 

Predlagatelji bi s predlagano sejo v prvi vrsti želeli pridobiti odgovore na vprašanja 
glede delovanja trga na področju prodaje zdravil, tudi na področju določanja marž, 
saj  so nekatera primerljiva zdravila v tujini  cenejša.  Pravi  odgovor na zastavljena 
vprašanja bi skladno s svojimi pristojnostmi brez dvoma lahko posredoval tudi Urad 
za varstvo konkurence,  saj  bi  tudi  v teh primerih lahko prihajalo do posameznih 
dogovarjanj med proizvajalci zdravil oziroma njihovimi posredniki; nenazadnje gre 
v tem primeru tudi za vprašanje sestave končne cene posameznih zdravil v celotni 
verigi  (surovine,  polizdelki,  posredništvo pri  prodaji,  končna marža na prodajnih 
mestih)? Urad namreč v skladu s svojimi pristojnostmi spremlja in analizira razmere 
na  trgu,  vodi  postopke  in  izdaja  odločbe  v  skladu  z  zakonom  o  preprečevanju 
omejevanja konkurence, daje mnenje Državnemu zboru in vladi. 
 
Urad  presoja  domnevne  omejevalne  sporazume  ter  domnevne  zlorabe 
prevladujočega  položaja.  Na  podlagi  priglasitve  opravlja  presojo  skladnosti 
koncentracij s pravili konkurence in jih po opravljenem postopku odobri, prepove ali 
odobri s pogoji.  Zato predlagatelji pozdravljamo aktivnosti urada, ki je v odzivu na 
sočasne  spremembe  cen  zdravil  brez  recepta  pod  drobnogled  že  vzel  ne  samo 
veletrgovcev z zdravili, pri katerih ugotavlja domnevno sporne kršitve in ravnanja, 
temveč bo z širšo analizo preiskal stanje v celotnem farmacevtskem sektorju.

Preventiva, predvsem na področju zdravstva, je v nacionalnem interesu. Ker gre v 
opisanih primerih za izjemen dvig tako imenovanih sezonskih zdravil, je ključnega 
pomena  morebitna  vzpostavitev  kateregakoli  regulatornega  organa,  ki  bi  omejil 
neargumentirane dvige cen zdravil, pod določenimi tržnimi pogoji, kjer veljajo sicer 
osnovna pravila konkurence.

Da bi lahko na odboru opravili korektno in kakovostno razpravo o predlagani točki 
dnevnega reda, predlagamo, da na sejo povabite:

- predstavnika ministrstva za zdravje
- predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS
- predstavnika Zdravstvenega sveta Republike Slovenije
- predstavnika Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
- predstavnika Slovenskega zdravniškega društva
- predstavnika Lekarniške zbornice Slovenije
- predstavnika Slovenskega farmacevtskega društva
- predstavnika Razširjenega strokovnega kolegija za lekarniško farmacijo
- predstavnika Zveze potrošnikov Slovenije
- predstavnika Urada za varstvo konkurence RS

Predlagamo, da Odbor za zdravje glasuje o naslednjih predlaganih sklepih:  
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1. Odbor za zdravje se je seznanil s problematiko dvigovanja cen zdravil, ki 
niso predmet financiranja iz javnih sredstev.

2. Odbor  za  zdravje  predlaga  Uradu  za  varstvo  konkurence,  da  skladno  s 
svojimi  pristojnostmi  še  naprej  spremlja  in  analizira  razmere  na  trgu 
zdravil  in  o  svojih  ugotovitvah  seznani  Državi  zbor  in  pristojno 
ministrstvo.

3. Odbor za zdravje predlaga ministrstvu za zdravje, da prouči možnosti za 
ustrezno uvedbo regulatornega organa na področju prodaje zdravil, ki niso 
predmet financiranja iz javnih sredstev.

Gradivo:
- medijski prispevki (v prilogi)
• "Sezonska zdravila" brez recepta februarja dražja tudi za 23 odstotkov, ago/pa, 

STA, 14.02.2011
• Krka vendarle brez podražitve zdravil, ago/apo, STA, 15.02.2011
• Zdravila brez recepta dražja tudi za 23 odstotkov, Barbara Pavlin, 14.02.2011, 

www.delo.si/clanek/140313
• Krka  ne  bo  dražila  zdravil  brez  recepta,  Ba.Pa.,  15.02.2011, 

www.delo.si/clanek/140460
• Krka,  Lek  in  GSK  močno  dražijo  zdravila  brez  recepta,  Andreja  Rednak, 

14.02.2011, www.finance.si/print?tip=1&id=302599
• Krka si je premislila - ne bo podražila zdravil, Andreja Rednak, 15.02.2011, 

www.finance.si/print?tip=1&id=302828
• Krka si je čez noč premislila, Mateja Grošelj, Večer, 16.02.2011
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Podpisi poslank in poslancev:

Ga. Cveta Zalokar Oražem

Dr. Vasja Klavora

g. Ljubo Germič

mag. Julijana Bizjak Mlakar

ga. Andreja Rihter
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