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Kakonaprejvzdravstvu?mag.FrancHočevar

mag. Franc Hočevar 
Urad predsednika RS

Kam in kako v zdravstvu, da ne bo preveč
bolelo, je vedno znova osrednje in aktualno
vprašanje. Tisti, ki ste vsakodnevno vpeti v
dinamiko dela zdravstvenih institucij, ambu-
lant inrazličnihustanov,kiseneposrednoali
pa posredno ukvarjajo z zdravstvom kot sis-
temom,zdravstvomkotstrokoalizdravstvom
kotpolitiko,imatesvojevsakodnevnezaznave
patudimnenjainpogledeozdravstvu.Skupna
značilnosttehpogledovjeta,danisopoenoteni
indanisouravnoteženi.Vednomočnejšovlogo
natempodročjuimajotisti,kiodločajoojavnih
financah,odavkih,prispevkihinplačah.Zdaj-
šnjičas je tak,dabodoousodizdravstva ins
temtudineposrednihpravicodločalitisti,kise
ne spopadajo z vsakodnevnimi operativnimi
nalogamiinorganizacijozdravstvenihstoritev
ininstitucij,kijihizvajajo.Kotkaže,bodootem
odločalitisti,kipreračunavajoobsegpotrebnih
sredstevoziromarazpoložljivihsredstevzaiz-
vajanjainuresničevanjepravicspodročjazdra-
vstvenegavarstva.

Vzadnjih sedmin letih se jena tempodročju
oziromanaMinistrstvu za zdravje zamenjalo
petministrov. Vsak je imel svoj pogled, svoje
prepričanjeintudisvojpristop.Večinanjihovih
zamisli jebilarazumljivapatudiuporabnain
koristna,vendarnihčeodnjihnizaključil, jih
uzakonilalikakodrugačereguliral,dabisete
tudidejanskouresničile.Številobolnišnicosta-
ja enako, število zdravnikov podobno, število
medicinskih sester se je povečalo. Struktura
bolezniinpacientovjeskorajidentičnazrahlo

tendencorastina računstaranja in tistihobo-
lenj,kisotipičnazastarejšebolnike.Nekoliko
se je prestrukturiral program na račun nego-
valnihbolnišnic, je tudinekajnovihmetodin
tudi nekaj novih, predvsem dražjih, zdravil.
Skratka,epidemiološkasituacijajevečalimanj
stabilna,ravnotakodinamikauporabezdravil
instoritev,kijihjepotrebnoopraviti,dazado-
voljimobistvenepotrebevsistemuzdravljenja
inzadovoljevanjapravicpozdravljenju.

Rdečanitskorajdavsehpetihministrovsobile
čakalne vrste, mreža zdravstvenih institucij,
procesintegracij,e-zdravje,referenčnostambu-
lant in tudibolnišnic,združevanje javnihraz-
pisov.Izgradnjanekaterihdelovbolnišnic,kise
vlečejo že kot jara kača.Vpripravi je bil tudi
zakonozdravstvenidejavnosti,kinibilsprejet,
ozdravstvenemzavarovanju inpodobno.Bila
pa sta sprejeta, kar je nadvsepomembno,Za-
konopacientovihpravicahinZakonozdravni-
škislužbi.Pripravljenajebilatudi»Nadgradnja
zdravstvenegasistema«,kijebildokajrazumen
dokumentinbisegadalovvečiniuresničitiz
dobroorganizacijoinstandardizacijoteruved-
bo referenčnihkategorij.Vse to skupaj bi lah-
komočnoposeglotudivorganizacijomrežein
njenoučinkovitost.

Verjetnosebodozgorajnaštetetemeponovno
ponovile,žesprejetiaktualnizakonispremeni-
li,nekaterinapisalinanovoobdejstvu,da:
- točnovemo,kakšne sopravicedržavljanov
oziromakakšnebodoznovimZakonomza
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uravnoteženjejavnihfinanc,
- vemo z več kot 95 % natančnostjo, katere
boleznibomozdraviliinkolikootroksebo
rodilo, skratka,poznamoepidemiološko si-
tuacijovdržavi,

- smoseznanjenizviri,ki jihbomoimelina
razpolagoinkolikobijihpotrebovalioziro-
maseznanjenismosprimanjkljajemin

- sonampovsemprezentnekapacitetebolni-
šnic,ambulant,posamičnihstoritevobkoli-
činahpotrebnihzdravil,pacelotudi,koliko
ljudibilahkoopravilotodeloinskakšnim
znanjem.

Torej, na strokovnem srečanju bomo skušali
zastaviti vprašanja, ki upoštevajo zgornja dej-
stva, z malo truda bi nam uspelo oblikovati
tudiustreznoenačbobrezneznanke,gledena
to,dabodoznamitakoTomažGantar,mini-
sterzazdravje,SamoFakin,generalnidirektor
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Marija Seljak, direktorica Inštituta za varova-
njezdravjaRS,kizbiravsepotrebnepodatkeo
zdravstvenemstanjudržavljanovinMetodMe-
zek,direktorZdruženjazdravstvenihzavodov
Slovenije,kiimadoberpreglednadkapaciteta-
mizdravstvenihinstitucij.

Včetrtek-danpredtemitemami-bodospre-
govorilitisti,kiimajodoberspominonastaja-
njutemeljihplanskihdokumentovnapodročju
zdravstva,kotjeSplošnidogovor,patuditisti,
ki bodo ponovno utemeljili pojem dialoga v

zdravstvu, razkrili skrivnosti s področja stro-
škovinopriljubljenitemi,kijepovezanazjav-
nimnaročanjeminnebonikolidokončana.Še
posebejsmolahkohvaležnitistimpripravljav-
cemtem,kisebodospopadlizidejoenovitega
informacijskegasistemainizmenjavepodatkov
tervarnostinatempodročju,sajnambodopo
vsej verjetnosti razkrili pomembne skrivno-
sti.Dejstvo je, da postaja informacijski sistem
napodročjuzdravstvenegavarstvaenoizmed
resnih inključnih logističnihovirzanadaljnji
razvojsistemazdravstvenegavarstva.

Gledena to,dasepostavljajonova indrugač-
na izhodišča, ki sobiladelomazapisanažev
različnih dokumentih Ministrstva za zdrav-
je,Koalicijski pogodbi ter tudi v varčevalnem
programu,kisojihrazličneinstitucijeponujale
kotnovopot innovopriložnostzastabilizira-
nje razmer,ne samovzdravstvu,ampak tudi
vjavnemsektorjunasploh,vasprosimo,dakot
aktivni inodgovornidržavljan terpoznavalec
razmer na področju zdravstva sodelujete na
srečanju pri snovanju nove strategije v zdra-
vstveni dejavnosti, politiki in zdravstvenem
zavarovanjussvojomislijointvornimprispev-
komvrazpravi.
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PredstavitevSavinjskeregijeDanijelaGorišek

Danijela Gorišek
Splošna bolnišnica Celje

Povzetek
Savinjska statistična regija je ena izmed dvana-
jstih regij Slovenije, po velikosti pa je tretja izmed 
vseh – obsega 2.384 km2, kar predstavlja 11,4 % 
površine Slovenije. Regija je naravnogeografsko zelo 
raznolika, saj obsega tako z gozdom porasel alpski 
svet Zgornje Savinjske doline in dela Kamniško-
Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko dolino, 
gričevnato Kozjansko in Obsotelje kot tudi Velenjsko 
kotlino z nahajališči lignita. Ima izjemno strateško 
lego, saj je umeščena v središče Slovenije, skoznjo pa 
potekajo pomembne mednarodne cestne in železniške 
povezave. 

Abstract
Savinjska region is one of the twelve regions of Slove-
nia. It is the third largest Slovenian region - it covers 
2384 km2, which represents 11.4 % of Slovenia. The 
region is very diverse in terms of natural geography; 
it comprises mainly the wooded alpine world of the 
Upper Savinja valley and the part of the Kamnik-
Savinja Alps, the fertile Lower Savinja valley, the 
Kozjansko hills and the Velenje basin with coal de-
posits. It has a very strategic location because it is 
sited in the center of Slovenia, with important inter-
national roads and rail links running through it.
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UVOD
VSavinjskoregijojevključenih31občin,status
mestneobčinepaimataCeljeinVelenje.Zave-
čjorazvojnoučinkovitostregijauveljavljadelo-
vanjepetihsubregij:Savinjsko-Šaleške,Spodnje
Savinjske,OsrednjeCeljske,Dravinjske inOb-
soteljskoKozjanske.Takozohranjanjembogate
etnološkedediščinepoudarjaraznolikostsvojih
območijkotrazvojneprednosti.Vregijiprebiva
260.039prebivalcevoz.dobrih12%slovenskega
prebivalstva.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje, ki zbira
inobdelujezdravstvenostatističnepodatkeza
regijo Celje, to počne na drugačnem območju
kot ga opredeljuje Savinjska statistična regija.
RegijaCeljejetakoodSavinjskeregijevečjaza
upravni enoti Sevnica in Brežice ter tako po-
krivaobmočje35občininnekajvečkot300.000
prebivalcev.

DeMOGRaFSKI PODatKI Za 
ReGIjO
Slika 1: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu 
v Savinjski regiji, 1. 7. 2010, SURS 

V Savinjski regiji je na dan 1. 7. 2010 živelo
260.039 prebivalcev,med njimi 49,9%moških
(129.760) in 50,1%žensk (130.279).Medprebi-
valcido60.letastarostijevišjideležmoških,po
60.letupajevišjideležžensk.Pričakovanaži-
vljenjskadobazaženskejevregijiza9letvišja
kotzamoške.PostarostnistrukturiseSavinjska
regijauvrščamedpredelesstaropopulacijo,saj
jebilov letu201015,9%prebivalcevstarih65
letinveč.Naravniprirastna1.000prebivalcev
jebilvregijirahlopozitiven.

Tabela 1: Zaposlitvena struktura prebivalcev Savinj-
ske regije, leto 2010, SURS
Prebivalstvo Leto2010
Številodelovnoaktivnihprebivalcev 104.156
Številozaposlenihoseb 92.068
Številosamozaposlenihoseb 12.088
Številoregistriranihbrezposelnihoseb 14.332
Stopnjadolgotrajnebrezposelnostiv% 5,2
Povprečnamesečnabrutoplačaporegiji
prebivališčav€ 1.436

Vletu2010jebilovregijidelovnoaktivnih40
% prebivalcev, od tega 88,4 % zaposlenih in
11,6% samozaposlenihprebivalcev. Stopnja re-
gistriranebrezposelnosti jev letu2010znaša-
la 11,8%,kar jekljubupadanju ševednonad
slovenskim povprečjem (10,7 %). Eden izmed
večjihproblemovSavinjskeregijejestrukturna
brezposelnost.Poletu2004se jenamrečzačel
odstotek dolgotrajno brezposelnih med vse-
mi brezposelnimi ponovno povečevati. Med
brezposelnimi je več kot polovica takšnih, ki
imajosrednješolskoizobrazbo,dobratretjinaz
osnovnošolskoizobrazbo,desetinapazvišjoin
visokošolskoizobrazbo.

Po indeksu delovne migracije za leto 2010 je
številodelovnoaktivnihprebivalcev,kidelajo
vregiji,lemalozaostajalozaštevilomdelovno
aktivnihprebivalcev,kivregijiprebivajo. Izo-
brazbenasestavaprebivalcevvstarostniskupi-
ni 25-64 let se z leti izboljšuje.V začetku leta
2011 je imela najmanj višješolsko stopnjo izo-
brazbe že skoraj petina prebivalcev. Nadpov-
prečno število študentov na 1.000 prebivalcev
invisokdeležštudentovmedprebivalcistarimi
od19-26letpomenitazaregijopomembenizo-
brazbenipotencial.

GOSPODaRStVO ReGIje
Savinjskaregijase jesprecejšnjogospodarsko
krizosoočilaževzačetkudevetdesetihlet,koje
prišlodoprestrukturiranjvelikihindustrijskih
podjetij.Številnavtemnisobilauspešna,zato
jetakratvregijišlovstečajvelikopodjetijizte-
kstilne, lesne, gradbene, kovinsko-predeloval-
neinzlatarskeindustrije.Prišlojedovelikega
porasta brezposelnosti in neugodne strukture
nezaposlenih prebivalcev. Z boljšo izrabo ra-
zvojnih potencialov območja in prepoznavo
sodobnih trendov v posameznih dejavnostih
seje,šeprednastankomdanašnjegospodarske
krize, nekaterim že uspelo izkopati iz gospo-
darskestagnacije.

PopodatkihStatističnegauradaRepublikeSlo-
venijepodjetjavSavinjskiregijidanespredsta-
vljajodobrodesetinovsehslovenskihpodjetij,
ustvarijo pa okrog desetino prihodkov vseh
podjetijvdržavi.Podjetjasopovelikosti,izra-
ženispovprečnimštevilomoseb,kidelajovteh
podjetjih,mednajvečjimivdržavi(5,4osebev
letu 2010). Gospodarski razvoj v regiji udeja-
njajouspešnevelikegospodarskedružbe,med
katere se uvrščajoGorenje (Velenje), Engrotuš
(Celje), BSH Hišni aparati (Nazarje), Termoe-
lektrarnaŠoštanj,PremogovnikVelenje,Unior
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(Zreče), Steklarna Rogaška (Rogaška Slatina).
Vsevečpajetudizeloprodornihsrednjeveli-
kih inmanjšihpodjetij (KLSLjubno,MIK,BI-
SOLindruga).

KljUčnI PODROčjI Sta POleG 
GOSPODaRStVa še tURIZeM In 
KMetIjStVO
Turizem je v regiji zaradi naravnih danosti,
pestre kulinarične ponudbe in gostoljubnosti
domačinovpriznanapanoga.Odenenajlepših
alpskih dolin se prek srednjeveških grajskih
navdihov Celjskih knezov do skrivnostnega
Kozjanskegarazkrivajokotičkineokrnjenena-
rave,sedemtermalnihinklimatskihzdravilišč,
krajiinmestazzanimivopreteklostjoinživah-
no sedanjostjo, gostoljubne kmečke domačije,
postojankezašportnenavdušence.Vletu2010
jeregijoobiskaloskoraj11%vsehturistovvSlo-
veniji.Vregijisoprenočilipovprečnoštirikrat.

Savinjska regija ima tudi odlične pogoje za
kmetijstvo. Med kmetijskimi panogami pre-
vladuje živinoreja, vinogradništvo, sadjarstvo
ingozdarstvo,vednovečjipotencialpasekaže
tudivponudbi turizmanakmetiji.ZaSavinj-
skoregijojeznačilnotudihmeljarstvo.

Najpomembnejša prometna smer v Savinjski
regiji je t.i. Štajerska smer, ki je del vzdolžne
slovenskeprometneosi,nakaterisezdružuje-
jopovezavedelasrednje invzhodneEvropez
JadranominsevernoItalijo.Vnačrtujetudi3.
razvojnaos,kibopomembnovplivalanapove-
zovanjeregionalnihsrediščKoroške,Savinjske,
Zasavja in jugovzhodne Slovenije s središči v
AvstrijiinnaHrvaškem.

Tabela 2: Gospodarski kazalci za regijo, 2010, SURS

Regio.BDP
vmio€
(2009)

BDPna
preb.
(2009)

Število
zaposl.
(2010)

Povprečna
mesečna
brutopla-
ča(2010)

Savinjska
regija 3.998 15.396 92.068 1.436
Slovenija 35.311 17.295 1.042.000 1.495
Delež
Savinjske
regijev% 11,3 89 8,9 96

ZDRaVStVena DejaVnOSt 
ReGIje V šteVIlKaH
Tabela 3: Zdravstvo Savinjske regije v letu 2010, 
SURS

Podatkizaleto2010
Savinjska

regija Slovenija
Zdravniki/1.000prebivalcev 19,5 25,0
Medicinskesestre/1.000
prebivalcev 77,7 84,0
Zobozdravniki/1.000
prebivalcev 5,4 6,3
Farmacevti/1.000
prebivalcev 5,0 6,0
Bolniškepostelje/1.000
prebivalcev 37,0 48,0

NaobmočjuceljskeobmočneenoteZavodaza
zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pokriva
območjeUpravneenoteCeljeinpetihizpostav
(Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri
Jelšah inŽalec), trenutnovzdravstvenimreži
deluje23javnihzavodov:

- SplošnabolnišnicaCelje
- PsihiatričnabolnišnicaVojnik,
- 7zdravstvenihdomov,
- 3lekarne,
- 10socialnihinposebnihzavodov,
- ZavodzazdravstvenovarstvoCelje,
ter167zasebnikovskoncesijo,insicer:
- 33izvajalcevosnovnezdravstvenedejavno-
sti,

- 67izvajalcevzobozdravstvenedejavnosti,
- 27 izvajalcev specialističnezdravstvenede-
javnosti,

- 6socialnovarstvenihzavodovinzavodovza
usposabljanje,

- 7lekarn,
- 10izvajalcevnegeinpatronaže,
- 10fizioterapevtov,
- 2izvajalcanenujnihreševalnihprevozov,
- 5zdravilišč.
Vprimarnemzdravstvenemvarstvujebilopo
podatkihZZVCeljevregijiCeljeleta2009za-
poslenih 233 zdravnikov. Število zdravnikov
na1000prebivalcevjebilonajvišjevUECelje,
Velenje,Sevnica,BrežiceinLaško.VUEŽalec,
Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Sloven-
skeKonjice inMozirje je bila preskrbljenost z
zdravnikivprimarnemvarstvupodregijskim
povprečjem, ki je znašalo 0,77 zdravnika na
1000prebivalcev.87%vsehopravljenihobiskov
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v primarnem zdravstvenem varstvu v regiji
Celjeleta2009jebilokurativnih.78%vsehobi-
skovjebiloopravljenihpriodraslih.
Med najpogosteje zabeleženimi obolenji so
v vseh starostnih skupinah bolezni dihal. V
predšolskemobdobjusledijo infekcijske inpa-
razitarne bolezni, v šolskem obdobju poškod-
beinzastrupitveterinfekcijskeinparazitarne
bolezni.Priodraslih sonadrugemmestubo-
leznimišicinkosti,natretjempapoškodbein
zastrupitve.

Največzobozdravnikovna1000prebivalcev je
bilovceljskiregijileta2009vUECeljeinVele-
nje,najmanjpavUEŠentjurpriCelju,Laškoin
Sevnica.Medobiski,ki so jih tega letazoboz-
dravniki opravili pri otrocih inmladostnikih,
jebilonekajvečkot17%preventivnihserijskih
pregledov.75%vsehpregledov,kisojihopra-
vilipriodraslih,pa jebilo tega letaponovnih
pregledov.

Največ obiskov v specialistični dejavnosti na
sekundarnemnivojusoleta2009vceljskiregiji
zabeležilivkirurškidejavnosti,sledijojiokuli-
stična,pediatrična,internistična,dermatološka
inotorinolaringološkadejavnost.

Vvečini dejavnosti je največje število obiskov
na1000prebivalcevvstarostniskupininad65
let.Vstarostniskupinido5letjenajvečobiskov
v pediatrični, kirurški in otorinolaringološki
dejavnostitervlogopedijiinpsihologiji.Največ
obiskovvpsihiatrični,ginekološki innevrolo-
škidejavnostipajezabeleženihvstarostnisku-
piniod20do64let.

ZZV Celje v statistiko bolnišnične dejavnosti
poleg Splošne bolnišnice Celje in Psihiatrične
bolnišniceVojnikzajematudiSplošnobolnišni-
coBrežiceinBolnišnicoTopolšico.Vletu2009
jebilovštirihbolnišnicah1.155razpoložljivih
postelj,povprečnaležalnadobajebila6,3dni.
Najvišja je bila seveda v psihiatrični dejavno-
sti(42,6dni),vnevrološkidejavnosti(13,2dni)
invdermatološkidejavnosti(9,2dni).Najnižja
povprečnaležalnadobajebilavpediatričnide-
javnosti(2,8dni),okulističnidejavnosti(3,1dni)
terginekološko-porodniškidejavnosti(3,1dni).

ZDRaVje ReGIje V šteVIlKaH
VregijiCeljesedeležbolniškihizostankovpo-
časi,avztrajnoniža,vendarješevednovišjiod
slovenskegapovprečja.Vprimerjavizdrugimi
regijami je bila leta 2009 celjska regija na tre-
tjemmestupodeležubolniškegastaleža.

Tabela 4: Podatki o bolniškem staležu za regijo, 
2010, SURS

Podatkizaleto2010
Savinjska

regija Slovenija
Bolniškistaležzapolnidelov-
ničas(%) 4,9 4,1
Številodnizačasneodsotno-
stinazaposlenega 17,8 14,9
Nezgodeprideluna1.000
zaposlenih 32,5 25,2
Smrtnenezgodeprideluna
10.000zaposlenih 0,5 0,3

Pogostejekotmoškisobilevbolniškemstaležu
vceljskiregijiženske.Vstaležusobilezaradi
bolezniternegeinspremstva.Njihovabolniška
odsotnostjebilavpovprečjudaljšaodbolniške
odsotnostimoških.Moškisobilivstaležupo-
gostejekotženskezaradipoškodb.

Slika 2: Bolniški stalež po skupinah diagnoz v regiji 
Celje, 2009   

1.Nekatereinf.inparaz.bolezni
2.Neoplazme
3.Boleznikrviinkrvotv.organov.
4.Endokrine,prehr.inpresn.bolezni
5.Duševneinvedenjskemotnje
6.Bolezniživčevja
7.Bolezniočesainadneksov
8.Bolezniušesainmastoida
9.Bolezniobtočil
10.Boleznidihal
11.Bolezniprebavil
12.Boleznikožeinpodkožja 13. Bol. mišično-

kos.sist.invez.tkiv
14.Boleznisečilinspolovil
15.Nosečnost,porodinpopor.obdobje
16.Stanja,kiizv.vper.(obporod.)obdobju
17.Priroj.malfor.,defor.inkromos.nenorm.
18.Simpt.,znakiternenorm.klin.lab.izv
19.Poškodbeinzastrupitvepridelu
20.Poškodbeinzastrupitveizvendela
21.Dej.,kivpl.nazdr.st.innastikzzdr.služ.
22.Nega
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NajvečjideležbolniškegastaležavregijiCelje je
leta2009šelnaračunboleznimišicinkosti,po-
škodbinzastrupitevizvendela,boleznidihal,po-
škodbinzastrupitevpridelu,bolezniobtočilter
duševnihinvedenjskihmotenj.

Deležpoškodbprideluvceljskiregijipoletu2001
vztrajnopada.Doleta2009,kojeznašal30,8po-
škodb na 1000 delovno aktivnih prebivalcev, je
upadelza8,4%.Največpoškodbna1000zaposle-
nihjemedmladimidelavcivstarostnihskupinah
od15do19letinod20do24let.Najpogostejese
nezgodepripetijonaobičajnemdelovnemmestu
(73%),sledijopoškodbenapotinadeloinizdela
(15%),natonaslužbenipotialidelovnemmestu
vdrugienoti(7%)innazačasnemdelovnemme-
stu(3%).Najpogostejšepoškodbesosepripetilev
industriji,sledijopoškodbenajavnihpovršinah,
poškodbevgradbeništvuinpoškodbevterciarni
dejavnosti.Najpogostejepoškodovanidelitelesa
soprstinarokah(24,5%),sledijopoškodbestopal
ingležnjev(11,7%)terkolkovinnog(9,9%).

TakokotvSlovenijišteviloljudiznovoodkritim
rakom narašča tudi v regiji Celje, vendar pa je
biloštevilonanovoodkritihprimerovrakavre-
gijiCeljevprikazanemobdobjupodslovenskim
povprečjem.

Slika 3: Groba incidenčna stopnja (št. novih pri-
merov na 100.000 oseb opazovane populacije) vseh 
rakov v regiji Celje in Sloveniji v obdobju od 1999 
do 2007

Vobdobjuod1999do2007somoškinajpogo-
stejezbolevalizaradirakaprostate,temupaso
sledili rak sapnice in pljuč, rak debelega čre-
vesaindanke,rakkožebrezmelanomainrak
želodca. Ženske so v enakem obdobju najpo-
gostejezbolevalezaradirakadojk,temupaso
sledilirakdebelegačrevesaindanke,rakkože
brez melanoma, rak materničnega telesa, rak
sapniceinpljučinrakmaterničnegavratu.Pri
moškihnaraščapredvsemštevilonovihprime-
rovrakadebelegačrevesaindanke,malignega
melanomaindrugihkožnihrakovterrakapro-
state.Priženskahnaraščaštevilokožnihrakov,
pljučnegaraka,rakadebelegačrevesaindanke
inrakamaterničnegatelesa.Vupadanjupasta
rakmaterničnegavratuinrakželodca.

UMRljIVOSt V ReGIjI
Tabela 5: Podatki o umrljivosti za leto 2010, SURS

Podatkizaleto2010
Savinjska

regija Slovenija
Celotnastopnjarodnosti 1,59 1,57
Umrliponajpogostejšihvzrokih
smrti:
Bolezniobtočil(%) 38,5 39,7
Neoplazme(%) 30,9 31,7
Bolezniprebavil(%) 7,3 6,3
Boleznidihal(%) 7,2 6,0
Poškodbe(%) 7,8 7,3
Prezgodnjaumrljivostmoških
(%) 31,4 30,7
Prezgodnjaumrljivostžensk(%) 12,2 12,5
Povprečnastarostumrlihzaradi
poškodb:
Moški 58,0 57,7
Ženske 75,9 74,7

Starostnostandardiziranaumrljivostjeznašala
690,65na100.000prebivalcevinjebilavišjakot
vSloveniji.Umrljivostmoških jebilaznačilno
višjaodumrljivostižensk,karpomeni,damo-
škiumirajomlajšikotženske.Povprečnastarost
umrlihmoških in žensk v regiji je bila v letu
2009 skoraj enaka slovenski. Tako v regiji kot
vnjenihUEjebilapovprečnastarostobsmrti
zaženskeznačilnovišjakotzamoške.Največja
razlikajebilavUEMozirjeinvUEŠentjur,kjer
soženskevpovprečjuživelekar12letdljekot
moški,najmanjšapavUECelje(7,4let).

Tabela 6: Vodilni vzroki smrti po poglavjih bolezni 
in stanj MKB 10, po starostnih skupinah v regiji 
Celje, 2008
Starost 0–19 20–44 45-64 64inveč

1.

Poškodbe
in
zastrupitve

Poškodbe
in
zastrupitve Rak

Bolezni
srcain
ožilja

2.

Motnje
vobpo-
rodnem
obdobju Rak

Bolezni
srcain
ožilja Rak

3.
Prirojene
motnje

Bolezni
srcain
ožilja

Poškodbe
in
zastrupitve

Bolezni
dihal

4.
Bolezni
prebavil

Bolezni
prebavil

Bolezni
prebavil

Vletu2009jenajvečljudivceljskiregijiumrlo
zaradibolezniobtočil(40,3%),sledijojimsmrti
zaradi raka.Na tretjemmestu sobileprimo-
škihsmrtizaradipoškodb,priženskahpazara-
diboleznidihal.Primoškihsonatosledilesmr-
tizaradibolezniprebavil,dihal inendokrinih
bolezni, pri ženskahpa smrti zaradipoškodb
inbolezniprebavil.

TakokotvSlovenijizadnjaletatudivregijiCe-
ljebeležimoupadštevilasamomorov.Vobdo-
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bjuod1997do2009se jeincidencasamomora
vregijiznižalaiz37,01(vletu1997)na25,82(v
letu 2009) na 100.000 prebivalcev. Kljub temu
ostaja incidenca samomora v regiji Celje višja
kotvSloveniji.

Slika 4: Starostno standardizirana umrljivost zaradi 
bolezni srca in obtočil v regiji Celje in v Sloveniji v 
obdobju od 1999 do 2009

Slika 5: Starostno standardizirana umrljivost zaradi 
raka v regiji Celje in v Sloveniji v obdobju od 1999 
do 2009

Slika 6: Incidenca samomora (število samomorov na 
100.000 prebivalcev nekega območja) v regiji Celje 
in v Sloveniji v obdobju od 1997 do 2009

Tabela 7: Število zdravniških receptov v letu 2010, 
SURS

Podatkizaleto2010
Savinjska

regija Slovenija
Zdravniškireceptina
prebivalca 8,3 7,9

Številoizdanihzdravniškihreceptovseizleta
v leto povečuje, znatno se povečuje poraba
zdravilsstarostjo.Vletu2009jebilovSavinj-
ski regiji ambulantno predpisanih in izdanih
večkot2milijonareceptovzazdravila.Poraba
zdravilna100prebivalcev jev savinjski regiji
nadslovenskimpovprečjeminjemeddvanaj-
stimistatističnimiregijaminapetemmestu.

Glede naATC klasifikacijo je največji delež v
številuizdanihreceptovtakokotvzadnjihle-
tihtudileta2009zavzemalaskupinazdravilza

boleznisrcainožilja(25,1%),sledijojizdravila
zdelovanjemnaživčevje(18%)inzdravilaza
bolezniprebavilinpresnove(11%).Vseskupi-
nezdravilpoklasifikacijiATCpasepogosteje
predpisujejoženskamkotmoškim.

Če pod prikazano potegnemo črto, podobno
kotvSlovenijitudivceljskiregijibeležimo:
- nizeknaravniprirastekprebivalstva,
- naraščanjedeležaprebivalstva,starejšegaod
65let,

- višanjedeležaizobraženihljudi,
- predvsem v zadnjem obdobju tudi višanje
brezposelnosti,

- nižanjebolniškihizostankov,
- nižanjepoškodbdelovnoaktivnihprebival-
cev,

- zvišanjepovprečnestarostiumrlih,
- upadanje umrljivosti zaradi srčno žilnih
obolenj,raka,poškodbinzastrupitev,

- upadanještevilasamomorov,
- naraščanještevilaobolelihzarakom,
- naraščanjeporabezdravil.

tURIStIčne ZnaMenItOStI In 
POnUDba ReGIje
Logarskadolina,enanajlepšihevropskihlede-
niškihdolin, s sosednjimadolinamaRobanov
inMatkovkotobiskovalcepresenetisštevilni-
minaravnimiinkulturnimiznamenitostmi.Je
izhodišče številnihplaninskih inalpinističnih
smeri,mogočakolesarjenje,lokostrelstvo,jaha-
nje,turnosmučanje,teknasmučeh,sankanjein
plezanjepozaledenelihslapovih.Nekolikoniž-
je,vLjubnemobSavinji,postaneSavinjaprija-
znazamnogeljubiteljevodnihšportov.Drago-
cena cerkvena zakladnica v Radmirju, Gornji
grad zmogočno cerkvijo inmuzejskimi zbir-
kamivobrambnemstolpu tergradVrbovecz
muzejemlesarstvaingozdarstvapasozakladi
ohranjenekulturnedediščine.SrediščeZgornje
Savinjskedoline jeMozirje.Vnjemvvseh le-
tnihčasihprivlačenMozirskigajohranjaetno-
loškeobjekteinrazvajaljubiteljehortikulturein
cvetja.Nadmestom je tudi zaščitenoobmočje
Golte, kjer je priljubljen rekreacijsko turistični
centerzurejenimismučiščiinpestroponudbo
poletnihaktivnosti.

SpodnjaSavinjskadolinajesinonimzapridelo-
vanjehmelja,patudimatičnikrajslavnihCelj-
skihknezov,sprvagospodovŽolneških.Nara-
vainostalinepreteklostivabijotudivŠempeter
v Savinjski dolini. Tamkajšnji arheološki park
Rimskanekropolaveljazaeneganajlepšihar-
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heološkihspomenikovvSloveniji,bližnjajama
Pekelpaječudovitprimerosamelegakrasa.V
Žalcu,kijesrediščedolinezelenegazlata,situ-
risti lahko ogledajomuzej hmeljarstva, nasad
zdravilnihzelišč,pagalerijoOskarjaKogojain
šekaj.

RekaSavinjažeodpradavnineustvarjasvoje-
vrstnopodobokotline,kateresrediščejeCelje.
To se lahko pohvali z zares pestro in bogato
zgodovino,katereštevilneostalinesoohranje-
ne inumeščenevmodernourbanookolje,kot
sorazstavaCeleia-mestopodmestom,kjerse
nad rimskimi ostalinamipnemogočniKnežji
dvorecknezovCeljskih,obnovljenCeljskigrad
nadmestom,srednjeveškomestno jedrosšte-
vilnimiodličnimimuzeji,galerijamiinstarimi
cerkvami.PovsejEvropi inSlovenijipa jeCe-
lje prepoznavno tudi kot sejemskomesto.Na
obrobju mesta je Šmartinsko jezero, največje
akumulacijskojezerovSloveniji,kizadnjaleta
postajarekreacijskaoazameščanov.Tioddihv
naravi radipoiščejo tudi naCeljski koči, ki je
zadnja leta pozimi odlično majhno smučišče.
Celje ježeodnekdajpoznano tudipošportu.
Njegovoimesovsvetponesliatleti,kegljavke
inrokometaši,danessonatempodročjunaju-
spešnejšijudoisti.ŠportnadvoranaZlatorogin
NogometnoigriščeArenaPetrolstaenanajve-
čjihinnajmodernejšihvSlovenijiingostitašte-
vilnešportnedogodke.

IzCeljanidalečdoslovitihzdraviliškihkrajev:
Dobrne,Topolšice,Laškega,RimskihToplic,Ro-
gaškeSlatineinPodčetrtka.Vsakojeobzdravi-
liškidejavnostioblikovaloturističnoponudbo,
ki zadovoljuje različne profile turistov. Laško
organiziratudinajboljodmevnotradicionalno
prireditevPivo incvetje,kivsako letoprivabi
tudi100.000ljubiteljevpivainzabave.

NavdušujetudiŠaleškadolinazVelenjem,kjer
sijemogočeogledatiizjemenpodzemniMuzej
premogovništva Slovenije terMuzejVelenje v
gradu nadmestom, kjer je zbranih 11muzej-
skih zbirk.TudiVelenje imaob svojem jezeru
odličenturistično-rekreacijskicenter,kisevsa-
koletospremenivživahnoprizoriščePikinega
festivalazaotroke.

ProtijužnimejiŠentjurohranjaimesvojihslav-
nihrojakov,bratovIpavecinškofaAntonaMar-
tinaSlomška,naRifnikunadnjimpajenajvečje
poznoantičnoarheološkonajdiščevevropskem
merilu.ŠmarjepriJelšahseponašazznamenito
kalvarijopod cerkvicoSv.Roka.ZaKozjanski
regijski park sta značilna raznovrstni rastlin-
skiinživalskisvetinneokrnjenonaravnooko-

lje. Njegovo značilno kulturno krajino krojijo
kmečkedomačije,dopolnjujejopajihnajstarej-
šeromarskosrediščevSlovenijinaSvetaGora,
samostanski kompleks Olimje z najstarejšo
slovenskolekarno,gradovaPodsredainPodče-
trtek.VRogatcumuzejvnaravihranibogato
etnološkozbirko.

PriSlovenskihKonjicah stojinajstarejšikartu-
zijanski samostanvEvropi,Žičkakartuzija,v
bližnjih Zrečah pa Terme Zreče in klimatsko
zdravilišče,smučarskicenter tercenternordij-
skihdisciplinnaRogli.

DobrodošlivSavinjskiregiji!
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KritičenpoglednaSplošnidogovor
inpogajanjamedpartnerji

prim.mag.MartinToth KritičenpoglednaSplošnidogovorinpogajanjamedpartnerji

Povzetek
Medsebojna razmerja med bolniki in zdravniki so se z 
uvedbo socialnega zdravstvenega zavarovanja močno 
spremenili. V te odnose je vstopil posrednik, to je 
bil nosilec tega zavarovanja, ki je prevzel obveznost, 
da svojim zavarovanim osebam zagotovi dostopnost 
zdravstvenih storitev ter svojim članom stroške 
zdravljenja. To pa je bilo možno le na podlagi ure-
ditve medsebojnih pravic in obveznosti do izvajalcev 
zdravstvenih storitev. V ta namen je bilo uvedeno do-
govarjanje in pogajanje kot metoda urejanja odnosov, 
njihov rezultat pa je bil ta, da so nosilci zavarovanja 
in predstavniki izvajalcev določili program storitev, 
njihov obseg in strukturo, cene storitev in druge ob-
veznosti pri izvajanju programov. Ta model urejanja 
medsebojnih odnosov med nosilci zavarovanja in 
predstavniki izvajalcev se je ohranil od vsega začetka 
obstoja socialnega zavarovanja do danes in je odraz 
demokratičnih odnosov ter samoupravne ureditve 
področja, za katerega ne veljajo načela trga in ne 
državne regulative cen. Postopki in vsebina dogov-
arjanja med nosilci zavarovanja in predstavniki izva-
jalcev se od države do države razlikujejo, urejajo jih 
nacionalni zakoni. Vsem pa je skupno to, da so part-
nerji avtonomni in enakopravni in da s pooblastili za 
dogovarjanje tudi prevzemajo in delijo odgovornost 
za izvajanje programa zdravstvenega varstva. 

V Sloveniji ureja partnerske pogajalske odnose z Za-
vodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nad-
aljevanju: ZZZS) poseben zakon. Ta določa vsebino, 
o kateri se morajo partnerji dogovoriti, način dogov-
arjanja ter način reševanja spornih vprašanj, če se o 
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določenih zadevah partnerji ne morejo poenotiti. Ta 
vprašanja naj bi reševala posebna arbitraža, sestav-
ljena iz enakega števila predstavnikov partnerskih 
skupin. Za slovensko ureditev je značilno, da je v do-
govarjanje in pogajanje vključeno tudi Ministrstvo za 
zdravje, kar je iz več razlogov neustrezno. Pri sledn-
jem, ki je ustanovitelj javnih zavodov, namreč prihaja 
do navskrižja interesov, zato pri dogovarjanju ni in 
ne more biti nevtralen. Praksa je v Sloveniji pokazala 
tudi na nekatere pomanjkljivosti v sedanji ureditvi in 
pravne praznine, ki motijo procese pogajanja. Zaradi 
tega bi moralo priti do takih sprememb v zakonih in 
praksi, ki bi povečale učinkovitost in uspešnost siste-
ma zdravstvenega varstva ter avtonomijo partnerjev 
v pogajanjih. Iz pogajalskih postopkov bi bilo treba 
izločiti ministrstvo, podrobneje opredeliti pooblastila 
partnerjev za pogajanja ter odpraviti nekatere ne-
jasnosti ter odstopanja prakse od zakonske ureditve. 
Prav tako je treba v sistem dogovarjanja uvesti in-
strumente za stimulacijo in spodbujanje izvajalcev 
k večji kakovosti storitev, večji storilnosti in k dose-
ganju ciljev za izboljšanje zdravja prebivalstva.      

Abstract
Relations between patients and doctors have changed 
drastically after the introduction of social health in-
surance. Intermediaries came in to those interactions. 
They were insuranceholders and they took over the 
obligation to assure the insured people access to the 
medical services. But this was only possible on the 
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basis of mutual rights arrangements and obligations 
towards the providers of medical services. For this 
purpose social agreements and negotiations were in-
troduced. So the insurance companies and the repre-
sentatives of the providers were able to determine the 
programme of services, the extent and the structure 
of services, prices of services and other obligations. 
This model of arrangements has been preserved since 
the beginning of the social insurance and it is a re-
flection of democratic relationships and autonomous 
of the sphere of action, which is not limited by the 
principles of the market and by the state regulation of 
prices. Proceedings and contents of negotiations are 
usually different from state to state and are arranged 
by the local laws. However, they have all in common 
that partners have to be autonomous and equal. They 
also have to take on and share the responsibility for 
the execution of the health care programme.

In Slovenia those interactions between Health insur-
ance Found and providers are arranged by the spe-
cial law. This law defines the content which needs to 
be discussed in cases, when partners are not able to 
solve a moot point or when they are not able to reach 
the agreement. Those questions should be solved by a 
special arbitration. In Slovenia a Ministry for health 
also participates in those negotiations and that is for 
many reasons inadequate. A Ministry for health is 
also a founder of public health institutions and so it 
cannot be impartial by the negotiations. Practical 
work in Slovenia has also shown some incompletion 
in today’s organisation and also some law mistakes, 
which are disturbing the processes of negotiations. 
These are also the reasons why the changes of law 
and practice would increase the effectiveness and 
successfulness of the health security system and the 
autonomy of the partners. The ministry should be 
excluded from the negotiations, the authorizations of 
the partners should be more thoroughly defined and 
some confusions and deviations of the practical work 
and law regularization should be eliminated. Howev-
er, the providers should also be more stimulated and 
encouraged to the better quality of services, higher 
productivity and to achieve the objectives for improv-
ing the health of the population.

I. UVOD
Prednekajdesetletji,košenibilozdravstvene-
ga zavarovanja ali druge oblike organizirane
zdravstvenevarnostiljudi,jebilodnosmedbol-
nikominzdravnikomzeloenostaven.Bolnikje
zdravnikupotarnalosvojihtežavahaliboleči-
niterzaprosilzanjegovopomoč.Slednjimuje
svetovalinnudildrugoustreznopomočinzato
delozahtevalodbolnikaplačilovvišini,kijoje
postavilsam.Zuvedbosocialnihzdravstvenih
zavarovanjsosetiodnosibistvenospremenili.
V državah, ki so uvedle javno oziroma obve-
znozdravstvenozavarovanje,jebilspremenjen
oziroma nanovo določen način in postopek
urejanja odnosov med izvajalci in uporabni-
kizdravstvenihstoritev,kinajbi jihplačevalo
zavarovanje. Nekdaj zaseben odnos med bol-
nikominzdravnikomsejebistvenospremenil,
saj se jemednjimapojavil »posrednik«. To je
nosilec javnegazdravstvenegazavarovanja,ki
jeprevzelnalogourejanjaodnosovmedbolniki
in zdravniki ter odnosemed enimi in drugi-
miternjimsamim.Prejenostavendvostranski
odnosmedbolnikominzdravnikomjepostal
zelozahteventriosebenodnos,vkateremimajo
vsitrijedrugdodrugegadoločeneobveznosti.
(Toth,2012,str,118–124).Vtemtrikotnikuimajo
zavarovaneosebedonosilcazavarovanjadolo-
čeneobveznostiter,obnjihovemizpolnjevanju,
tudi pravice.Za njihovouveljavljanje in v nji-
hovem imenupamora ta nosilec zavarovanja
vzpostaviti in urediti medsebojne obveznosti
inodnosez izvajalcizdravstvenihstoritev.Bi-
stvenerazlikemedtemodnosominprvotnim
zasebnimodnosomso:

• namesto odnosa med posameznim bolni-
kom in zdravnikom se v novih pogojih in
odnosihpojavljata združenji oziromaorga-
nizaciji izvajalcev zdravstvenih storitev in
zavarovancev,kisopotencialnibolniki;

• področje, ki ga urejajo združenja oziroma
organizacijeizvajalcevzdravstvenihstoritev
inzavarovanihoseb,nivečzbirindividual-
nihpotrebalizahtevposameznihbolnikov
temvečskupnioziromadružbeniinterespo
boljšemzdravjuinzdravstvenivarnostipre-
bivalstva;

• obestrani,kivstopatavmedsebojniodnos,
neurejatalecenezdravstvenihstoritev,tem-
večcelotenprogramstoritev,zakateresoza-
interesiranipotencialnibolnikioziromaza-
varovaneosebe,patudipogojedostopnosti
dostoritev;



1919. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Rimske Toplice, 24. in 25. maj 2012

prim.mag.MartinToth KritičenpoglednaSplošnidogovorinpogajanjamedpartnerji

• združenje oziroma organizacija zavarova-
nih oseb ni samo potencialni uporabnik
storitev,temvečnaročnikprogramastoritev
ponjegovemobsegu,strukturi,kakovostiin
drugihpogojihteršelenatonjegovplačnik.

• posamezenizvajalecje,takokotzavarovana
oseba,zavezanspoštovatidoločenapravila,
kijihdoločaorganizacijaalizdruženje,vka-
teregastavčlanjena.

Teposebnostikažejona to,danoviodnosza-
radi svoje zapletenosti zahteva posebno or-
ganizacijo in pravno ureditev. Zaradi tega je
načinvzpostavljanja inurejanjaodnosovmed
»kolektivnim« uporabnikom in »kolektivnim«
izvajalcemzdravstvenihstoritevurejenzzako-
ni,ki seglede tegameddržavami razlikujejo,
a imajo vendarle veliko skupnih izhodišč. Za
novnačinurejanjaodnosov jeznačilno,dane
temeljinatržnihnačelihponudbeinpovpraše-
vanja(Gibis,2004,strani190–193)innenanače-
lihzakonskoreguliranihcen,temvečnadogo-
varjanjihinpogajanjihmeddvemainteresnima
skupinama, to jemed predstavniki izvajalcev
inpredstavnikizavarovanihoseboziromaza-
vezancevzaplačevanjeprispevkovzaobvezno
zdravstveno zavarovanje (Dixon, 2004, strani
170–174). Drug razlog za uvedbo pogajalskih
odnosovvzdravstvenemzavarovanjujebilna
začetku lastnina.Denar, ki so ga zbrali nosil-
cisocialnegazdravstvenegazavarovanja,jebil
zasebendenarzavarovancevoziromazavezan-
cevzaplačevanjeprispevkov.Nosilcizavarova-
njasomoralistemdenarjemzagotovitisvojim
članomdostopnostdozdravstvenihstoritev,ki
pajihsaminisoopravljali.Zatososemoralio
opravljanjustoritevpogoditiznjihovimi izva-
jalci,katerihzmogljivosti (kadri,oprema,pro-
storiitd.)sobilivtistihčasih,vdoločenemdelu
patudišedanes,vzasebnilasti.Takosobilata
pogajanjavzačetkupravnadejanjamedprav-
nimi osebami zasebnegaprava. Poleg avtono-
mije,kisojoimelinosilcisocialnihzdravstve-
nihzavarovanj,pokaterinajbizavarovanciin
drugizavezancizaplačevanjeprispevkovsami
določaliovišiniprispevnihstopenj,opravicah
in razporejanju zbranih sredstev, šteje posto-
pekurejanjaodnosovz izvajalci zdravstvenih
storitevvpodročje»samoupravljanja«oziroma
samoregulacijepodročjakoteneizmedznačil-
nostisocialnihzavarovanj.Vsodobnemčasusi-
cerizvajalskekapacitetenisovečvzasebnilasti
alisotakelevmanjšemdelu,patudisredstva
prispevkovnesodijovečmedzasebnatemveč
med javna finančna sredstva, a se je tradicija
pogajanj indogovarjanjmed interesnimasku-

pinama nadaljevala vse do današnjih dni. V
sodobnem času so ta pogajanja in dogovarja-
njaodrazdemokratičnostiodnosov,kinajbise
uresničevali po načelih enakopravnosti pred-
stavnikov zavarovancev in izvajalcev storitev
tervnjihoviskupniodgovornostizadelovanje
sistemainuresničevanjanjegovihciljev.

II. URejanje ODnOSOV MeD 
nOSIlceM ZaVaROVanja In 
IZVajalcI ZDRaVStVenIH 
StORIteV V SlOVenIjI

2.1 Pravne podlage za urejanje odnosov 
z izvajalci zdravstvenih storitev

Urejanje odnosov med izvajalci zdravstvenih
storitev inZZZSkotedinimnosilcemin izva-
jalcemobveznegazdravstvenegazavarovanjav
SlovenijiurejaZakonozdravstvenemvarstvu
inzdravstvenemzavarovanju (vnadaljevanju:
ZZVZZ).Tadoloča,da semorajooprogramu
zdravstvenihstoritev,kisopravicaizobvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja, vsako leto do-
govoritipredstavniki izvajalcevstoritev,Mini-
strstvazazdravjeinZZZS(UradnilistRSštev,
114/2006), ki morajo poleg tega določiti tudi
zmogljivosti infinančnasredstva,potrebneza
njegovo izvedbo.V temokviru naj bi določili
tudiizhodiščazaizvajanjeprograma.Napod-
lagitegadogovora,zakateregasejeuveljavilo
tudiime»splošnidogovor«,imaZZZSpoobla-
stilainnalogo,daopravirazpiszaopravljanje
zdravstvenihstoritev,nakateregaselahkopri-
javijo izvajalci, vključeni vmrežo javne zdra-
vstvene dejavnosti. Z izbranimi izvajalci nato
ZZZSsklenepogodbo,napodlagikaterezago-
tovizavarovanimosebamdostopnostdozdra-
vstvenih storitev in namesto njih izvajalcem
krijestroškezaopravljenestoritvepocenahin
skladnozdoločilipogodbe.Jasno je,damora-
jobiti  tepogodbev skladu s splošnimdogo-
vorom.PodoločilihZZVZZimamovSloveniji
dvofaznipogajalskipostopek.Vprvifazipar-
tnerjidoločijooziromasprejmejosplošnidogo-
vor, vdrugi fazipanapodlagi opredelitev iz
dogovoraZZZSinposamezni izvajalecsskle-
nitvijopogodbepodrobnejekonkretiziratavse
medsebojnepraviceinobveznosti.

Kersointeresizavarovanihoseboziromazave-
zancevzaplačevanjeprispevkovterizvajalcev
zdravstvenihstoritevrazlični,nimogočevedno
doseči soglasja med predstavniki interesnih
skupin.ZateprimerejeZZVZZpredvidelnačin
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reševanjaodprtihoziromaspornihvprašanj,in
sicer s pomočjo arbitraže. Arbitražomora se-
stavljatienakoštevilopredstavnikovvsehtreh
partnerjev,kisopodoločilihzakonazadolženi,
dasprejmejosplošnidogovor.Četudinaarbi-
tražinepridedosoglasjamedvsemipartnerji,
ospornihvprašanjihodločiVlada.Zakonpred-
videvatudinačinreševanjasporovvprimeru,
koposamezniizvajalec,kiseprijavinarazpis,
ni izbran,alikobipri sklepanjupogodbmed
posameznimizvajalceminZZZSprišlodone-
soglasijoziromaspornihvprašanj.Tudizareše-
vanjetehspornihvprašanjnajbiobepogajalski
straniimenovalivarbitražoenakoštevilosvo-
jihpredstavnikovinsporazumnodoločilipred-
sednika.Zakonzaslednjeganezahteva,da je
član arbitraže, prav tako ZZVZZ ne določa,
kakoravnati,čearbitražaneprivededosoglas-
ja.Vpraksisejeuveljavilarešitev,pokaterinaj
bi bil tudipredsednik enakopraven članarbi-
tražeinsicernajbibilpredstavnikMinistrstva
za zdravje. Tako je praksa reševanja spornih
vprašanjprisklepanjupogodbsposameznimi
izvajalciubralapot,kisicerposkušaposnemati
reševanjespornihvprašanjosplošnemdogovo-
ru,zakateropaniutemeljitevvZZVZZinjev
pravnemsmislulahkovprašljiva.

Pogajanje o dogovoru in sklepanje pogodb
ni v celoti prepuščeno ledobri volji in željam
partnerjev.Pogajanjenamrečpotekav okviru
določenihmaterialnihmožnosti nosilca obve-
znega zdravstvenega zavarovanja, kar je uve-
ljavljenopravilovvsehdržavah,vkaterihsis-
tem zdravstvenega varstva temelji na načelih
solidarnosti. Zato mora ZZZS pred začetkom
dogovarjanjaspartnerjisprejetifinančninačrt
inznjimdoločiti,kolikšnasredstvaboname-
nilcelotnemuprogramuzdravstvenihstoritev
oziromaposameznimdelomprograma.Kljub
avtonomijimoratudiZZZSvfinančnemnačrtu
upoštevati makroekonomska izhodišča vlade
in nekatere druge predpise, torej njegovi or-
gani upravljanja za financiranje zdravstvenih
storitevnemorejopredvidetivsehsredstev,ki
bijihmordaželelialipotrebovali,temvečleto-
liko,kolikor toomogočajoustvarjenidohodek
družbeinustreznipredpisi.Takojevtempo-
gledunjegovaavtonomijaomejenalenaraven
sredstev,kisovskladustemipredpisi.Partner-
ji nimajopooblastil, da bi sprejeli dogovor, ki
biposvojivrednostipresegelznesek,določen
v finančnem načrtu ZZZS.Na ta način pred-
pisi zagotavljajo soodvisnostmedobsegom in
vrednostjoprogramazdravstvenihstoritevter
ekonomskimimožnostmi države. Zagotovitev

teodvisnostiprogramaodekonomskihmožno-
sti države je eden odpogojev zauspešnodo-
govarjanjeinpogajanjeinzastabilnostsistema
ter financiranje izvajalcev v okviru znanih in
vnaprejdoločenihmaterialnihmožnosti.

Po zakonski ureditvi morajo biti za uspešno
dogovarjanje in sklepanje pogodbmed ZZZS
in izvajalcizdravstvenihstoritev izpolnjeniše
nekateripogoji,ki jihdoločazakon.Medtemi
jenaprvemmestunalogadržave (Državnega
zbora,Vlade),dadoločistrategijorazvojazdra-
vstvenegavarstva,skaterobiopredelilipotre-
be po zdravstvenih programih in zmogljivo-
stih,prednostna razvojnapodročja in cilje ter
merila za določitev mreže javne zdravstvene
dejavnosti in nosilcev posameznih načrtova-
nihnalog.Takdokumentbimoralpredstavljati
podlagozaurejanjemedsebojnihodnosovmed
ZZZSinizvajalcizdravstvenihstoritevvokvi-
ruekonomskihmožnostidržaveinzdravstve-
nihpotrebprebivalstva. Tonaj bi bil osrednji
dokument,nakaterembi temeljil razvojzdra-
vstvenih dejavnosti in zmogljivosti na vseh
ravnehinobmočjihdržaveinvokvirukaterega
bi lahko uspešno potekalo dogovarjanje med
ZZZSinizvajalcizdravstvenihstoritev.Doku-
ment,kinajbipredstavljaltakorazvojnostrate-
gijo,jedržavasicersprejela,vendarjepresplo-
šen inneuporaben, sajnevsebujeopredelitev,
ki so za razvoj zdravstvenih dejavnosti in za
dogovarjanjeodločilnegapomena.Iztegaizha-
ja,dadogovarjanjenepotekanaanalizipotreb
pozdravstvenihstoritvahinnajasnihnalogah
terciljihzadoseganjeboljšegazdravjaprebival-
stva, hkrati pa navedeni dokument ne vsebu-
jemeril zadoločitevmreže javnezdravstvene
dejavnostipoposameznih ravneh,kibi sledi-
letemprednostnimnalogaminciljem.Zaradi
tegasezdravstvenezmogljivostiohranjajoozi-
romarazvijajoboljpoželjahinambicijahdolo-
čenihpolitičnih,lokalnihalipoklicnihskupin-
skih interesovkotnapodlagipotrebalinačel
inpravildobreinracionalneorganizacijezdra-
vstvenedejavnostiinnjenenaravnanostinado-
seganjezdravstvenih indrugihciljev sistema.
Tojeenaizmedrealnosti,skaterimisemorajo
vsakoletosrečatipartnerji,kosprejemajodogo-
vor indoločajoprogramzdravstvenihstoritev
inzanjpotrebnezdravstvenezmogljivosti.Ob
teh aktivnostih namreč neposredno zadenejo
nadilemo:alinajbovospredjunjihovihpriza-
devanjinodločitevopravljenodelozapotrebe
zavarovanih oseb ali financiranje, ki bo ohra-
njalo zmogljivosti, ki jih je ustanovila država
(vključnozobčinamiinmesti!).
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Naslednjipogojzauspešnodogovarjanjemed
ZZZSinizvajalcizdravstvenihstoritevsonor-
mativi in standardi pravic oziroma storitev,
ki jih upravičencem zagotavlja obvezno zdra-
vstvenozavarovanje.ZZVZZzanjihovodoloči-
tevpooblaščaoziromazadolžujeZZZS.Otem,
kajnajbipredstavljalitinormativiinstandardi,
somnenjarazličnainvnjihovosprejemanjese
neredkovmešajotudipristojnostidržave,ZZZS
invodstevjavnihzdravstvenihzavodov.Kljub
temu pa ni dvoma, da somerila za določitev
mrežejavnezdravstvenedejavnosti,kiseprav
takouvrščajomednormative,innekateristan-
dardivzdravstvenihdejavnostih(stopnjaizo-
brazbe in usposobljenosti, opremljenosti, teh-
ničnovarnostnistandardi,standardnipostopki
obravnavepacientov)vpristojnostiministrstva
oziromanekaterihstrokovnihteles.Standarde
storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov
moradoločitiZZZSinzanjedobitisoglasjeMi-
nistrstvazazdravje.Posredno topomeni tudi
določitevdelovnihnormativov,napodlagika-
terih jemožnonaenotnihpodlagahnačrtova-
ti vrsto in strukturo storitevpriposameznem
izvajalcuoziromavcelotnidejavnosti.Tinor-
mativi instandardise lahkogledenapotrebe
razširijo tudi na druga področja. Na podlagi
meril, normativov in standardov, ki naj bi jih
določiliministrstvo,strokovnatelesainZZZS,
sovodstvajavnihzavodovtista,kidoločajode-
janskedelovneobveznostiposameznegazapo-
slenegazdravstvenegadelavca.Breznavedenih
normativovjeuspešnodogovarjanjeinpogaja-
njetežkodosegljivoinseprejalislejsprevržev
prepire,neenotnostpriobravnaviposameznih
programov in izvajalcev, s tempa tudivnee-
nakostpriobravnavizavarovanihoseb.Tudina
tempodročjusmovSlovenijiledelomauresni-
čili zakonska določila, kar povzroča določene
težave tudi partnerjempri sprejemanjudogo-
vora,šeboljpapoznejepripripraviprogramov
storitevpriposameznemizvajalcu.

2.2 Prednosti in slabosti pogajalskih 
postopkov v Sloveniji

Če kritično ocenimo dosedanjo prakso dogo-
varjanjamedpartnerjivSlovenijiodleta1993
dalje,bomougotovili,dasotavneslavsistem
velikodobrihstvari,pričemertudinišlobrez
pomanjkljivosti. Prednost veljavne ureditve je
predvsemvnjegovidemokratičnostiinmožno-
sti,daotakopomembnihzadevah,kotjepro-
gramzdravstvenihsredstev,njegovovrednote-
nje,odločanjeokrajevniinčasovnirazporeditvi
zmogljivostiindostopnostistoritevitd.,odloča-

jo predstavniki tistih, ki so dejanski oziroma
potencialniuporabnikistoritev,tertistih,kite
storitveopravljajo.Prviimajoin»razpolagajo«
zdenarjem,drugizznanjem in tehnologijo, s
katerolahkozadovoljujejopotrebezavarovanih
ljudi.Vodločanjeinupravljanjespodročjemje
vključeno veliko ljudi, ki imajo priložnost, iz-
raziti invvečjialimanjšimeriuveljavitisvoje
potrebeoziromazahteve.Eniindrugitakopo-
srednovplivajonacelotnozdravstvenopoliti-
kodržave,narazvojzdravstvenihdejavnostiin
zmogljivosti ternazdravstvenovarnostprebi-
valstva.V tempogledu imaveljavnaureditev
določene prednosti pred etatističnimi modeli
urejanja financiranja zdravstvenih dejavnosti
instoritev.VsekakorpabibilotrebavSloveniji
uveljavljenisistemkorenitoposodobitiinprila-
goditinovimizzivomterpotrebam.

Zvidikapomanjkljivosti v sistemu lahkonaj-
prej ugotovimo, da je nekatere povzročil že
ZZVZZ,karnipresenetljivo,sajzakonodajalec
preddvajsetimileti,kojenastalzakon,niimel
lastnihizkušenjotem,kakonajbipotekalipo-
stopkidogovarjanjainpartnerskihpogajanj.V
zakonu je nekaj opredelitev, ki so se sčasoma
pokazalekotneprimerne, in tudinekaj»prav-
nihpraznin«,kijihjepraksareševalaposvoje.

ZZVZZjeneprimernoalivsajnedoslednoopre-
delil krogpartnerjev.Zakon samnamreč gle-
detegagovori,o»…Zavodu(ZZZS),pristojnih
zbornicah, združenjih zdravstvenih zavodov
indrugihzavodovterorganizacij,kiopravlja-
jozdravstvenodejavnost, terministrstvu«,pri
tempanenavaja,katere so te zborniceoziro-
mazdruženja.Šeledrugizakonisonaknadno
opredelili,katereodtehorganizacijnajbiimele
pooblastila,predstavljatiorganizacijealizdru-
ženjapridogovarjanjuzZZZSinMinistrstvom
za zdravje. Za nekatere (npr. za Skupnost na-
ravnihzdraviliščSlovenije,Skupnostsocialnih
zavodovSlovenije,Skupnostzavodovzauspo-
sabljanjeSlovenije)vnobenemzakonuniizrec-
nihpooblastilzavključitevvdogovarjanje.Pa-
radoks je, da največje združenje zdravstvenih
zavodov sicer sodeluje v dogovarjanju, a ker
njegovaustanovitevoziromačlanstvovzdru-
ženjunistaobvezna,obstajateoretičnamožnost
izključitve največje organizacije izvajalcev iz
partnerskihodnosov.Podrugistranipakljub
zakonskemu določilu o »pristojnih zbornicah
oziromazdruženjih«vpogajanjameddrugim
niso vključene zbornice zdravstvene in babi-
škenege,fizioterapevtov,psihoterapevtov itd.,
katerih člani opravljajo zdravstvenodejavnost
v javnih zavodih ali kot koncesionarji. Kljub
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temupavelja, danjihovih interesov in stališč
v pogajanjih ne zastopa nihče, kadar ti zdra-
vstveni delavci opravljajo svojo dejavnost kot
koncesionarji.Hkratisopredstavnikinekaterih
združenjinpoklicnihoziromainteresnihsku-
pin vključeni v pogajalske postopke dvakrat.
To velja za zdravnike in zobozdravnike, ki v
pogajanjih sodelujejo po dveh linijah, in sicer
enkrat prek Združenja zdravstvenih zavodov
indrugičprekZdravniškezbornice.Tovzbuja
vtis,da imajozdravniki in zobozdravnikikot
člani zbornice drugačne interese kot zdravni-
ki,zaposlenivjavnihzavodihinzastopanipo
združenjutehzavodov,alidaimajovpogajal-
skihpostopkihvečjo težo inveljavokotostali
zdravstvenidelavcioziromaorganizacijespo-
dročjazdravstvenedejavnosti.

Izkušnjesopokazale,dajepricelotnemdogo-
varjanju in sklepanju pogodb še najbolj neu-
streznozakonskodoločilo,pokateremjeeden
odpartnerjevMinistrstvozazdravje.Le-tona-
mrečžeposvojinaraviinzakonskihpooblasti-
lihdoločapravice in obveznosti iz obveznega
zdravstvenegazavarovanja,zdravstvenopoliti-
koinstrategijorazvojazdravstvenegavarstva,
dajesoglasjekaktomopravicahinpostopkih
uveljavljanjapravic iz obveznega zavarovanja,
predlaga mrežo javne zdravstvene dejavnosti
oziromamerilazanjo,skupajzdrugimiresorji
določamakroekonomskaizhodiščazafinanci-
ranjezdravstvenegazavarovanja indejavnosti
in daje soglasje k finančnemunačrtuZZZS, s
katerimsetudidoločaznesek,namenjenfinan-
ciranju zdravstvenih storitev. S tem v bistvu
postavljaorganizacijske,pravneinekonomske
okvire za celotni sistem, s tempa tudinajpo-
membnejša izhodišča za dogovarjanje med
ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev. Zara-
diteganinobenepotrebe,dapritemtudine-
posredno sodeluje. S tem namreč zmanjšuje
avtonomijo ZZZS in organizacij ter združenj
izvajalcevzdravstvenihstoritevternjihovapo-
oblastila, da samiuredijomedsebojnepravice
in obveznosti. S tem tudi zmanjšuje njihovo
odgovornostzauresničevanjeprogramazdra-
vstvenihstoritev.Boljkotnjegovosodelovanje
pridogovarjanjupa jemotečavzakonuopre-
deljenavlogaministrstvavprimerunesoglasij
oziromaprireševanjuspornihvprašanj.(Toth,
stran17–19).Vtemprimerunastopaministrstvo
kotenaizmedstrankvarbitražiinčevarbitra-
žnempostopkunisoglasjamedvsemitrehpar-
tnerji,odločioneusklajeniinspornizadevivla-
da,ki jiodločitevvvsakemprimerupredlaga
ministrstvo.Natanačinjepovsemjasno,dabo

sprejetaodločitev, ki jo zagovarjaministrstvo,
nepakateriodpartnerjev.Iztakšneureditve
torejizhaja,danegrezadogovarjanjemedena-
kopravnimipartnerji in da kljub samoregula-
tivnioziromasamoupravniureditvisocialnega
zavarovanjazaureditevodnosovmednosilcem
zavarovanja in izvajalci zdravstvenih storitev
ni najpomembnejša in odločilna volja zavaro-
vancevoziromaplačevalcevprispevkovteriz-
vajalcev zdravstvenih storitev, temvečvolja in
močministrstvaoziromavlade.Mnenje,davlo-
gaministrstvakotpartnerjavpogajalskihpo-
stopkihniprimerna,potrjujetudidejstvo,daje
državaustanoviteljinlastnikjavnihzdravstve-
nihzavodov.Vimenudržaveteustanoviteljske
naloge opravlja pri zavodih na sekundarni in
terciarni ravni Ministrstvo za zdravje. S tem
prihajapriministrstvudonavskrižjainteresov,
saj pri sklepanju in odločanju o dogovoru ne
morenastopatipovsemnevtralno,kobimoralo
iskati ravnovesje med narodnogospodarskimi
interesi države in interesi izvajalcev ter zava-
rovancev.Odločitev glede tehdilemni lahka,
splohnezato,kerbivprimeruekonomskone-
ugodnega rezultata dogovarjanja za izvajalce
nasekundarni interciarniravnimoralomini-
strstvole-tereševatizdodatnimiproračunski-
mi sredstvi alidrugimiukrepi.Namesto tega
jenormalnopričakovati,daboministrstvopri
dogovarjanjih raje pritegnilo predstavnikom
izvajalcevinnjihovimzahtevam,kotsejezgo-
diloževečkratdoslej.

Posebejjetrebaopozoriti,daarbitražnipostop-
kizareševanjesporovmedpartnerjiprispre-
jemanju dogovora oziroma sklepanju pogodb
niso usklajeni z zakonom o arbitraži (Uradni
listRSštev45/2008),kijebilsicersprejetveliko
poznejekotZZVZZ,adoslejniprišlodouskla-
ditve ZZVZZ in prakse z njegovimi določili.
Slednjinamrečzelonatančnoopredeljujepred-
metarbitraže, sestavoarbitraže in imenovanje
njenihčlanov,postopekinnačindelaarbitraže
indrugepogoje reševanje sporovmeddvema
alivečstrankami.Vpraksitipostopkivzdra-
vstvenem zavarovanju ne potekajo tako, kot
določazakon. Iz tega tudi sledi,da so sprav-
negavidikavprašljive tudiodločitvevlade,ki
jih je ta sprejemala,konibilo soglasjavarbi-
tražnihpostopkih.Vpraksisosetudipokazale
nejasnostiinrazlikovanjavarbitražiospornih
vprašanjih okrog dogovora ali ko gre za po-
godbosposameznimizvajalcemzdravstvenih
storitev.ZZVZZločujetidvemožniarbitražiin
tudirazličnoopredeljujesestavoinudeležence
arbitraže.PoZZVZZsodelujevarbitražiodo-
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govoruenakoštevilopredstavnikovizvajalcev,
ZZZSinMinistrstvazazdravjeinodločasso-
glasjemvsehtrehskupinpredstavnikov.Zaar-
bitražooposameznipogodbipaZZVZZdolo-
ča,davsakastranka,topajeposameznizavod
alikoncesionarinZZZS,imenujetavarbitražo
podvapredstavnika.Tiimenujejosporazumno
predsednika,zakateregapavZZVZZnipov-
sem jasno določeno, ali le predseduje senatu
ali ima tudipravico soodločati.Vpraksi se je
uveljavilonačelo,dapogodbenistrankivsporu
predsedujočega imenujejo iz vrst predstavni-
kovministrstva,kigasmatrajozapetegačlana
arbitraže.Takojetudivtemprimerjasno,kdo
bilahkoimelodločilnobesedovarbitraži,čeo
posameznipogodbinebisoglasnosprejelaod-
ločitve.Nadalje,nikjernizakonskepodlageza
zavrnitevzahtevepoarbitražiopogodbi,čebi
šlozazahtevo,ki jevnasprotjuzdoločilido-
govora,čepravžezakondoloča,daserazpisza
izvajanjeprogramovopravinapodlagispreje-
tegadogovora.Akdonajbizavrnilzahteveko
arbitražiozadevi,kinivskladuzdogovorom,
zakonnedoločainjegledetegapomanjkljiv.To
bimoralastoritivsekakorarbitraža,ajevpra-
ksivelikokratprišlododrugačnegaravnanjain
odločitev,kinisobilepovsemvskladuzdogo-
vorom.

Pomanjkljivost ZZVZZ glede dogovarjanja je
tudi premalo konkretna opredelitev vsebine
dogovorainpooblastilaposameznihpartnerjev
zadogovarjanje innjegovpostopek.Zakonsi-
cerdoločanasplošnovsebinodogovora,vendar
jo jemogoče različno razumeti in izvajati. To
dokazuje tudi vsebina dogovorov v preteklih
letih, ko je dokument neredko vseboval tudi
določila, ki vanj ne sodijo, kot npr. usmeritve
glede razvoja zdravstvenih dejavnosti, pred-
nostne naloge sistema, sezname in standarde
nekaterihstoritevalipravic,navodilazavode-
nječakalnihknjiginpodobno.Tonajbiurejali
drugiorganiindokumenti.Nitudijasnoinra-
zumljivo,alisemorajoovsehzadevahinvpra-
šanjih,okaterihsemorajodogovoritipartnerji,
strinjativsipartnerjialiletisti,kisozaposame-
zno vprašanje zainteresirani.Vsekakor je npr.
nelogično, da npr. o obveznostih in pravicah
bolnišnicdoZZZSsoodločajopredstavnikiso-
cialnihzavodovinobratno.Vsekakorbimorali
biti krogi partnerjev zastavljeni drugače in bi
npr.oprogramihzdravstvenihstoritevodloča-
li na strani izvajalcev le njihovi predstavniki,
o programu lekarniških storitev predstavniki
lekarniškezbornice,oprogramuzdravstvenih
storitev socialnih zavodovnjihovipredstavni-

ki itd.Obmorebitnihreformahzdravstvenega
varstvabikazalovtejsmeridopolnitiZZVZZ.

V praksi se je pokazalo, da je najbolj nejasna
mejamedvsebinodogovorainvsebinopogodb
sposameznimiizvajalci.ZZVZZjeuvedeldvo-
stopenjski način urejanja odnosovmed ZZZS
inizvajalcizdravstvenihstoritev.Skladnozdo-
ločiliZZVZZjepredmetdogovoraopredelitev
področijoziromanalog,ki senanašajonavse
izvajalcealinanjihoveskupine,npr.naizvajal-
cenaprimarniravni,nabolnišnice,zdravilišča,
socialne zavode itd. v državi. To somerila in
izhodiščazadoločanjeobsegainvrstestoritev
v programih izvajalcev, makroekonomska iz-
hodišča za vrednotenje programov, določanje
ceninobsegpotrebnihsredstevzauresničitev
programa ter nekateri podlage za sklepanje
pogodbzizvajalci.Konkretizacijategavodno-
suZZZSinposamezniizvajalecbimoralabiti
predmetpogodb,skaterimnajbitudipodrob-
neje opredelili nekatere posebnosti posame-
znegapodročja in izvajalca ter temuustrezno
prilagodili tudimerila zadoločanjeobsega in
vrste storitev terdrugihobveznosti. Praksa je
šla drugačno pot, saj je npr. Splošni dogovor
za 2012 že določil vse potrebne zmogljivosti
zavse javnezavode inkoncesionarje.Tako so
pogodbemedZZZS in izvajalci več alimaj le
administrativnaformalnost.Stemjepraksaza-
obšlazakonskodoločilo,danajbisepogodbez
izvajalcisklepalenapodlaginjihoveponudbe,
saj je v dogovoru praktično tudi o programu
posameznegaizvajalcaževseodločeno,karpa
partnerji iz dogovora nimajo zakonskih poo-
blastil. Tako je vsaj v vsebinskempogledubil
odpravljen dvostopenjski model dogovarjanja
inpogajanj.Tudireševanjevsehspornihvpra-
šanjopogodbahjebiloprenesenonaraven,ki
jodoločazakonzaspornavprašanjaodogovo-
ru.Stemjevlogaministrstvazazdravješebolj
poudarjena, saj lahko na koncu odloči tudi o
vsebini pogodbe s posameznim izvajalcem in
nesamoodogovorukotdoločazakon.Tojepo-
teza,kivodivvsevečjocentralizacijoupravlja-
njainvodenjapodročja,kipaimadoločenesla-
bosti,sajzanikamožnostuveljavitvenekaterih
upravičenih posebnosti v izvajanju programa
posameznegaizvajalca.

Zadnje čase je veliko polemik sprožil razpis
takoimenovanihnacionalnihprogramovzdra-
vstvenihstoritev,ki jih jeobjavilZZZSzaleto
2012.Tudi to je»novost«,zakateronimogoče
najtipotrebnihpravnihpodlagvzakonu.ZZZS
jenamrečmimorazpisa,kiga jedolžanobja-
vitiposprejemuoziromauveljavitvisplošnega
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dogovora,objavilšeposebenrazpiszanekatere
operacijske »nacionalne« programe. Za ZZZS
je pri temkotmerilo za izbiro ponudnika iz-
ključnonajugodnejša cena storitevponudnika
innekaterikazalnikikakovosti,kibisi jihnaj
določili ponudniki sami. Namen ZZZS naj bi
bil dobiti najcenejšega ponudnika in spodbu-
diti med ponudniki določeno »konkurenco«,
kipa jevdejavnostih javnegadružbenega in-
teresatakoalitakoni.Zateprogramepartnerji
vdogovorunisodoločiliprogramastoritevali
meril za njegovo določitev pri izvajalcih, po-
trebnihzmogljivostizaizvajanjeinnesredstev
zanjegovoizvedbokottodoločazakon.Tudisi-
cerZZVZZnepozna»nacionalnih«programov,
sajsotovsiprogrami,kijihdoločijopartnerjiz
dogovorom.Pravtakoti»nacionalni«programi
nisoopredeljenivdogovoruoziromanjegovih
prilogah, kot so vsi ostali programi. Poseben
razpisza»nacionalne«programevplivatudina
preostaleprograme,sajzmanjšujeprograme,ki
soizbranipoobičajnemrazpisuinpomenitudi
za ta del programov odstopanja oziroma ne-
spoštovanjemeril in opredelitev zmogljivosti,
kisojihdoločilipartnerji.Namentehposebnih
razpisovdosečičimnižjocenostoritevjesicer
dober,samaizvedbapanivskladuzzakonski-
midoločiliodogovarjanjuinsklepanjupogodb.

III. UReDIteV POGajalSKIH 
POStOPKOV V neKateRIH 
DRUGIH PRIMeRljIVIH DRžaVaH  
Urejanje medsebojnih odnosov med nosilci
zdravstvenihzavarovanjinizvajalcizdravstve-
nih storitev je povsod v državah s socialnim
zdravstvenimzavarovanjemopredeljenovna-
cionalnizakonodaji.Zatosomeddržavamina
tempodročjuprecejšnje razlike glede vsebine
pogajalskih odnosov, partnerjev in njihovih
pooblastil(HorfmacherM.2004strani207-226).
Takosovnekaterihdržavahpredmetpogajanj
le tarife oziroma cene storitev, drugjepa tudi
programistoritev,načindoločanjastoritev,nji-
hovoobračunavanje indrugemedsebojne ob-
veznosti. Postopek je tudi odvisenod tega ali
gre za enostopenjsko ali večstopenjsko poga-
janje innakaterih ravnehseodvijajo.Razlike
so tudimeddržavami,kjer imajoveč (alicelo
veliko)bolniškihblagajnalileenokotprinasv
Sloveniji.Razlikenajdemotudigledetega,kdo
zastopainpredstavljavdogovarjanjihinpoga-
janjihizvajalcezdravstvenihstoritev.Povodpa
sozzakonidoločenipartnerjioziromaorgani,
kiimajopooblastilazadogovarjanjainpogaja-

nja,kottudipooblastilasama.Vvečinidržavso
zakonskeopredelitveinpraksagledetega,kdo
nastopavpartnerskihpogajanjihinkogazasto-
paterkakšnapooblastilaimapritem,običajno
boljpodrobnainjasnakotvSloveniji.

Najbolj zanimiva in poučna je ureditevpoga-
jalskih odnosov v zdravstvenem zavarovanju
v domovini socialnega zdravstvenega zava-
rovanja, to je vNemčiji.V tej državi razume-
jo pooblastila bolniških blagajn ter združenj
zdravstvenihdelavcev (predvsemzdravnikov,
zobozdravnikov,psihoterapevtov itd.)priure-
janjumedsebojnih pravic in obveznosti z do-
govori in pogodbami kot avtonomijo teh aso-
ciacij in kot obliko samoupravljanja, v katero
sedržavaoziromanjeniorganinevmešavajo.
Kljub temu ima država pri tem pomembno
vlogo,sajsevsapogajanjazačnejo inpotekajo
naizhodiščih,ki jihsprejmejoustrezniorgani
nazvezniravni.Tiorganisopolegparlamen-
tarnih odborov krovne organizacije bolniških
blagajn in združenj zdravnikov, ki določijo
narodno gospodarska izhodišča in okvire za
možno oziroma dovoljeno rast sredstev obve-
znega zdravstvenega zavarovanja ter glede
izvajanja programov storitev obveznega zdra-
vstvenegazavarovanja.Organinazvezniravni
določijohkratidovoljenorastštevilaizvajalcev
javnezdravstvenedejavnosti,karnaprimarni
oziroma zunajbolnišnični dejavnosti pomeni
določitev možnega števila zdravnikov oziro-
mazobozdravnikov(terdrugihprofilov),kiso
potrebni za javnodejavnost.To jepomembno
tudizato,kersonatejravnivNemčijipraktič-
novsizdravnikiinzobozdravnikizasebniki.Ti
lahkoopravljajodejavnostzapotrebebolniških
blagajn le, če sočlanizdruženjzdravnikov,ki
opravljajostoritvezapotrebezavarovanihoseb
pribolniškihblagajnah.Tazdruženjazastopajo
zdravnikevpogajanjih.Napodlagiopredelitev
zveznih krovnih organov potekajo pogajanja
medzdruženjibolniškihblagajnpodeželahin
združenji zdravnikov oziroma zobozdravni-
kov(terdrugihvrstzdravstvenihdelavcev)na
deželniravni.Podobnopotekajopogajanjagle-
de storitev bolnišnične dejavnosti z združenji
bolnišnic.Sklenjenidogovorimednjimisoza-
vezujočizavsebolniškeblagajneinzavsečlane
združenjzdravnikov,kidelajozabolniškebla-
gajneinle-tinesklepajozblagajnamiposebnih
pogodboziromale,kadargrezaposebnepro-
grame,vkateresetudiprostovoljnovključujejo
zavarovanci.Zbolniškimiblagajnamisklepajo
posebne pogodbe le bolnišnice, ki pa mora-
jopredhodno sklenitidogovoromedsebojnih
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obveznostih z deželnim združenjem zdravni-
kov,kiopravljajostoritvezabolniškeblagajne.
Takovidimo,daobstajavečpogajalskihkrogov
(zdravniki, zobozdravniki, lekarne, psihotera-
pevti,bolnišnice),vkaterihpavednosodelujeta
inodločataledvapartnerja,insicerzdruženje
bolniškihblagajninzdruženjezdravnikov,zo-
bozdravnikov oziroma drugih organizacij iz-
vajalcevzdravstvenihstoritev.Vtehpogajanjih
ni zraven predstavnikov ministrstev, zbornic
alidrugihmorebitnihorganizacij.Nemškapo-
sebnostvpartnerskihodnosih jepravvvlogi
združenjzdravnikov,kinimajopooblastilleza
pogajanja z bolniškimi blagajnami, temveč te
tudi nadzorujejo svoje člane oziroma njihovo
spoštovanje določil, ki izhajajo iz sklenjenega
dogovorazbolniškimiblagajnami.Članizdru-
ženja tudi ne pošiljajo računov za opravljene
storitve za zavarovance bolniškim blagajnam,
temveč svojemu združenju zdravnikov, ki ra-
čunepregledainnatoizstaviračunustreznim
bolniškimblagajnam.Koodtehprejmedenar,
ga razdeli svojim članomv odvisnosti od ko-
ličine opravljenih storitev, kakovosti, količine
predpisanih zdravil in pripomočkov in neka-
terihdrugihmeril.Združenjazdravnikov(zo-
bozdravnikov itd.) predstavljajo zelo močno
stanovsko organizacijo s širokimi pooblastili
v urejanju odnosov z bolniškimi blagajnami,
ki pa so hkrati odgovorne za ravnanje svojih
članovinzauresničevanjepogodbterizvajanje
programovvdeželi.Zatoimajotudipooblasti-
la,daizsvojihvrstizključijočlana,kibiravnal
vnasprotju s sklenjenopogodbozbolniškimi
blagajnami.Zategačlanabitopomenilo,dane
morevečopravljatistoritevzazavarovancebol-
niškihblagajninizgubodoločenihdrugihugo-
dnosti.Zazdruženjapredstavljajopartnerja,ki
vodnosudobolniškihblagajnlahkoprevzame
tudimaterialneposledicezasvojeravnanje in
zauresničevanjesklenjenihdogovorov,karpri
nas npr. zbornice, združenja in skupnosti ne
morejo.

Posebenjetudinačinnačrtovanjainobračuna-
vanja storitev. V Nemčiji imajo v zunajbolni-
šničnidejavnosti enotni seznamzdravstvenih
storitev,kigadoločajozatopristojniorganina
zvezniravni.Storitvesoovrednotenestočkami,
ki temeljijo na ugotovljenem potrebnem času
zaizvršitevstoritveinstroški.Enoindrugoje
ocenjenonapodlagiizkušenjinstatističnihter
računovodskih podatkov o kadrih, opravlje-
nemdelu,stroškihpoposameznihdejavnostih,
kontihitd.Natejpodlagiimajobolniškeblagaj-
ne inzdruženjazdravnikovnavoljopotrebne

podatke o povprečni storilnosti posameznega
zdravnikaalinjegovegatimakottudikakšne-
gadrugegazdravstvenegadelavca.Tipodatki
so podlaga za načrtovanje obsega storitev za
potrebezavarovanjainzaizračunakontacijske
cene.Dokončnacenastoritvesenamrečdoloča
ob trimesečnih obračunih. Vsi zdravniki, čla-
niposameznegadeželnegazdruženja,namreč
posredujejoletemuporočilaspodatkioštevi-
luopravljenihstoritevinnjihovihtočk.Potreh
mesecihopravizdruženjezdravnikovobračun
tako,da tri dvanajstine letnihfinančnih sred-
stev deli s številom vseh opravljenih oziroma
obračunanih točk indoločidejanskovrednost
točke, na podlagi katere opravi tudi poračun
obveznosti do bolniških blagajn in do svojih
članov. Hkrati tako določena cena točke velja
kot akontacijska vrednost za naslednje obra-
čunskoobdobje.Stemjedoseženo,da»prese-
ganja«programanepoznajo,dasovsizavaro-
vanci,negledenato,izkaterebolniškeblagajne
so, finančno enako obravnavani inda je celo-
tnifinančni sistemstabilen terostajavednov
načrtovanih okvirih. Več opravljenih storitev
od načrtovanih pomeni znižanje cen storitev,
nedoseganještevilatočkpapomeni,dasopla-
čaneleopravljenestoritvepoakontacijskiceni.
Tanačelapaveljajolezazdruženjezdravnikov
kotceloto,medtemkojezdravnikposameznik
plačanpopovprečnicenitočkevzdruženjuin
gledenato,kolikostoritevjeopravil.

Tudinačinreševanjasporov,dokaterihbiute-
gnilopritiobsprejemanjudogovoraalipogodb
zbolnišnicami innekaterimidrugimi, jedru-
gačenkotprinas.TudivNemčijirešujejospor-
na vprašanja arbitraže na deželni ravni. Teh
nesestavljajopredstavnikipogajalskihskupin,
temveč poseben senat, izbran iz vrst strokov-
njakovizpodročjacivilnegaprava,socialnega
zavarovanja, zdravstvene ekonomike oziroma
javnihfinanc,kijihimenujedeželniparlamen-
tarniodborzazdravstvo.Konkretnipetčlanski
senatdoločipredsedniktearbitražneskupine,
ki pri tem lahko upošteva predlog strank, ki
stavarbitražnempostopku.Pritemvkonkre-
tnem arbitražnem postopku ne smejo sodelo-
vatiposamezniki,kibibili skaterokoli stran-
kovpostopkuvkakršnemkoli pogodbenem,
sorodstvenem,poslovnemalidrugemodnosu.
Odločitevarbitražejedokončnaoziromajemo-
žno lesodnovarstvo.Tudipriarbitražioziro-
ma reševanju spornih vprašanj med plačniki
in izvajalci zdravstvenih storitev ministrstvo
oziromavladane sodeluje inglede teganima
nobenihpooblastil.
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IV. KaKO SPReMenItI In 
IZbOljšatI PaRtneRSKe 
ODnOSe V SlOVenIjI
Lastneizkušnjeinizkušnjedrugihdržavnam
kažejo,kjesovobstoječemsistemudogovarjanj
inpogajanjpotrebnespremembeinkakšnenaj
bitebile.Zanekatereodnjihbibilenujnespre-
membe zakonov, druge bi bile možne zgolj z
zavestnovoljoinodločitvijopartnerjev,morda
leenegaalidvehodteh.Spremembe,kibibile
potrebne:

1. razmejitev funkcij in vlogo Ministrstva
za zdravje od nalog in pooblastil plačni-
ka in izvajalcev zdravstvenih storitev. Po
tej razmejitvi bimoraloministrstvooziro-
mavlada najprej določitimerila zamrežo
javne zdravstvene dejavnosti inmrežo na
sekundarni ter terciarni ravni,prednostne
naloge in cilje zdravstvenega varstva pri
spreminjanju zdravstvenega stanja, kar so
sicer dolgoročne naloge, nato pa s poseb-
nim aktom določiti kratkoročne naloge,
okvireinrazvojnemožnostizdravstvenega
zavarovanja in zdravstvenih zmogljivosti
zaobdobje,zakaterosesprejemaproračun-
ski memorandum. V tem aktu bi določilo
tudi razpoložljiva javna finančna sredstva
zaizvajanjeprogramovstoritev,kigakrije
obvezno zavarovanje in morda usmeritve
terdinamikorazvojainrastitehsredstevza
posameznedejavnosti in naloge. Tadoku-
mentbibilobveznapodlagazadogovarja-
njemedpartnerji,vkaterihpaministrstvo
nebivečneposrednosodelovalo;

2. sočasnoznastajanjemaktaMinistrstva za
zdravje bi organi upravljanja ZZZSmora-
li sprejeti finančni načrt obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja v delu, ki se nana-
ša na financiranje zdravstvenih storitev,
zdravil in medicinskih pripomočkov ter
predvideneokvire in sredstvazaposame-
zneprogrameoziromapodročja(kroge)ter
morebitne druge akte in usmeritve, ki so
pomembni za dogovarjanje v posameznih
pogajalskihkrogih;

3. določitev več krogov partnerskih pogajanj
inpartnerjev,kibisepogajaliovsebinsko
zaključenihvsebinah,kotnpr,oprogramih
storitev, merilih za določanje programov
pri izvajalcih, potrebnih zmogljivosti, ele-
mentihzavrednotenjeprogramov,določa-
njecen,obračunavanjastoritevinobdobnih
poračunovv:

• osnovni,specialističniambulantniinbolni-
šničnidejavnosti;

• v lekarniški dejavnosti in oskrbi prebival-
stvazzdravili(vključnozdobaviteljizdra-
vil);

• vdejavnostidolgotrajneoskrbeterzdravlje-
njainnegavsocialnihzavodih;

• zdraviliškizdravstvenidejavnostiindejav-
nostirehabilitacije;

• oskrbi prebivalstva zmedicinskimi pripo-
močki.

4. Zakon bimoral določiti, katera združenja,
skupnosti oziroma zbornice imajo poobla-
stilo oziroma dolžnost sklepati dogovor
z ZZZS in to ne bi smelo biti prepuščeno
njihovi dobri volji ali ambicijam. V vseh
pogajalskih, partnerskih krogih bi morali
predstavniki izvajalcev nastopati kot ena
interesna in pogajalska skupina, ne glede
to, če so v skupini predstavniki različnih
organizacij in združenj (npr. Združenje
zdravstvenih zavodov,Zdravniška zborni-
caitd.),kiopravljajozdravstvenodejavnost.
Predstavnikirazličnihorganizacij(zbornic,
združenj,skupnosti)isteinteresneskupine
bisemoralipredpogajanjizZZZSpoenotiti
gledesvojihstališč inpredlogovinpripra-
vitisvojpredlog,kakovokviruusmeritev
inizhodiščMinistrstvazazdravjeterZZZS
ureditimedsebojne odnose in skleniti do-
govor.Vvsakempogajalskemkrogubiso-
delovala ledvapartnerja, insicerZZZSin
predstavniki izvajalcev, ki bi pripravila in
določilasvojaizhodiščazadogovor,kipabi
temeljil na skupnihmakroekonomskih iz-
hodiščih,inusmeritveizakta,kigajepred-
hodnodoločiloministrstvoinnafinančnem
načrtu ter drugih usmeritvah ZZZS. 5. v
vsakem pogajalskem krogu bi sodelovala
stalna pogajalska skupina predstavnikov
obeh partnerjev, ki bi poleg priprave pre-
dloga in njegovega sprejemanje imela še
pooblastilaspremljanjanjegovegaizvajanja
inmorebitnegatolmačenjanejasnostiterso-
delovanjapriodločitvahgledeizvedbemo-
rebitnihobračunov;

6. povsemnanovobibilopotrebnoureditiar-
bitražnipostopekvprimeru,damedpar-
tnerji posameznega dogovora ne pride do
določenegarokadosoglasja.Zaradinevtral-
nosti njenega odločanja bi kazalo povzeti
nemškimodelimenovanjačlanovarbitraže
innjeneganačinaodločanja.Topomeni,da
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bidržavni zbor (alinjegovodborza zdra-
vstvo) imenoval neodvisne strokovnjake s
področja prava, zdravstvenega zavarova-
nja, zdravstvene informatike itd. Iz njiho-
vih vrst bi predsednik skupine za vsako
arbitražo imenovalpo tri članev senat,ki
biobravnavalspornovprašanje.Tembise
priključilpoenčlan,predstavnikZZZSin
partnerja,kisezdoločenimpredlogomne
strinja.Odločitevvečinečlanovarbitražebi
bila dokončna in ne bimoglo večpriti do
odločanja na vladi. Podobno bi lahko po-
tekalo odločanje v arbitražnem postopku
gledeposameznihpogodbzZZZS.Stroške
arbitraže bi nosil partner ali stranka, ki v
svojih zahtevah ne bi uspela oziroma oba
partnerja,čearbitražanebiodločilavprid
nobenistrani;

7. vseodločitvepogajalskihskupininarbitra-
že bi morale vedno veljati le vnaprej, kar
pomenidabimoralivsipartnerjinaravnati
svojeaktivnostiskladnos takoodločitvijo.
Vkolikornebiprišlodosklenitvedogovo-
ra(alipogodbe)vdoločenemroku,bimoral
ZZZS ali partner (oziroma zainteresirana
stranka) predlagati in zahtevati arbitražo.
Vsenjeneodločitvepabiprav takoveljale
levnaprej,brezkakršnihkoliporačunovza
nazaj, kar bi preprečilo nekatere primere
»špekulativnega« zavlačevanja sklenitve
dogovora,šezlastipapogodb;

8. obspremembahzakonodajesezastavljadi-
lema,alijepotrebnoohranitidvostopenjski
postopekdogovarjanjainsklepanjapogodb
alimordapreitinaenostopenjskipostopek.
Dejstvojenamreč,dajeposedanjiureditvi
zelomalo(aliskorajnič)prostorainmožno-
stizapogajanjamedZZZSinposameznim
izvajalcem,sajsoskorajvsemedsebojneob-
veznostižeurejenevdogovoru.Pogodbele
konkretizirajodoločiladogovoravodnosu
do posameznega izvajalca, kjer pa nimo-
žnosti za upoštevanje določenih upraviče-
nihposebnosti.Čebi seodločili za enofa-
znipostopek,nebibilivečpotrebnirazpisi,
temvečustreznadopolnitevzakonskihdo-
ločil.Boljverjetnainboljšajeohranitevdvo-
stopenjskih postopkov, ki pa bi zahtevala
določenevsebinskespremembevfazispre-
jemanjadogovora.Vtemprimerubimoral
bitidogovorvsvojihopredelitvahgledeme-
rilzadoločanjeprogramaincenstoritevter
nekaterihnormativovbolj elastičen.Moral
bi tudi omogočati pogajanjamedZZZS in
posameznimizvajalcemznotrajdoločenega

razpona le-teh.Dejstvo jenamreč,daniso
vsi zdravstveni domovi ali drugi izvajalci
povsem enaki po svoji kadrovski zasedbi,
opremljenosti, obravnavani patologiji, sto-
rilnosti, stroških itd. Todejstvo in razlike,
ki so utemeljene in niso posledica neraci-
onalnosti, bi kazalo v večjimeri uveljaviti
pri sklepanju pogodb. Ob takem pristopu
bibilomožnouvestitudidoločenotekmo-
valnostmed izvajalci za doseganje boljših
rezultatovpri spreminjanjuzdravstvenega
stanja,pridostopnosti storitev,zmanjševa-
njustroškovzdravstvenegazavarovanjaitd.

9. obspremembahzakonovbipovzoruiztu-
jine kazalo razširili pooblastila partnerjev
instemtudinjihovoodgovornostzaizva-
janjeprogramastoritev.Vsebinapogajanjbi
semoralarazširititudinapodročjepredpi-
sovanja inuporabezdravil inmedicinskih
pripomočkov. Na ta način bi bilo možno
uvesti stimulacije izvajalcev,kibi s svojim
ravnanjemzmanjšalistroškezdravstvenega
zavarovanjazazdravilainpripomočke,kar
bi seodrazilo tudivceninjihovihstoritev
oziromaprograma;

10. vdogovarjanjeinsklepanjebimoralivnesti
tudi načrtovanje in spremljanje kakovosti
ternačrtovanjezdravstvenihciljev,takoda
bicenastoritevizvajalcev(vposameznide-
javnostialiobmočju,priposameznemizva-
jalcu)bilaodvisnapolegkoličineopravlje-
nihstoritevtudioddoseganjazastavljenih
ciljev in kazalnikovkakovosti. Takšni pri-
stopisovmnogihdržavahvtujinižeuve-
deniinuveljavljeni.

Nekatereodnavedenihukrepovjemožnouve-
ljavitibrezčakanjanazdravstvenoreformoali
spremembezakonov,če jeza toprisotnavolja
inpripravljenost.Priposodobitvimodelapar-
tnerskih odnosov pa bimorala imeti vodilno
vlogoZZZSinMinistrstvozazdravje.Gotovo,
davsehspremembnimogočeuveljavitičeznoč,
a si je potrebno zastaviti in sprejeti ustrezno
strategijo, njene cilje in naloge in postopoma
spreminjati razmere.Ob tempabipartnerji s
svojimi idejami o posodobitvi in prilagoditvi
modeladogovarjanjamoralibitipripravljenina
reformozdravstvenegavarstva,kinajbipona-
povedihbilapredvrati.
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Povzetek
Vse do danes v pravni stroki še ni bilo resne razprave 
na temo partnerskega dialoga v javnem zdravstvu. 
Razloge za to gre prvo iskati v dejstvu, da o sporih s 
tega področja zaradi določb Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)11  
ne odločajo sodišča, to je pravna stroka, temveč v ko-
likor spor ni rešen z arbitražo, o njem, mimo določb 
Zakona o arbitraži (ZArbit)22 in v neskladju z njimi, 
odloča politični organ, to je Vlada Republike Sloveni-
je. Po drugi strani gre razloge za tako stanje iskati 
tudi v dejstvu, da v javnem zdravstvu šele zadnjih 
nekaj let vlada akutno pomanjkanje denarja, zato 
se tej temi do sedaj ni namenjalo veliko pozornosti, 
pravnih strokovnjakov, ki jih to področje zanima, pa 
pri nas ni veliko. Praksa kaže, da se s sredstvi, ki jih 
pridobimo iz prispevkov (vseh zavezancev za plačilo 
prispevka) iz naslova obveznega zdravstvenega zava-
rovanja zaradi določb nekaterih zakonov, krijejo tudi 
obveznosti, ki z obveznim zdravstvenim zavarovan-
jem nimajo veliko skupnega. Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS), kot zakonsko določen 
edini varuh zavarovancev z javnimi pooblastili, je ob 
tem nemočen, še posebno ob dejstvu, ker mu ZZVZZ 
jemlje avtonomijo nad njegovim odločanjem. Da je 
materialnopravna ureditev instituta partnerskega 
dialoga neustrezna, je glavni razlog (najverjetneje) 
iskati v želji vsakokratne vladajoče politične oblasti, 
da monopol nad odločanjem o delitvi sredstev, ki so 
predmet vsakokratnega Splošnega dogovora za tekoče 
pogodbeno leto, obdrži še naprej, med tem ko se part-

1 Ur.l.RS,št.72/06-UPB3innasl.
2 Ur.l.RS,št.45/08.

mag. jaka Slokan
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

nerjem v javnem zdravstvu prek določb ZZVZZ 
daje le navidezno pooblastilo za dogovarjanje glede 
vsebine Splošnega dogovora za tekoče pogodbeno 
leto. Taka ureditev je iz pravnega vidika neprimerna 
in zahteva zakonske spremembe.

* Stališča avtorja v tem prispevku niso nujno tudi 
stališče ustanove, v kateri je avtor zaposlen.

Abstract
Partner dialogue in public health has not yet been 
addressed by the legal profession. The reasons for 
this must foremost be sought in the provisions of the 
Health Care and Health Insurance Act (hereafter: 
ZZVZZ)3, which states that such disputes are not 
resolved by the courts (i.e. the legal profession) but 
rather, should the dispute not be settled by arbitra-
tion, a political body, i.e. the Government of the Re-
public of Slovenia. The government moreover does so 
with no legal basis, provided by the Arbitration Act 
(ZArbit)44 and even in apparent violation of the said 
act. On the other hand, the reasons for the current 
situation also stem from the fact that public health 
has only in the past few years experienced chronic 
funds shortages, meaning that the issue has not been 
noticed. Furthermore, legal experts in the field are 
few and far between in Slovenia. Practice has shown 
that funds collected through compulsory health con-

3 OJRS,No.72/06-UPB3andlater.
4 OJRS,No.45/08.
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tributions (paid by all liable) are, due to provisions 
in certain acts, also used to pay for liabilities, which 
do not have a lot to do with compulsory health in-
surance. The Slovenian Health Insurance Institute 
(hereafter: ZZZS), the sole guardian of persons in-
sured as set by law, is powerless to prevent such use 
of funds, as the ZZVZZ deprives the ZZZS of its 
autonomy over decision making. The main reason for 
the unsuitable substantive law regulations governing 
partner dialogue is (most likely) the desire of ruling 
nomenclatures to maintain the monopoly over fund 
allocation, which is itself agreed on an annual basis 
by a general agreement for a contractual year. Mean-
while, the ZZVZZ only gives public health partners 
ostensive power to negotiate the contents of the gen-
eral agreement. Such an arrangement is legally inap-
propriate and calls for changes in the legislation. 

* Views expressed in this paper are the author’s own 
and do not necessarily reflect those of the Ljubljana 
Labour and Social Court.”

1. MateRIalnOPRaVna 
UReDIteV 
ZZVZZ ureja institut partnerskega dialoga v
členihod63do68,pričemerveljapoudariti,da
jetemuinstitutudejanskonamenjenle63.člen,
medtemko63.a člen5urejapodročjemedicin-
skihintehničnihpripomočkov.Ostalinavedeni
členiZZVZZ(od64.do68.člena)senanašajona
vsakokratnirazpisprogramovinstoritev,skle-
panjepogodbzizvajalcizdravstvenihstoritev,
arbitražo (glede izbire izvajalca zdravstvenih
storitev, vsebine pogodbe) in oblikovanje cen
zdravstvenih storitev ter programov. Pravila
obveznegazdravstvenegazavarovanja(vnada-
ljevanju:Pravila)6institutapartnerskegadialo-
ganeurejajo,temvečgaprekoSplošnegadogo-
vorazatekočepogodbenoleto(vnadaljevanju:
Splošni dogovor) posredno le omenjajo. Na
podlagi navedenegaugotavljam,daZZZSkot
pripravljavcuvsakoletnegaSplošnegadogovora
nipreostalodrugega,kotda,upoštevajočpod-
normiranostdoločbZZVZZ,kiurejajoinstitut
partnerskega dialoga, in pomanjkanju politič-
nega interesa7 k noveliranju le-teh, partnerski
dialog,obsoglasjuostalihpartnerjevvjavnem
zdravstvu(vnadaljevanju:partner),natančneje

5 ZnoveloZZVZZ-K (Ur. l. RS, št. 76/08) je bil v letu
2008uvedeninstitutposebnegadogovorazamedicin-
skotehničnepripomočke.

6 Ur.l.RS,št.79/94innasl.
7 Člen63ZZVZZostajavosnovinespremenjenodleta

1992dalje.

urediv Splošnemdogovoru.8Menim,da je to
z vidika pravne higiene ustavnopravno spor-
nainslabarešitev,sajsestemvsplošnihaktih
nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja
(v nadaljevanju: obvezno zavarovanje) ureja
materija, ki bi jobilo trebanačelnoureditina
zakonski ravni, upoštevajoč veljavne predpise
(denimoZArbit).

ZZVZZvprvemodstavku63.členadoloča,da
se ZZZS, pristojne zbornice, združenja zdra-
vstvenihzavodovindrugihzavodovterorga-
nizacij,kiopravljajozdravstvenodejavnostter
Ministrstvozazdravjevsakoletodogovorijoo
programustoritevobveznegazavarovanja,pri
čemeropredelijozmogljivosti,potrebnezanje-
govoizvajanje,indoločijoobsegsredstev.Natej
osnovi partnerji v javnem zdravstvu določijo
izhodiščazaizvajanjeprogramovinzaobliko-
vanjecenprogramovoziromastoritevterdru-
gepodlagezasklepanjepogodbzzdravstveni-
mi zavodi, drugimi zavodi in organizacijami,
kiopravljajozdravstvenodejavnostterzzaseb-
nimi zdravstvenimi delavci.9 Če izhodišča iz
prvegaodstavka63.členaZZVZZnisosprejeta
dokoncadecembrazanaslednje leto,napod-
lagidrugegaodstavka63.členaZZVZZodloči
onjihnajpoznejevenemmesecuarbitraža,ki
josestavljaenakoštevilopredstavnikovZZZS,
predstavnikov pristojnih zbornic in združenj
zdravstvenihzavodovterpredstavnikovmini-
strstva, pristojnega za zdravstvo.Čev okviru
arbitraženimogočedoseči sporazuma,odloči
ospornihvprašanjihVladaRepublikeSlovenije
(vnadaljevanju:Vlada).

Roka,dokdajjetrebasprejetiSplošnidogovor,
ZZVZZnedoloča,vendarpabioblogičnirazla-
giprvegaodstavka67.členaZZVZZ,kidoloča,
dasepogodbemedZZZSinizvajalcizdravstve-
nihstoritevsklenejonajkasnejedo31.marcate-
kočegaleta,veljalotarokvzetikotskrajnirok
za sklenitev Splošnegadogovora, pri čemer je
trebaupoštevati,damoraZZZSpred iztekom
tegarokanapodlagi64.členaZZVZZrazpisa-
tišeRazpisprogramovinstoritevzasklepanje
pogodbzzdravstvenimi indrugimizavodi (v
nadaljevanju:Razpis).UspešenRazpisjekasne-
jepodlagazasklepanjepogodb,ki jih je treba
sklenitivzakonskemrokudo31.marca teko-
čegaleta.Topajedefactotudivse,karZZVZZ
premoredoločboureditviinstitutapartnerske-

8 SkupinazapripravoSplošnegadogovorajedne27.11.
2008sprejelaPoslovnikodeluskupinezaSplošnido-
govor.

9 GrminSlokan,Kolektivnisocialnispori(2012),str.26
innasl.
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gadialogaprinas.

Pritempoudarjam,dajesmiselpogajanjmed
partnerji v določanju obsega javnih sredstev,
namenjenihzazdravstvo,innjihoviodgovorni
porabi,upoštevajočdejstvo,dagrepri temza
sredstva,kisobilanapodlaginačelasolidarno-
stizbrananatemeljuobveznihprispevkovvseh
zavezancev za plačilo prispevka v Republiki
Sloveniji,tj.nasvseh,kiplačujemoprispevkev
obveznozavarovanje.Čeobtemupoštevamoše
dejstvo, da znaša okvirnavrednost Splošnega
dogovora za leto 2012 nekaj več kot 1,8mlrd.
EUR,10lahkozgotovostjotrdim,dajeveljavna
materialnopravnaureditevpartnerskegadialo-
gapomanjkljivainneustrezna.

Zakonskovsebino,kibijomoralvvečjemdelu
zagotavljati ZZVZZ, najdemo v Splošnem do-
govoru.ObvpogleduvSplošnidogovorzaleto
201211ugotovimo,dasopartnerjivdoločbah29.
do 34. členauredili postopekRazpisa, vključ-
no spostopkom sklepanjapogodbmedZZZS
in izvajalci zdravstvenih storitev terpostopek
reševanjasporovzarbitražo(gledevsebinepo-
godbemedizvajalcemzdravstvenihstoritevin
ZZZS).Arbitražaiz63.členaZZVZZ,tojegle-
de vsebine Splošnega dogovora, je natančneje
urejenav52.členu.Tamjeurejenasestavaar-
bitražeznjenimsedežem,arbitražnipostopek
zglasovanjem,določenipasotudirokiodloča-
nja.Navedeničlenvključujedoločbotč.13.2.,po
katerimoraMinistrstvo za zdravje vprašanje,
glede katerega arbitri niso dosegli soglasja in
senanašanavsebinoSplošnegadogovora,pre-
dložitivodločanjeVladi.Trdim,dajenavedena
določbanelogična,ustavnopravnospornainv
nasprotjuzZArbit.

Nesamoto,52.členSplošnegadogovorazaleto
2012nipovsemusklajennitizdoločbodrugega
odstavka63.členaZZVZZ,pokaterioneuskla-
jenihizhodiščihmedpartnerjigledeSplošnega
dogovoraodločiarbitraža,kijosestavljaenako 
število predstavnikov ZZZS, predstavnikov
pristojnihzbornicinzdruženjzdravstvenihza-
vodovterpredstavnikovMinistrstvazazdrav-
je. Iz 5. tč.prvegaodstavka52. členaSplošne-
ga dogovora za leto 2012 izhaja, da arbitražo
sestavljajo največ pet arbitrovMinistrstva za
zdravje inZZZS terpo en arbiterZdravniške
zborniceSlovenije,LekarniškezborniceSlove-
nije,ZdruženjazdravstvenihzavodovSloveni-
je,Skupnostislovenskihnaravnihzdraviliščter

10 Glej25.členSplošnegadogovorazaleto2012.
11 Več o tem na  <www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.

nsf/0/6a52802068fb6c45c1257998003b0713/$FILE/
SD12%20-%20k%C4%8Di.docx>(15.4.2012).

SkupnostisocialnihzavodovSlovenije inSku-
pnosti organizacij za usposabljanje Slovenije.
Zapisnavedenedoločbejenejasen,sajomogoča
različnorazumevanje,kakonajboarbitražase-
stavljena,meddrugimtuditakšno,kjervarbi-
tražinizastopanoenakoštevilopredstavnikov
partnerjev,obenempajenapodlaginavedene
določbe 52. člena Splošnega dogovora za leto
2012danamožnostdo sodelovanjavarbitraži
tudi predstavnikom ostalih partnerjev, ki jim
določbadrugegaodstavka63.členaZZVZZte
možnostinedaje(tojepredstavnikomSkupno-
sti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti
socialnihzavodovSlovenijeinSkupnostiorga-
nizacijzausposabljanjeSlovenije).S temSplo-
šnidogovorzaleto2012presegasvojnamen,ki
gaimakotpodzakonskiaktinurejazakonsko
materijo,karpajezopetustavnopravnosporno.

Zarbit
V Sloveniji je bil meseca aprila 200812 sprejet
ZArbit, ki je začel veljati trimeseceponjego-
viobjavi13vUradnemlistuRS.Topomeni,da
jeZArbitveljalževčasusprejemanjaSplošne-
gadogovora za leto 2009, čepravgane taniti
kasnejši Splošni dogovori ne upoštevajo. V
prehodnih inkončnihdoločbahZArbitnina-
vedeno,daseznjegovouveljavitvijoprenehajo
uporabljatidoločbeZZVZZ,ki senanašajona
postopekarbitraže,karpomeni,danatempo-
dročjuveljataobazakona,čepravurejatainsti-
tutarbitraževsaknasvojnačin.Napodlagi1.
členaZArbit,kidoloča,dasezakonuporablja
zaarbitražessedežemvRepublikiSlovenijine
gledenato,alisostrankepostopkadomačeali
tujeosebe,menim,dabinjegovadoločilamo-
ralaveljatitudivprimeruneuspelihpogajanjv
Splošnemdogovoru.

V primeru ZArbit gre za poznejši, splošnejši
zakon,kibiponačelu lex generalis posterior 
derogat legi speciali prioripomojemmnenju
v primeru arbitraže pri partnerskem dialogu
moral imeti prednost pred določbo 63. člena
ZZVZZ.Da je temutako,potrjuje tudinamen
zakonodajalca, ki ga razberemo iz 2. poglavja
Predloga zakona o arbitraži z naslovomCilji,
načela inpoglavitne rešitve,14vkaterem jeza-
pisano, da je glavni cilj predlagane zakonske
ureditveenotenZakonoarbitraži,kiurejavsa-
kršno vrsto arbitraže s sedežem na ozemlju

12 DoobjaveZArbit je bila arbitražaurejenav enain-
tridesetempoglavjuZakona o pravdnempostopku
(ZPP).

13 ObjavljenovUr.l.RSdne9.5.2008.
14 GlejPoročevalecDržavnegazboraRS,št.24/08.
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RepublikeSlovenije.Zakonskarazlaganastako
nedvoumnovodidozaključka,dajepredlaga-
teljZakonaoarbitražiočitnoželelznjimuredi-
tivsevrstearbitraže,tudiarbitražonapodročju
partnerskegadialoga.

Arbitražnisporazum15napodlagi10.člena is-
tega zakona predstavlja sporazum strank, da
predložijoarbitraživreševanjevsealidoločene
spore,kisoprednjimiženastalialikiutegnejo
nastativzvezizdoločenimpogodbenimaline-
pogodbenimpravnimrazmerjem.Dabiposa-
meznanerešenavprašanjavpostopkupriprave
Splošnegadogovoralahkoreševalizdoločbami
ZArbit, omogoča 4. člen navedenega zakona,
po katerem je predmet arbitražnega sporazu-
mapolegpremoženjskihzahtevkovlahkotudi
vsakdrugizahtevek,gledekateregasestranke
lahkoporavnajo.Daomenjenidoločbipovsem
ustrezatapravnimrazmerjem,kimedpartnerji
izhajajoizSplošnegadogovora,nitrebarazlaga-
ti,opozoritipajetrebapredvsemnadoločbo38.
členaZArbit,napodlagikatereimaarbitražna
odločba med strankami učinek pravnomočne
sodbe. Gre za izjemno pomembno zakonsko
rešitev, ki od strank, ki pristopijo k arbitraži,
zahtevaresnostzavedanja,daboodločba,kijo
bokasnejearbitražasprejeladokončnainprav-
nomočna.StemZArbitrešiprimere,vkaterih
Vladanapodlagi 63. členaZZVZZarbitrarno
odločaovprašanjih,gledekateriharbitražani
bilauspešna.Njenavlogatakonivečpotrebna.
Delno jonadomešča institut tožbezarazvelja-
vitev arbitražne določbe, ki se jo pod restrik-
tivnim pogoji vloži pred Okrožnim sodiščem
v Ljubljani, pritožbena instanca je Vrhovno
sodišče,izrednapravnasredstvapanisodopu-
stna.16Končnirazsodniktakonebibilpolitični
organ,temvečneodvisen,strokoveninzzako-
nomustanovljenorgan,kibibilvečjigarantza
zakonitostsprejeteodločitve.

3. PRaVnI aKt SUI GeneRIS17

Podobnegaakta,kotjeSplošnidogovor,sloven-
skipravnirednepozna.ZZVZZv63.členudo-

15 VobrazložitviVSLSklepaICpg1135/2006zdne17.
4.2008jeVišjesodiščevLjubljanizavzelostališče,da
arbitražapo65.členuZZVZZniarbitražavsmislu
določilZakonaopravnempostopku (ZPP).Sodišče
šezapiše:»Vseenopajearbitražopo1.odst.65.člena
ZZVZZpoprepričanjupritožbenegasodiščapotreb-
noštetikotorgan,kijeskladnozzakonompristojen
presojatipravilnostodločitvetoženestrankeoizbiri
prevoznika.«.

16 Člen9ZArbit.
17 Slokan,Partnerskidialogvzdravstvu(2010),str.6in

nasl.

loča,dasepartnerjivsakoletodogovorijoopro-
gramustoritevobveznegazavarovanja,sčimer
jeuveljavljenazakonskadolžnostvsakoletnega
sklepanjadogovorov.Takonemoremogovoriti
oprostemsklepanjudogovorov,kisonapodla-
ginačelaprostegaurejanjaobligacijskihrazme-
rij18 temeljnaznačilnostcivilnihrazmerij, tem-
večlahkogovorimoodogovoru,kijepredvsem
javnopravnenarave.

Pritemvrazmislekpostavljamvprašanje,alije
zakonskaureditev,daseSplošnidogovorzvse-
misvojimiprilogamisklepalezaobdobjeene-
galeta,smiselna.Tisti,kismoimelikdajprilo-
žnost videti obsežnost tematerije vemo, kako
zahtevna jepripravategabesedilažebrezna-
daljnjegapostopkausklajevanja,tojearbitraže
inkasnejšegaodločanjanaVladi.Izpraktične-
gainekonomskegavidikabizatoveljalopremi-
sliti, da bi veljavnost Splošnega dogovora po-
daljšali(denimonaobdobjeod2-3let).Praksa
kaže,dajepostopekusklajevanjamedpartnerji
prek instituta arbitražedolgotrajen inneučin-
kovit. Če primerjamo podatke iz Poslovnega
poročilaZZZSzaleto2010,19lahkougotovimo,
da so sepogajanja za Splošnidogovor za leto
2010začelavsredinimesecaavgusta2009,pri
čemersopartnerjipredlogezaSplošnidogovor
za leto2010pripravilivzačetkumesecaokto-
bra 2009, ko so potekale tri usklajevalne seje.
Kerpartnerjinisouspeliuskladitistališčovseh
predlogih, je o nerešenih vprašanjih odločala
arbitraža.Le-tasejesestalanadvehnarokih,in
sicerdne2.11.2009indne4.11.2009,kjersose
partnerjiuspelidogovoritio21spornihvpraša-
njih,18vprašanjsoumaknili,opreostalih124
vprašanjihpajessklepomodločilaVladadne
25.3.2010.PosprejemuSplošnegadogovoraza
leto2010sopartnerjivzačetkumesecaavgusta
2010 sprejeli šeAneks št. 1, v začetkumeseca
decembra2010pašeAneksšt.2kSplošnemu
dogovoru za leto 2010. Iz tega izhaja, da je 
končno besedilo vsakega Splošnega dogovora 
tako, kot ga želi oziroma določi Vlada, zato je 
zmotno zavzeti stališče, da je Splošni dogovor 
rezultat uspešnega dogovarjanja partnerjev,
pri čemer se poraja smiselnost predhodnega
arbitražnegapostopkapodoločbahZZVZZ,če
ovečinivprašanj,gledekaterihpartnerjihniso
doseglisoglasja,odločiVlada.

18Določaga3.členObligacijskegazakonika(Ur. l.RS,
št.83/01innasl.).

19Glej <www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/e89e
07f4d96561dec1257856003fd7a8/$FILE/Poslovno%20
poro%C4%8Dilo%20za%20leto%202010_18.4.2011.pdf>
(16.4.2012).
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JavnopravnonaravokažeSplošnidogovortudi
zzakonskodoločitvijonekaterihpartnerjev.Z
izjemoZZZSinMinistrstvazazdravje,ZZVZZ
partnerjevpoimenskonedoloča,temvečtear-
bitrarnoinmimodoločbZZVZZdoločaSplošni
dogovor.Vsako letose takoZZZS,Lekarniška
zbornica Slovenije, Zdravniška zbornica Slo-
venije, Združenje zdravstvenih zavodov Slo-
venije, Skupnost socialnih zavodov Slovenije,
Skupnostslovenskihnaravnihzdravilišč,Sku-
pnostorganizacijzausposabljanjeSlovenijein
Ministrstvozazdravjevpogajanjihdogovorijo
zaskupenobsegprogramovzdravstvenihsto-
ritevinpotrebnihsredstevzaplačiloprograma
izobveznegazavarovanjanadržavniravni.Re-
zultattehpogajanj jeSplošnidogovor,ki jena
podlagiizvedenegaRazpisapravnapodlagaza
sklepanjepogodbzizvajalcizdravstvenihstori-
tev(javnizavodiinzasebniizvajalci).

Ključnivprašanji,kisemipritempostavljata,
stasledeči:AlijemogočeZZVZZbratitako,da
je status partnerjev namenjen le tistim, ki jih
določba63.členaZZVZZizrecnonavaja,alipa
navedenadoločbadajepoimenskonavedenim
partnerjem (ali komu drugemu) pooblastilo,
daostalepartnerjedoločijosami?Praksakaže,
dajeodgovornaprvovprašanjenegativen,na
drugopaposledičnopozitiven.Četako,najto
delegeferendavprihodnjeuredizakonodaja-
lecveniizmedbodočihnovelnanačin,dane
bovečnejasnosti.

Nadaljegreopaziti,dasivsipartnerjistatusno
niso enaki. Nekateri so ustanovljeni neposre-
dnonapodlagizakonov,kijimhkratipodelju-
jejo javna pooblastila. Tak primer je ZZZS, ki
je ustanovljen na podlagi ZZVZZ, Lekarniški
zbornici Slovenije neposredno pravno podla-
gozaustanovitevdajeZakono lekarniškide-
javnosti (ZLD),20ZdravniškizborniciSlovenije
pa Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)21 (pred
njimZakonozdravstvenidejavnosti-ZZDej).22
SkupnostorganizacijzausposabljanjeSloveni-
je,Skupnostslovenskihnaravnihzdravilišč in
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije so
tistipartnerji,kinisoustanovljenineposredno
napodlagikakšnegaspecialnegazakona,tem-
več jimpravnopodlago za ustanovitevdajejo
zakoni,23napodlagikaterihbiselahkovpriho-
dnjeizoblikovalatudinovazdruženjaoziroma
noveskupnosti.Tokaže,dakrogpartnerjevpri

20 Ur.l.RS,št.36/04-UPB1.
21 Ur.l.RS,št.72/06-UPB3innasl.
22 Ur.l.RS,št.9/92(26/92-popr.)innasl.
23 DenimoZakonozavodih(ZZ,Ur.l.RS,št.12/91in

nasl.).

oblikovanjuSplošnegadogovorazmaterialno-
pravnegavidikanizaprt(negrezamodelnu-
merus clausus) in bi se lahko tempartnerjem
vprihodnjepridružilenoveskupnostioziroma
novazdruženja.Primer,dakrogpartnerjevni
odprtlejavnimzavodom,temvečtudipravnim
osebam zasebnega prava, je Skupnost sloven-
skihnaravnihzdravilišč,ki jestatusnogospo-
darskointeresnozdruženje,24torejgrezaprav-
noosebozasebnegaprava.25

Splošni dogovor hkrati ni posamični upravni
akt,napodlagikateregabibilomogočesprožiti
upravnispor.Zakonoupravnemsporu(ZUS-
1)26v2.členudoloča,dasodiščeodločavuprav-
nem sporu o zakonitosti dokončnih upravnih
aktov,skaterimiseposegavpravnipoložajto-
žnikaoziromatožnice,pričemerozakonitosti
drugihaktovodločasodiščevupravnemsporu
samo, če tako določa27 zakon.Drugi odstavek
istega člena določa pojem upravnega akta, in
sicer je topoZUS-1upravnaodločba indrug
javnopravni,enostranski,oblastveniposamični
akt,izdanvokviruizvrševanjaupravnefunk-
cije,skaterimjeorganodločilopravici,obve-
znosti ali pravni koristi posameznika, pravne
osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v
postopkuizdajeakta.Napodlaginavedenega
zaključujem, da gre v primeru Splošnega do-
govorazasplošniupravniaktpartnerjev(beri:
Vlade),zoperkateregaveljavnazakonodajane
ponuja sodnegavarstva,karpa je izustavno-
pravnegavidikasporno.

Kaj torej stranki, ki je s Splošnimdogovorom
prizadeta in izkazuje pravni interes28 po var-
stvusvojihpravic,sploh lahkovtemprimeru
šepreostane?Čenegrezadajatvenizahtevek,
okateremvokvirusvojihstvarnihpristojnosti
odloča Gospodarski oddelek okrožnega sodi-
šča, lahkotakapravnaosebazasebnegaprava
ostanebrezmožnosti,dabisvojepravicezašči-

24 Zakonogospodarskihdružbah(ZGD-1),Ur.l.RS,št.
42/06innasl.,urejagospodarskointeresnozdruženje
vdoločbahod563.do578.člena.

25 IzpodatkovAJPES-aizhaja,dastameddružbeniki
Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč poleg
enajstih zdravilišč tudi dve gospodarski družbi, ki
zobveznimzavarovanjemnimataničskupnega.To
staUNIORKovaška industrija d.d. in ISTRABENZ
TURIZEMd.d.,turizeminstoritve.

26 Ur.l.RS,št.105/06innasl.
27 ZZVZZtegaprimeranedoloča.
28 Pravniinteres jenapodlagi24.členaZUstSpodan,

če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje ja-
vnihpooblastil,kateregaocenopobudnicaoziroma
pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove
pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni
položaj.
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mag.JakaSlokan Pravnaureditevpartnerskegadialogavjavnemzdravstvu

tilapredsodiščeminmožnosti,dabisezoper
odločitevVladepritožila. Prvopredstavlja kr-
šitevustavnepravicedosodnegavarstvaiz23.
členaUstave,drugopakršitevustavnepravice
dopravnegasredstvanapodlagi25.členaUsta-
ve. Pravni osebi zasebnega prava ostane tako
navoljolešemožnost,dasespobudozaoceno
ustavnosti in zakonitosti Splošnega dogovora
obrnenaUstavnosodiščeRSvskladuzdoloč-
bamiZakonaoustavnemsodišču(ZUstS).29

SKlePna MISel
Najmanj, kar lahko zatrdim, je, da je institut
partnerskega dialoga v slovenskem sistemu
zdravstvenega zavarovanja zakonsko neustre-
znourejen,podnormiran invneskladjuzve-
ljavno zakonodajo. ZZVZZ namenja partner-
skemudialogupraktičnole63.člen,pričemer
jezakonskaureditevtegainstitutapomanjklji-
va.Ministrstvozazdravjevpartnerskihpoga-
janjihnastopakotpooblaščenecVlade,ki ima
vprimeruneuspelearbitražegledevprašanj,o
katerihpartnerjinisonašliskupnerešitve,za-
konskomožnostarbitrarneodločitve.Partnerji
sitakovpogajanjihnisoenakovredni,partner-
skidialogpajeprekarbitraželenavidezen,pri
čemerpartner,kisezvsebinoSplošnegadogo-
vora ne strinja, zoper končno odločitevVlade
glede spornih vprašanj nima zagotovljenega
sodnegavarstva.Vsenavedenojevnasprotjuz
rešitvami,kijihponujaZArbit.

Zaradineustreznematerialnopravneureditve
tega instituta pri nas se končne posledice za
ZZZS(lahko)kažejovobveznostiplačilstoritev
inobveznosti,kinesodijovobsegobveznega
zavarovanja,karpa(najverjetneje)pomeni,da
so v škodo zavarovancev. Kolektivni socialni
spori so ena izmedmožnosti, s katerimi bi v
prihodnje lahko reševali tovrstne spore. Slo-
venskipravniredtehsporovšeneureja,zatobi
bilotrebanajprejsprejetiprimernozakonodajo,
kibicelostnoreševalatoproblematikoinkibi
bilanatopodlagazaodločanje.Dotakratpanaj
Ministrstvozazdravje,kijeprvopoklicanoza
predlaganje ustreznih zakonodajnih rešitev s
področja zdravstvene zakonodaje, ponudi od-
govorenaprobleme in zagate, obravnavanev
temčlanku,kibodousklajenezževeljavnoza-
konodajo.

29 Ur.l.RS,št.15/94innasl.
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novihzdravstvenihmaterialov

Stroškovnaučinkovitostpriuvajanjunovihzdravstvenihmaterialovasist.FrancVindišar

asist. Franc Vindišar
Splošna bolnišnica Celje

Povzetek
V prispevku je prikazana problematika uvajanja novih 
zdravstvenih materialov, na katerih temelji sodobna 
medicina, s poudarkom na stroškovni učinkovitosti. 
Le-ta je prikazana ločeno po izvajalcih zdravstvenih 
storitev in plačniku. V Sloveniji žal še nimamo spre-
jete skupne metodologije, ki bi omogočala  spremljan-
je stroškovno učinkovitega uvajanja.

V drugem delu je prikazan način uvajanja novih ma-
terialov v SB Celje in predstavljeno je nekaj prim-
erov.

Abstact
This paper discusses the problem of introducing 
new medical materials on which modern medicine is 
based, with the emphasis being on cost-effectiveness. 
The problem is discussed from the point of view of 
health care providers and from the payer’s point 
of view. In Slovenia, a common methodology that 
would allow monitoring of cost-effective deployment 
has, unfortunately, not been adopted yet.

The second part shows how new materials were 
introduced in the General Hospital Celje as well as 
presents some examples
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UVOD
Zdravstveni materiali predstavljajo pri vseh
izvajalcih zdravstvenih storitev pomemben
strošek,kateregadeležvcelokupnemstroškuz
uvajanjemnovihmaterialovšenarašča.Učinko-
vitoobvladovanjetegaprocesatakopredstavlja
svojevrsten izziv, tako za upravljalce  javnih
zdravstvenihzavodov,zamedicinskostrokoin
tudizaplačnikastoritev.Nikakorpatunesme-
mopozabitinastičiščevsehomenjenih–bolni-
ka,kisezvednovečjoosveščenostjodosvojih
pravic,aktivnovključujevprocesezdravljenja.

StROšKOVna UčInKOVItOSt
Sam pojem v Slovarju slovenskega knjižnega
jezika splohni opredeljen, kljub temupa se z
njimsrečujemoževrstoletvsi,kiseukvarjamo
z upravljanjem javnih zdravstvenih zavodov.
Praktičnoniprimera,daobprvemstikuspo-
nudnikomnovegazdravstvenegamaterialani
takojnazačetkupredstavitveuporabljenpojem
“costbenefit”–analizastroškovinkoristi.Se-
vedanipotrebnopoudarjati,dasenezgodi,da
bibilaobtemizraženanegativnavrednost.

Dejanskaopredelitevpojmapazahtevaprecej
široko razumevanje celotnega procesa zdra-
vljenja,takosstrokovnegapodročjakotseveda
tudisstališčafinanciranja.Pritrenutnemsiste-
muplačevanjazdravstvenihstoritevvSloveniji,
smotakopogostopostavljenipredtežkonalo-
go. Žal sistem SPP nikakor ni naklonjen uva-
janjunovihmaterialovvobsegu,kotsigaželi
stroka,sajjeprecejpremalofleksibilen.

Priopredelitvistroškovneučinkovitosti jepo-
trebnoločitivsajdvekomponenti–izvajalčevo
in plačnikovo. Pri prvi je pozitivna vrednost
težkodoseženainposledičnopogostopomeni
oviro pri razvoju stroke. Ovrednotenje druge
papredstavljapogostozelovisoko,včasihcelo
nepremostljivooviro.Slednjepredstavljavbli-
žnjiprihodnosti zavse izvajalcezdravstvenih
storitevsvojevrstenizziv.Prepričansem,dase
bopotrebnodogovoritizaskupnometodologi-
jo,kibovključevalaaktivno sodelovanjevseh
udeležencev–stroke,izvajalcevinnenazadnje
tudiplačnika.

ZDRaVStVenI MateRIalI V Sb 
celje
Vrednost vseh zdravstvenihmaterialov pred-
stavljavcelotnivrednostiodhodkovvSBCe-
ljevečkot20%inzleticelonekolikonarašča,

zatojeskrbpriobvladovanjule-tehšeposebej
pomembna.

Od leta 2004 imamouveden sistemnaročanja
vseh zdravstvenihmaterialovpreko enotnega
Katalogazdravstvenihmaterialov,ki trenutno
obsega 4950 artiklov, razdeljenihv zaključene
skupine:
1.obvezilnimateriali
2.kemikalije
3.laboratorijskimaterial
4.otroškainenteralnaprehrana
5.sanitetnopotrošnimaterial
6.reagenti
7.embalaža
8.rtgfilmi
9.diagnostika
10.čaji
11.negovalnakozmetika
12.farmacevtskesubstance
13.šivalnimaterial
14.osteosinteznimaterial
15.žilneproteze
16.leče
17.detergentinrazkužila
18.dializa

19.endoproteze

Zavsakartikelimamopripravljenopismateri-
alainpredvidenoletnoporabo.Vsetojeosnova
zaobjavojavnihrazpisov,kiveljajo2leti.Skrb-
nikKatalogazdravstvenihmaterialovjeKomi-
sijazazdravstvenimaterial,vkaterisodelujejo
zdravniki,medicinskesestreinekonomisti.

Pri uvajanju novihmaterialov imamo izdelan
postopekodobritve:

- odobritev testiranja novega materiala na
določenihoddelkih,

- njihovo ocenitev s pomočjo določenih kri-
terijev in s točnoopredelitvijoodgovornih
oseb,

- sledipozivponudniku,daizdelaustrezno
ponudbo,

- komisijaponudbopregleda,narediseana-
lizastroškov,kivključujestroškecelotnega
procesa in tudipredvidennačin obračuna
določenestoritvedoZavodazazdravstveno
zavarovanjeSlovenije(ZZZS),

- vprimeruodobritvejevlogaposredovanav
odobritevposlovodnemudirektorju.
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neKaj PRIMeROV IZ PRaKSe

1. MInIMalnO InVaZIVnI SISteMI Za 
OSKRbO ZlOMOV PRSnOleDVene 
HRbtenIce 

Prioskrbizlomovvretencprsnoledvenehrbte-
niceževrstoletuporabljamotehnike,kiomo-
gočajo operativno učvrstitev poškodovanih
predelovhrbtenicest.i.notranjimifiksatorji.V
preteklosti so prevladovali sistemi, ki smo jih
namestili skozi obsežne pristope, z relativno
velikimiizgubamikrvi,dodatnimpoškodova-
njemobhrbteničnihmišicinposledičnodolgo-
trajno hospitalizacijo in rehabilitacijo. Z uva-
janjem minimimalno invazivnih operativnih
tehnik,kisevedazahtevajonovemateriale,smo
doseglinavsehomenjenihpodročjihizrazitna-
predek–komajvidnekožnebrazgotine,mini-
malnadodatnapoškodbaobhrbteničnihmišic,
nepomembnamedoperativnaizgubakrvi,kraj-
šičashospitalizacije.Sevedapajevrednostim-
plantatovvprimerjavisklasičnimiprecejvišja,
ob tempa jepotrebnododati tudipotrebopo
dodatniintraoperativnirentgenološkiopremi.

Tabela 1: Primerjava med klasično in minimalno 
invazivno metodo

klasični
implantati(12

bolnikov)

minimalno
invazivne
tehnike(10
bolnikov)

povprečenčasoperacijevmin 95 115
nadomeščanjekrvivml 340 0
povprečnotrajanjehospita-
lizacije 10,2 4,5
povprečnaocenabolečinev
časuhospitalizacijepoVAS
lestvici 4,1 2,5
povprečnacenaimplantatov
vEUR 1.867 2.503

PriznanSPPpri tovrstnihposegih je4,63,kar
predstavlja5.581EUR.

Naosnoviomenjeneanalizaugotavljamo,daje
novametodaneprimernougodnejša za bolni-
ka,priporabikrvi,zdravilprotibolečinamin
časuhospitalizacijestroškovnoučinkovitejšaza
bolnišnico.Žalnismonaredilicelokupneanali-
zašezaZZZS,aprepričanismo,dajemetoda
tudizanjihstroškovnoučinkovita.Takoostaja
problemlevrednostnovegamaterialainpotre-
bapododatni opremi operacijskihdvoran, ki
pagasevedanosibolnišnica.

2. MateRIalI Za enKRatnO 
POKRIVanje OPeRatIVneGa 
POlja
Zazaščitobolnikovinosebjapriizvajanjuope-
rativnihposegovoddecembra2006veljastan-
dard SIST EN 13795, ki opredeljuje zahtevane
lastnostirjuh,pokrivalzabolnikeinopremoter
kirurškihplaščev.Naosnovitehzahtevupora-
bamaterialovizbombažanibilavečdovoljena.

Do leta 2010 smo v Centralnem operacijskem
bloku SB Celje uporabljali tako imenovano
kombinirano pokrivanje. Pri večjih posegih
(endoprotetika,poseginahrbtenici,osteosinte-
zedolgihkosti...)smonajprejuporabilipokri-
vanjezbombažem(troslojnopokrivanje),nato
pašematerialezaenkratnopokrivanje,sajjebil
bombažnimaterialžetakoiztrošen,danizago-
tavljalvečstrokovnovarnegadela.

Vesbombažnimaterial jebilopotrebnoustre-
zno reprocesirati, kar je po internih cenitvah
znašalo:

Tabela 2: Vrednosti reprocesiranja bombaža
vrednostvEURza1kg

pranje 0,40
sterilizacija 1,60
skupaj 2,00

Težacelotnegapaketaje6,5kg,karpredstavlja
vrednost13,00EURbrezstroškovamortizacije
materialov,pralniceinsterilizacije.

Primaterialihzaenkratnouporabosmobilive-
zaninamaterialeizbranenajavnemrazpisu,s
tem,dajepotrebnopoudariti,dasmoimeliiz-
braneleposameznekomponentezapokrivanje,
karjeneprimernodražjinačin,kotbibilaizbira
ževnaprejpripravljeniht.i.setov,kjersokom-
ponentezbranegledenaposeg,kijepredviden.

Kotprimerbinavedeluporabododatniharti-
klovprikolenskiendoprotezi:

Tabela 3: Vrednost artiklov za enkratno uporabo pri 
kombiniranem pokrivanju pri kolenski endoprotetič-
ni operaciji

artikel kosov
vrednostv

EUR
rjuhazOodprtino 1 10,65
lepilnitrakovi 3 1,05
štokineta 1 5,73
vrečkazadiatermijo 1 1,11
prevlekazaintrumentarsko
mizico 2 3,18
skupaj 21,63
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Skupnavrednostzaenooperacijojetorej34,63
EUR.

Cenasetajefebruarja2009znašala26,04EURz
DDV.Omenjenisetjebilžetestiran,pozitivno
ocenjeninjevsebovalartikle,kisobilipotrebni
zaendoprotetičnooskrbokolena.

Razlika v vrednosti materialov za enkratno
uporabojeznašala4,31EURprienioperaciji.

Vsekakor je pri teh materialih potrebno upo-
števati še stroške uničenja, ki so znašali 0,48
EUR/kg (že upoštevano, da je tretjina odpad-
kovinfektivnih),karpritežiosnovnegasetaza
pokrivanjeznaša2,21EUR/set.Samegastroška
ekološkeobremenitveokoljanismomogliovre-
dnotiti,sajjepripranjutežkodoločitivrednost
obremenitveokoljasčistili,priuničevanjuma-
terialovzaenkratnopokrivanjepaobremenitev
okoljazaradisežiganja.

Vrednostpokrivanjazomenjenimsetomvključ-
nosstroškiuničenjajeznašala26,04EUR+2,21
EUR=28,25EUR.Razlikavprimerjavi s stro-
škovkombiniranegapokrivanjajeznašala6,38
EUR, seveda v prid materialom za enkratno
pokrivanje.Zopredelitvijokoličin za tovrstne
posege in pogajanji smouspeli doseči še pre-
cejnižjo ceno in takouvedli tovrstnimaterial
vvsakodnevnodeloprizahtevnihoperacijah.

Vtemprimerujebilaizraženastroškovnaučin-
kovitostprisamemuizvajalcu,bolnikinosebje
je dobilo zagotovljeno večjo varnost, neposre-
dnihučinkovpriplačnikupanibilo.

3. VeZIKOURetRalnI ReFlUKS 
PRI OtROcIH
Omenjeno bolezensko stanje pri otrocih vodi
v ponavljajoče okužbe zgornjih sečil (ledvica)
sposledičnotrajnookvarole-teh.Gledenapo-
gosteponovitvepooperativniterapijiskolage-
nom, smo želeli uvesti novometodo z gelom,
kipajezahtevalauporabonovihmaterialov.V
prvianalizismougotovili,davrednostcelotne-
gaposegapresegaplačilosstraniZZZSza320
EUR,zatosmotodejstvopredstaviliponudniku
novegamaterialainuspelizznižanjemvredno-
sti le-tegadoseči stroškovnoučinkovitost tudi
zabolnišnico.Poodobritvinovegamaterialabo
sedaj20do25otrokzomenjenoboleznijoletno
oskrbljenovnaši bolnišnici.Posledično so za-
dovoljnistaršiinnjihoviotrocitersevedatudi
stroka.Prepričanismo,daimastemnižjestro-
šketudiZZZS,sajjecelotenproceszdravljenja
omejennaenoustanovo.

4. RObOtSKO aSIStIRane 
PROStateKtOMIje
VSBCelje smomaja 2010 začeli z izvajanjem
robotskoasistiranihoperacij radikalneprosta-
tektomije.Dokoncamaja2012smoopravili276
tovrstnihposegovinpolegnjihše9 robotsko
asistiranihoperacijnaledvicah.

Obuvajanjunovetehnologijesmomoralispre-
jetitudištevilnenovemateriale,namenjeneza
tovrstneposege.

Prikazujemoopravljenoanalizoza92radikal-
nihprostatektomijvobdobjujanuar–junij2011.
40bolnikov jebilo izmatične regijeOECelje,
ostalih56bolnikovpaizdrugihregijintujine
(58%).

1. čas hospitalizacije pri radikalni 
prostatektomijo po robotski metodi v 
Sc celje v obdobju januar–junij 2011

Tabela 4: Čas hospitalizacije pri robotski radikalni 
prostatektomiji v SB Celje

Čashospitalizacije
število

bolnikov delež(%)
3dni 51 55
4dni 27 29
nad6dni 14 15
Skupaj 92 100

Izpodatkov je razvidno,da ima84%pacien-
tovoperiranih za radikalnoprostatektomijo z
robotskotehnologijovSBCeljeležalnodobov
višini3do4dni.Povprečnaizračunanaležalna
dobajebila3,8dni.

2. Izguba krvi pri pacientih operiranih 
po robotski metodi v Sb celje in tujini

Tabela 5: Izguba krvi pri radikalni prostatektomiji v 
SB Celje

Robotskametoda
Tujina* 164ml
SBCelje 106ml

Vir*:Vir:JournalofEndougology(Volume24,Number12,
December2010):Retropubic,laparoscopicandrobot-assisted
radicalprostatectomy:Acriticalreviewofoutcomesreported
byhigh-volumecenters

Izpodatkovjerazvidno,dajepokazalnikuiz-
gubekrviSBCeljeprimerljivastujinooz.data
parameter izkazujev SBCelje boljše rezultate
kakorvtujini.
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3. Urinska kontinenca pri različnih 
metodah radikalne prostatektomije

Tabela 6: urinska kontinenca pri različnih operativ-
nih metodah radikalne prostatektomije

Metoda %urinskekontinencevmesecihpooperaciji
1 3 6 12 nad18

Klasika - 57,50 55,60 80 88,2
Laparo-
skopija 33,2 66 81,1 84,8 83,3
Robot 54,3 78,6 87,5 92 -

Vir:JournalofEndougology(Volume24,Number12,Decem-
ber2010):Retropubic,laparoscopicandrobot-assistedradical
prostatectomy:Acriticalreviewofoutcomesreportedbyhigh-
volumecenters

Tudianalizanašihoperiranihbolnikovnekaže
odstopanjodomenjenihpodatkov.

Nesmemopaspregledatipodatkaopovrnitvi
erektilne sposobnosti, ki je pri tovrstnem na-
činu operiranja prav tako izrazito hitrejša in
prisotnapribistvenovečjemdeležuoperiranih
bolnikov.

K večji stroškovni učinkovitosti robotskeme-
todevnajvečjimeriprispevaopravljenoštevi-
loposegovzaradivelikegazačetnegavložkaz
nabavoaparaturezarobotskokirurgijoinznjo
povezanim  vzdrževanjem.Glede na to, da ti
dvepostavkipredstavljatafiksen strošek, se z
večjimštevilomopravljenihposegovzmanjšu-
jetanaposamezenposeg. Vkalkulaciji iz ta-
bele4 smogledenausmeritvepoustanovitvi
referenčnegacentrazarobotskokirurgijovCe-
ljuupoštevaliletnošteviloposegovvvišini400.

Tabela 7: Primerjava med stroški na primer za 
operacijo radikalne prostatektomije z laparoskopsko 
in robotsko krg. v SB Celje 



Laparoskop-
skametoda
(LM)vEUR

Robotska
metoda(RM)

vEUR
neposrednistroški 3.720 4.734
stroškidela 2.019 1.268
stroškimaterialainstoritev 1.701 1.136
strošekinstrumentov 0 2.330
stroškiamortizacije 294 809
stroškivzdrževanje 55 497
drugibolnišničnistroški 527 510
skupajstroškiposega 4.596 6.550

Tabela 8: Razlika v stroških laparoskopske in 
robotske metode glede na ceno ZZZS

VrednostvEUR
PriznanacenaZZZS 4.168
Cenalaparoskopskemetode(LM) 4.596
Cenarobotskemetode(RM) 6.550
RazlikaLM-ZZZS 428
RazlikaRM-ZZZS 2.382

Vsekakor je razlikamedpriznano cenoZZZS
incenopolaparoskopskimetodibistvenonižja
kakorrazlikamedklasičnoinrobotskometodo.
Trendrazvojavsvetukažeprehodnarobotsko
metodo.

Glede na povečevanje deleža operiranih paci-
entovzrobotskometododostarosti65letugo-
tavljamo, da se povečuje tudi delež aktivnih
(zaposlenih)oseb.PopodatkihSBCeljezaleto
2011jebiltadeležobkoncuprvepoloviceleta
2011vvišini30%,dozačetkamesecaoktobra
2011pa34%.

Tabela 9: Delež opravljenih posegov po robotski 
metodi od 1. 1. 2011 do 3. 10. 2011 

št.pacientov delež
Številoneaktivnih(upokojenih)
oseb 79 66
Številoaktivnih(zaposlenih)
oseb 40 34
Številopacientovoperiranihpo
robotskimetodi 119 100

Vnadaljnjeanalizeupoštevamopodatekode-
ležu delovno aktivnih operiranih z robotsko
metodo,kizajemakoriščenjebolniškegastaleža
celovito,takovbremedelodajalcakakorvbre-
meZZZS.

Tabela 10: Povprečna dolžina bolniškega staleža za 
radikalno prostatektomijo v Sloveniji v številu dni (v 
breme delodajalca in v breme ZZZS)
Metoda Št.dni
Klasična 177,08
Laparoskopska 144,15
Robotska 102,20

Poleg prihranka v bolniškem staležu je glede
naprednostinovemetodepotrebnoupošteva-
ti še prihranek primedicinsko tehničnih pri-
pomočkih (plenice). Podatkov o tem strošku
nam ZZZS ni posredoval. Zato podajamo ta
prihraneknaosnovilastnihizračunovSBCelje;
zaklasičnometodonaosnovipodatkovzunaj-
bolnišničnelekarne,zarobotskometodopana
osnoviinternihevidencSBCelje.Ugotavljamo,
dajetaprihranekvvišini80EURpooperira-
nempacientu.

Tabela 11: Skupaj možni prihranki po posameznem 
operiranem pacientu

virprihranka
vrednostvEURpo

pacientu
zmanjšanjedolžinebolniškegastaleža 2.092EUR
zmanjšanjemed.tehn.pripomočkov 80EUR
skupaj 2.172EUR

Polegstroškovneučinkovitostikotsonižjistro-
škizaradikrajšehospitalizacijeinnižjistroški
krvi,kjerimaprihranekbolnišnica,sozaoce-
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asist.FrancVindišar Stroškovnaučinkovitostpriuvajanjunovihzdravstvenihmaterialov

njevanje robotskemetode operacij pomembne
tudinaslednjekoristi:
- nižjistroškiizplačevanjabolnišničnihnado-

mestil(prihranekimaZavodzazdravstve-
nozavarovanjeSlovenije-ZZZS),

- nižji stroški tehničnih pripomočkov (pri-
hranekimaZZZS),

- hitrejša vrnitev pacienta v delovno okolje
(koristi imapodjetje, če jepacientvdelov-
nemrazmerju),

- hitrejšavrnitevpacientavnjegovosocialno
okoljeinizboljšanakvalitetaživljenjezaradi
učinkovitegaozdravljenjaraka,hitrejšakon-
tinence ter hitrejše vzpostavitve erektivne
sposobnosti(koristiimapacientinsvojci).

ZaKljUčeK
Napodročjuuvajanjanovihzdravstvenihma-
terialovinposledičnospremljanjuvednohitrej-
šega razvoja medicinske stroke bomo morali
poiskati enotno metodologijo in z njo doseči
prepotrebno soglasje med stroko, izvajalci in
plačnikom,sevedavdobrobolnikom,kisoza-
upanivsemomenjenimskupaj.
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Prenovaizmenjavepodatkov
zaobračunstoritevvobveznem
zdravstvenemzavarovanju
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anka bolka
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Povzetek
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je 
plačnik zdravstvenih storitev, ki jih opravijo izvajalci teh 
storitev v javni zdravstveni mreži na račun obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Gre za enega največjih po-
slovnih sistemov v Sloveniji s preko 40.000 delavci. 

Začetek elektronskega načina izmenjave podatkov med 
partnerji v tem sistemu sega v devetdeseta leta prejšnjega 
stoletja in se stalno posodablja. Kljub nenehnemu razvoju 
pa ZZZS za vse vrste storitev še vedno ne pridobiva ce-
lovitih podrobnih podatkov o opravljenih storitvah; še ve-
dno obstajajo tudi izvajalci, ki podatke posredujejo zgolj v 
papirni obliki. 

Zato ZZZS posodablja postopke izmenjave obračunskih 
podatkov tako, da bo vsak izvajalec posredoval podrobne 
podatke o vsaki opravljeni storitvi in da bodo vsi podatki 
znotraj sistema izmenjani izključno v elektronski obliki. 
Vzporedno se bo spremenila tudi tehnološka podlaga – 
namesto sedanjega prenosa podatkov preko elektronske 
pošte bo vzpostavljen prenos preko portala in spletnih 
storitev.

Prenova predstavlja zahteven izziv za vse partnerje v 
sistemu zaradi kompleksnosti obračunskih pravil, ki jih 
je potrebno uvesti v elektronsko zbiranje in posredovanje 
podrobnih obračunskih podatkov, zaradi uvajanja novih 
tehnologij k vsem partnerjem in predvsem zato, ker se 
morajo vsi partnerji v sistem vključiti na isti dan, saj pos-
topni prehod ni mogoč.

Ključne besede: obvezno zdravstveno zavarovanje, 
obračun zdravstvenih storitev, elektronska izmenjava po-
datkov, nove tehnologije, portal

Abstract
The Health Insurance Institute of Slovenia (HIIS) is the 
payer of health services provided by providers of such ser-
vices within the public health care network at the expense 
of compulsory health insurance, which is one of the largest 
business systems in Slovenia with a total of 40,000 work-
ers. 

This system of electronic data exchange between partners 
was introduced in the 1990s and is updated, upgraded and 
expanded constantly. However, despite continuous devel-
opment, the HIIS does not collect complete detailed infor-
mation about all services, and there are still some providers 
that submit their data only in paper form. 

Therefore, the HIIS updates its procedures for the exchange 
of accounting data in such a way that the provider will 
be able to submit detailed data on each service provided, 
and that all data within the system could be exchanged in 
electronic form only. Simultaneously, the technological ba-
sis will also be transformed - instead of the current data 
exchange via e-mail the transfer of data will be available 
through a portal and via web services.

The transformation represents a big challenge for all part-
ners within the system due to the complexity of the ac-
counting rules, which must be integrated into the electronic 
collection and provision of detailed accounting data. More-
over, it is necessary to introduce the new technologies to all 
partners, mainly because they must all join the system on 
the same day, as gradual transition is not possible.

Key words: Obligatory health insurance, accounting of 
health services, electronic data exchange, new technologies, 
portal
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1. UVOD
Slovenija se na področju zdravstva in zdra-
vstvenega zavarovanja sooča z enako dilemo
kotvesrazvitisvet:kakoobvsedaljšiživljenj-
ski dobi in naraščajočih potrebah zagotavljati
dolgoročnostabilenzdravstvenisistem.Enaod
potencialnihrezervzdravstvenegaokoljajera-
cionalnauporabapodatkov,kinastajajovtem
okolju.Podatkezbirajopovečiniizvajalcizdra-
vstvenihstoritevinjihzarazličnenamenepo-
sredujejo različnim institucijam,predvsemIn-
štitutuzavarovanjezdravjazanamenevodenja
nacionalnezdravstvenestatistiketerZavoduza
zdravstveno zavarovanje Slovenije za namene
obračunazdravstvenihstoritev.

2. SeDanje Stanje In RaZlOGI 
Za POSODObItVe
Ob izvajanju zdravstvenih storitev nastaja
ogromnakoličinapodatkov– takozapotrebe
medicinske obravnave pacientov kot tudi za
potrebeobračunastoritevinzdravstvenestati-
stike. Podatki za obračun se hranijo na lokal-
nemnivoju invvelikivečini sožezapisaniv
elektronskiobliki.

Začetekelektronskeganačinaizmenjavepodat-
kovmedpartnerjivtemsistemusegavdevet-
deseta letaprejšnjega stoletja.Tako so seprvi
partnerjivključiliv letu1994.Najhitreje sona
tempodročjudelovale lekarne,ki sosev letu
2000vcelotivključilevelektronskoizmenjavo
podatkov o zdravilih, izdanih na recept – t.i.
AORaliavtomatskaobdelava receptov.Tipo-
datkisopomenilispecifikacijoračunazaplači-
loizdanihzdravil.

Nadalje je ZZZS postopno uvajal elektronsko
poslovanjenadrugihpodročjihoziromavdru-
gihdejavnostih.Takodanesposistemu»RIP«
(računalniška izmenjava podatkov) izvajalci
posredujejonaZZZSelektronskepodatketudi
za opravljene specialistično bolnišnične sto-
ritve, CT inMR preiskave, draga bolnišnična
zdravila, regresne zahtevke, izdane materiale
in izdane medicinsko-tehnične pripomočke.
Papirnoposlovanjeje»dovoljeno«lenekaterim
izvajalcem, pri katerih informacijska podpora
nebibilaracionalna–tosonpr.društva,kior-
ganizirajo obnovitveno rehabilitacijo za svoje
članealiletovanjaotrok.

Obseg elektronskega poslovanja

V tabeli 1 so navedene skupine partnerjev, ki

sovključenevelektronskoizmenjavopodatkov
z ZZZS in njihovo število [2]. Skupno število,
1766partnerjev,kaženaprvodimenzijokom-
pleksnostisistema.Pritemjepotrebnododati,
dasonekateripartnerjizeloveliki–opravljajo
velikoštevilodejavnosti,imajovelikodelovišč
invelikozaposlenih(npr.UKCLjubljana,Zdra-
vstveni dom Ljubljana), zato posredujejo tudi
zelo veliko število dokumentov. Konkretno je
UKCLjubljana v januarju 2012 posredoval na
ZZZS2344elektronskihdokumentov.

Tabela 1: vrste in število partnerjev, vključenih v 
elektronsko izmenjavo podatkov
Vrstapartnerja Št.izvajalcev
lekarna 111
bolnišnica 26
zasebniizvajalci(primarnozdravstvo,
zobozdravstvo,specialističnadejavnost) 1.209
zdravstvenidom 60
patronaža 86
drugiizvajalci 284
skupaj 1.766

Današnje tehnologije 

ZaizmenjavoobračunskihpodatkovzZZZSse
danespovečiniuporabljaelektronskapošta in
XMLformatpodatkovoz.datotek. Polegtega
jenapodročjuizdajezdravilvcelotiuveljavlje-
noneposrednozapisovanjepodatkovoizdanih
zdravilih v on-line sistem. On-line sistem je
prineseltudiveliknapredekpripredpisovanju
in izdaji medicinsko-tehničnih pripomočkov,
saj zdravniki zapišejo naročilnico (podatke o
predpisanem medicinsko-tehničnem pripo-
močku)neposrednovon-linesistem,dobavitelj
patepodatkeuporabiobizdajipripomočkain
jihdopolnispodatkioizdaji.

Pomanjkljivosti sedanjega načina 
izmenjave podatkov in razlogi za 
prenovo

Vdanašnjem sistemu izvajalci posredujejo na
ZZZSlegrupiranepodatke,sajdosedanjeteh-
nologije niso omogočale enostavnega prenosa
inkontroletakovelikegaštevilapodatkov.Po-
sredovanje podrobnih podatkov je uvedeno v
prakso le za nekatere dejavnosti (bolnišnična
dejavnost, zdravila), za vse druge dejavnosti
(npr.splošnainspecialističnazunajbolnišnična
zdravstvenadejavnost)paZZZSlahkopridobi
podrobnepodatkeoopravljenihstoritvahlev
posebejdoločenihprimerih;tipodatkisevve-
likimeriposredujejovpapirniobliki.
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•Maksimalno avtomatizacijo vseh postop-
kovizmenjavedokumentov,vključnoskon-
trolamipodatkov.Za tanamensokontrole
podatkovpodrobnoopisane,izdelanisot.i.
kontrolni šifranti, ki omogočajo enostavno
implementacijokontrolvprogramskiopre-
mi.

•Poenostavitev medsebojne komunikacije
medizvajalceminZZZS,sajbozavsakega
izvajalcapristojnaleenalokacijska(območ-
na)enotaZZZSinnevečvseenotekotdo-
slej.

•Obravnavo tujihzavarovanihosebnaenak
način, kot velja za slovenske zavarovane
osebe:pridobivanjeoz.zapispodatkovoza-
varovanju prek on-line sistema. Tudi za te
zavarovane osebe torej ne bo več potrebna
izmenjavapapirnihlistinoz.obrazcev.

Podatki,kibodocentralnozbraninatanačin,
bodoomogočalianalitičnoobdelavo,kijenujna
zaodločanjeinstrateškonačrtovanjenanacio-
nalnemnivoju.

Vzporedno s prenovo izmenjave podatkov, ki
jo uvaja ZZZS, se bo na nacionalnem nivoju
uvedeltudinovišifrantvrstzdravstvenedejav-
nosti.Tašifrant,ki jebilmedključniminosil-
ciusklajenv letu2010,boomogočalprimerlji-
vostpodatkov,kijihzbirajorazličneinstitucije,
predvsemZZZSkot plačnik in Inštitut za va-
rovanjezdravjakotskrbnikstatističnihpodat-
kov,kardoslejnibilomogoče.Novišifrantvrst
zdravstvenedejavnosti(slika1)temeljinastan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (označeno zele-
no)instemomogočaprimerljivostpodatkovz
državamiEvropskeunije.Zanacionalnepotre-
be sevsakadejavnostdeli navrste (označeno
rumeno)inpodvrste(označenobelo).

Slika 1: nivoji šifranta vrst zdravstvene dejavnosti

ZZZS tako ne razpolaga z vsemi podrobnimi
(administrativnimi)podatkioopravljenihsto-
ritvah, čeprav je večinski plačnik teh storitev.
Na ta način na državnem nivoju niso zbrani
celoviti podatki, ki bi omogočali podrobnejše
analizeinnatejpodlagiboljšestrateškonačrto-
vanje,kijepredpogojzadolgoročnostabilnost
zdravstvenega sistema. Pomanjkanje celovitih
skupnih podatkov se odraža tudi tako, da na
podlagi zahtev različnih institucij, med njimi
predvsemministrstvazazdravje,Zavodpogo-
sto pridobiva podatke o opravljenih storitvah
zgoljzaposameznespecifičnepotrebeoziroma
pripravlja »ad-hoc« analize na podlagi obsto-
ječihzbranihpodatkov.Takerešitvezahtevajo
velikodela,anisosistemske.

ZZZS si zato že dalj časa prizadeva, da bi na
enemmestuzagotovilceloviteadministrativne
(torejnemedicinske)podatkeoopravljenihsto-
ritvah.Naloga jezelokompleksnazavsepar-
tnerjevsistemu,sajpomeninadgradnjoinfor-
macijskepodporena internemnivojuvsakega
partnerjakottudinapodročjumedsebojneele-
ktronskekomunikacije.

3. cIljI PRenOVe
Osnovni namen prenove je pridobivanje vseh
podrobnih obračunskih podatkov, kot to zah-
tevajopredpisi-detajlnaspecifikacijazavsako
zavarovano osebo in vsako storitevmora biti
sestavnidelobračunskegadokumenta.

Noverešitvebodopolegtegaizpolniletudina-
slednjecilje:

•Vzpostavitevizključneelektronskeizmenja-
veobračunskihdokumentov(računov(tudi
obračunskih računov),zahtevkovzaplačilo
inporočil).Venotnoshemobodozdruženi
vsidosedanjipostopkiRIPzavsedejavnosti
invseizvajalce.Papirnidokumentibodopo-
trebnileševredkihizjemnihprimerih.

•Prehod na sodobnejše tehnologije za izme-
njavopodatkov: namesto elektronskepošte
se bodo podatki izmenjevali preko on-li-
ne sistema in preko portala. Vzpostavitev
portalaboprineslanovkomunikacijskika-
nalmedizvajalci inZZZSingabomogoče
uporabljati tudi za druge namene, npr. za
obveščanje o spremembah beleženja in ob-
računavanjazdravstvenihstoritev(okrožni-
ce ZZZS), za pregled gradiv ZZZS, mesto
zaobjavoanalitičnihpodatkovzaizvajalce,
mestozaobjavocenikov,šifrantovindrugih
podatkov.
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4. KljUčne teHnIčne 
ZnačIlnOStI InFORMacIjSKIH 
RešIteV 
Izmenjava podatkov med izvajalci zdravstve-
nih storitev inZZZS je zasnovananauporabi
tehnologije XML, ki omogoča pregledno obli-
kovanje podatkovnih pošiljk. Ker je tovrstna
oblikapodatkovzeloobsežna,sezaprenospo-
datkov pošiljke komprimirajo z uporabo pro-
gramskeopremeZIP.

Za izmenjavo podatkov bo ZZZS vzpostavil
dvemožnipoti:
• Izmenjavaprekon-line sistemabopoteka-

lanapodlaginovihfunkcijon-linesistema.
Tanačinbomogočenastraniizvajalcevbolj
avtomatiziratiinvcelotiintegrirativnjego-
vo internoprogramsko rešitev. Prenos po-
datkov temeljinauporabi spletnihstoritev
(webservice),kjeruporabnikzaidentifika-
cijoinavtentikacijouporabljadigitalnopo-
trdilo.

• Izmenjavaprekportalabomogočanapod-
lagiprijavezdigitalnimpotrdilom.

5. ObSeG In načIn PRenOVe

nabor podatkov, ki se izmenjujejo

S prenovo izmenjave obračunskih podatkov
ZZZSneuvajanovihobračunskihmodelov.Na-
borpodatkov,kijihbodoizvajalciposredovali
naZZZS, ostane povečini enak naboru, ki ga
izvajalcižesedajspremljajozaposameznesto-
ritveingaposredujejonazbirnemdokumentu
(račun,poročilo,zahtevekzaplačilo),naspecifi-
kacijahkzbirnemudokumentualipavkakšni
drugioblikinekajkratletno(npr.polletnoporo-
čilooopravljenemdeluvdejavnostih,kisepla-
čujejovpavšalu). Novostzavečinoizvajalcev
predstavlja beleženje podatkov o nabavljenih
zdravilih,kinisoločenozaračunljiva(spremlja-
li se bodokumulativnipodatki na trimesečni
ravnipovrstizdravila),razenzabolnišnice,ki
že danes poročajo o porabi tovrstnih zdravil.
Obsegpodatkovsenekolikopovečatudivzo-
bozdravstvu, posamezni dodatni administra-
tivnipodatkipasonamenjenienostavnejšemu
postopkuizmenjavepodatkovinkomunikacije.

ZZZSjeopredelilpravilazastrukturiranjepo-
datkovvdokumenteindokumentovvpošiljke.
Vsakizvajalecpabolahkovposamezendoku-
mentzdružilmanjšeštevilopodatkov,čeboto
potrebno zaradi njegove organizacije dela ali

zmogljivostistrojneinprogramskeopreme.Za
vsakoprejetopošiljko spodatkiboZZZSpri-
pravilpovratnopošiljko,vkateribodonaenak
način zbrane informacije o sprejetih, zavrnje-
nihoziromadelnozavrnjenihpodatkih/doku-
mentih.

termini in roki uvedbe

Načrtovanrokuvedbe je1. januar2013zavse
izvajalceinvsedejavnosti.Naistidatumjepo-
trebnoskladnozzahtevoministrstvazazdrav-
jeuvestitudinovišifrantvrstzdravstvenede-
javnostitakozaobračunskekotdrugefunkcije
ZZZS(dodatnonpr.podatkioizbranihosebnih
zdravnikih).

Za dosego tega datuma, ki ga je ZZZS v letu
2011prilagodilzahtevamizvajalcev,bopotreb-
nodosečinaslednjerokepredhodnihaktivno-
sti:
Tabela 2: roki aktivnosti za uvedbo novosti 1. 1. 2013
Aktivnost Rok/obdobje
Zagotovitevtestnihpodatkovšifrantovin
cenikov(potrebnozarazvojaplikacijpri
izvajalcih) 5.3.2012
Zagotovitevtestnihpodatkovzapro-
gramskehiše 30.4.2012
Vzpostavitevportalavtestnemokolju 31.5.2012
Testiranjeprogramskihrešitevnanivoju
programskahiša–ZZZS maj–sept.2012
Poskusnauvedbapriizbranihizvajalcih
zdravstvenihstoritev okt.–nov.2012

6. PRIDObItVe In StROšKI 
PRenOVe
Prenovaizmenjavepodatkovboprineslapred-
nosti vsem partnerjem v zdravstvenem siste-
mu:

Za izvajalce zdravstvenih storitev
• ukinjanje vseh sedanjih RIP izmenjav po-

datkovinpoenotenjestruktur,tehnologijin
komunikacijskihpoti,

• zmanjšanješteviladokumentov,
• brezpapirnoposlovanje(tudizatujezavaro-

vaneosebe),
• komunikacija zgolj z eno območno enoto

ZZZS,
• opredeljene in avtomatizirane kontrole na

podatkih,
• dostop do analitičnih podatkov, potrebnih

zanačrtovanjeinodločanjepriizvajalcu.
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AnkaBolka Prenovaizmenjavepodatkov

Za ZZZS
• zagotavljanje racionalnosti porabe sredstev

obveznega zdravstvenega zavarovanja in
spoštovanjezakonaojavnihfinancah,

• izvedbapriporočil internih in zunanjih re-
vizijgledekontrolepodatkovpredplačilom
storitev,

• večje možnosti za dolgoročno stabilnost
zdravstveneblagajnezaradipreglednihpo-
datkovoopravljenihstoritvah.

nacionalni pomen

• podatkizastrateškonačrtovanje inodloča-
nje.

ZZZSocenjuje,dasebodostroški,kibodona-
stali zauvedboprivsehpartnerjihv sistemu,
povrnilivoblikiboljracionalneganačrtovanja
inodločanja,kisedajzaradipomanjkljivihpo-
datkovnimogoče.

Izvajalci zdravstvenih storitev opozarjajo na
pomanjkanje virov, potrebnih za nadgradnjo
njihoveprogramskeopreme.Finančnasituacija
zdravstvene blagajne in posledično izvajalcev
resni idealna, zato siZZZS skupaj zministr-
stvomzazdravjeprizadevapokritidelstroškov
iznacionalnegaprojektaeZdravje.Preostalide-
ležpajebistvenomanjšiodletnihsredstev,ki
jihizvajalciprejmejovcenistoritvenamensko
za informatizacijo, zatomorajo biti stroški za
nadgradnjeprogramskeopremepokritiiztega
vira.

7. naMeStO ZaKljUčKa
ProjektIzdatkibouspešenle,čebouspelzdru-
žitirazpoložljivaznanjaspodročjazdravstvene
informatike in upravljanja podatkov. Njegovi
ciljibodovcelotidoseženizdodatnimivložki
vznanja,razvojinuporabot.i.poslovneinteli-
gencekotorodjazaobvladovanjevelikihkoli-
činpodatkov.

Na podlagi teh podatkov bomogoče identifi-
cirati in izkoristiti potencialne rezerve zdra-
vstvenegaokolja innačrtovatipravilnepoteze
za zagotavljanje stabilnega zdravstvenega za-
varovanjainstemzdravstva,enakomernodo-
stopnegavsakemuposamezniku.

Literatura
1. Dokumentacija projekta Izdatki za zdra-

vstvenestoritve,Zavodzazdravstvenoza-
varovanjeSlovenije,2006-2012.

2. InternagradivainoceneZZZS
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Kajbinaročnikispremeniliv
Zakonuojavnemnaročanju?

KajbinaročnikispremenilivZakonuojavnemnaročanju?MarjanJavornik

Povzetek
Iz naslova prispevka lahko razberemo, da v njem 
obravnavamo spremembe in dopolnitve veljavnega 
Zakona o javnem naročanju po željah naročnikov. 
Resnica je sicer nekoliko drugačna. V prispevku na-
vedene spremembe ne bi koristile samo naročnikom, 
temveč tudi ponudnikom, revizorjem in širši strokov-
ni javnosti. Z njimi želimo poenostaviti postopke in 
zagotoviti gospodarno ter učinkovito porabo javnih 
sredstev. Pri tem se nam pojavlja osnovno vprašanje, 
ali je bolj smiselno spremeniti veljavni zakon ali ga 
napisati povsem na novo? Prav tako se moramo 
vprašati, ali ga lahko napišemo dovolj enostavno ali 
bomo zopet podlegli prepisovanju evropskih direktiv, 
kot smo to počenjali v preteklosti? Glede na dejstvo, 
da je v pripravi nova evropska direktiva o javnem 
naročanju, ki bo sprejeta v letošnjem letu, se ponu-
ja idealna priložnost za temeljito spremembo zako-
nodaje. Jo bomo znali izkoristiti?     

Marjan javornik
Univerzitetni klinični center Maribor

Abstract
It can be perceived from the title of the article that 
changes and amendments to the current Public pro-
curement law are discussed in it according to the 
wishes of contract authorities. The truth, however, is 
somewhat different. Changes mentioned in the article 
would not only be beneficial to contract authorities, 
but also to tenderer, auditors and the wider public. 
The changes are intended to simplify procedures and 
provide economical and efficient use of public funds. 
Thus a question arises whether it makes more sense 
to change the existing law, or write it from scratch? 
We must also ask ourselves whether it can be written 
in a simple enough manner, or will we once again 
succumb to copying of European directives as we 
have done in the past? Given the fact that there is 
a new European Directive on Public Procurement 
being passed this year, an ideal opportunity for fun-
damental change in the law is at hand. Will we be 
smart enough to seize it?
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1. UVOD
Vprispevku obravnavamo spremembe in do-
polnitveZakonao javnemnaročanju (vnada-
ljevanju: ZJN), ki niso samo plod avtorjevih
razmišljanj, temvečrazmišljanjnaročnikovpri
vsakdanjempraktičnemdelunapodročju jav-
neganaročanja.Pravtakosmovprispevkuza-
jeli tudi razmišljanjaudeležencevnedavne, že
13. konference Dnevi javnih naročil na temo
»Alipraksajavneganaročanjazahtevakorenito
spremembozakonodaje?«vorganizacijiAgen-
cijezamanagementinDruštvazajavnanaro-
čila.1

Ministrstvozafinance(vnadaljevanju:MF) je
pred kratkim pripravilo predlog novele ZJN-
2D,kismojolahkoboljponaključjuinznekaj
spretnosti našli le na portalu E-demokracija.
Kerpredlognovele,ki jepripravljenzaobrav-
navonaVladiRSinkasnejevDržavnemzboru
RS, vsebuje nekatere rešitve, ki bi pomembno
prispevalek izboljšanju javneganaročanja, ga
obravnavamovprvemdeluprispevka.2

V drugem delu prispevka navajamo nekatere
potrebne spremembe in dopolnitve, ki se jih
predlogomenjenenovelenidotaknil.Tebilah-
kovzakonodajouvedlikasnejeobimplementa-
cijinovedirektiveojavnemnaročanju.

2. KateRe SPReMeMbe In 
DOPOlnItVe PReDVIDeVa že 
PReDlOG Zjn-2D
Nekatere potrebne spremembe in dopolnitve
zakonodaje, na katere tekom izvajanja jav-
nih naročil opozarjajo naročniki, so že zajete
v predlogu sprememb in dopolnitev ZJN-2D.
V nadaljevanju tega poglavja jih podrobneje
predstavljamo in komentiramo. Novela sama
prinašasevedaševečspremembindopolnitev.
Nekatereodtehtudiomenjamo.Poudarekda-
jemopredvsem tistim spremembam indopol-
nitvam, ki so za naročnike vitalnega pomena
inbiobmorebitnemsprejetjuizboljšaleprakso
javneganaročanja.

1 Zbornik 13. Konference DNEVI JAVNIH NAROČIL
natemo»Alipraksajavneganaročanjazahtevakore-
nitospremembozakonodaje?«Portorož,12.in13.april
2012,Agencijazamanagement,Ljubljana,april2012.

2 Prispevekjevtemdelunapisannaosnovipredloga,ki
sebotekomobravnavepravgotovospreminjal:Pred-
logZakonao spremembah indopolnitvahzakonao
javnem naročanju (EVA 2012-1611-005) – predlog za
obravnavo, številka: 007-56/2012, Ljubljana, 6. april
2012.Prispevekjezaključen26.aprila2012.

2.1 Uskladitev mejnih vrednosti za 
objave in postopke

EvropskakomisijajesprejelaUredbo3,napod-
lagikateresobilespremenjenemejnevredno-
sti,odkaterihdaljemorajonaročnikiobvestila
vzvezizjavniminaročiliobjavitivUradnemli-
stuEvropskeunije(vnadaljevanjuULEU).Mej-
nevrednostiseuporabljajood1.1.2012dalje.

MFsicerobvsakokratnihspremembahmejnih
vrednosti,ki jihdoloči inobjaviEvropskako-
misija,nespreminjaZJN,temveč jihobjavina
svojihspletnihstraneh.PredlogZJN-2Dpovze-
matevrednostiinusklajujevUredbidoločene
vrednostizapostopke inobjavezzakonskimi
določili.

2.2 Izvzem sklopov, ki predstavljajo 
največ 20 odstotkov vrednosti vseh 
sklopov, tudi za »domača javna 
naročila«

»Sklop« je del javnega naročila, ki tvori zaključeno 
celoto in ga je mogoče oddajati ločeno.«4 

Kajjeskloppriposameznemjavnemnaročilu,
moramovednougotavljati odprimeradopri-
mera in predvsem v odvisnosti od predmeta
javnega naročila. Javnega naročila načeloma
ni prepovedano deliti na posamezne sklope.
Zdelitvijodosežemovečjokonkurenčnost, saj
lahko recimodoločenponudnikponudi dolo-
čen sklop, ne bi pamogel ponuditi celotnega
predmeta javneganaročila.Vprimerudelitve
javneganaročilana sklope, seza izračunoce-
njenevrednosti,odkateresoodvisneobjavein
postopki,upoštevavrednostvsehsklopov.ZJN
izrecnoprepoveduje:

»Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javne-
ga naročila tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vre-
dnosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne 
vrednosti predmeta javnega naročila.«5 

PodrugistranipaveljavniZJNdopušča,dalah-
konaročnikizvzameizobjavvULEUsklope,
katerihvrednostnepresega20odstotkovvre-
dnostivsehsklopovinsomanjšioddoločenih
vrednosti.ZJN-2Ddopuščapodobnoizjemoza
javnanaročila,kiseobjavljajosamonaportalu

3 UREDBAKOMISIJE (EU)št.1251/2011zdne30.no-
vembra 2011 o spremembi direktiv 2004/17/ES in
2009/81/ESEvropskegaparlamentainSvetagledenji-
hovihpragovuporabezapostopkezaoddajonaročil.

4 2.členZakonaojavnemnaročanju(Ur.l.RS,št.16/08,
19/10in18/11).

5 14.členZakonaojavnemnaročanju(Ur.l.RS,št.16/08,
19/10in18/11).
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javnihnaročil, torejza t. i. »domača javnana-
ročila«.Zatobodolahkonaročnikidelnaročila
oddalibrez izvedbepostopka javneganaroča-
nja,sčimerseomogočalokalnaoskrba.

2.3 Ublažitev ustavitve postopka v 
primeru preseganja mejnih vrednosti

ZJNvsebujezelorigoroznodoločilogledeusta-
vitve postopka v primerih preseganjamejnih
vrednosti:

»V primeru, da se kadarkoli v postopku ugotovi, da 
vrednost javnega naročila presega katero od mejnih 
vrednosti iz tega zakona, mora naročnik javno na-
ročanje v skladu z 80. členom tega zakona ustaviti 
oziroma zavrniti vse ponudbe, in, če je to primer-
no, začeti nov postopek, skladno z določbami tega 
zakona.«6 

Zaraditegadoločilasomoralinaročnikidoslej
vprimerupreseganjamejnihvrednostivedno
ustaviti postopek in izvesti novega. S predla-
gano spremembo morajo naročniki izločiti le
ponudbe, ki presegajo mejne vrednosti in jih
nisouspeliznižatiprekopostopkaspogajanji,
kadarjele-tadopusten.

2.4 črtanje strokovnih izpitov iz javnega 
naročanja

ZJN vsebuje določila o potrebnih strokovnih
izpitihizjavneganaročanjazavodenjeinodlo-
čanjevpostopkih.Strokovnaznanjasozaizva-
janjejavnihnaročilpravgotovopotrebna.Zato
bimoralipredvidenestrokovneizpiteusmeriti
predvsem v preverjanje praktičnih znanj, da
bi prejemniki ustreznih certifikatov dejansko
znali izvajati javno naročanje. V primeru, da
nebidoseglitegacilja,jebolje,dasestrokovni
izpitičrtajoizzakonodaje,kotjepredvidenov
ZJN-2D.

Predlagatelj noveleutemeljuje črtanje strokov-
nih izpitov predvsem zaradi razbremenitve
javnihfinanc,karjevkriznihčasihpravgoto-
voupravičljivargument.Usposobitibinamreč
moralivelikooseb,kiseukvarjajozjavnimna-
ročanjem.   Vsebinski argument predlagatelja
za črtanje strokovnih izpitov je v dejstvu, da
naročnikivglavnempoznajopostopek javne-
ganaročanja,nepoznajopadovoljdobrovse-
binskepripraverazpisnedokumentacije.Tema
dvema trditvama lahko le deloma pritrdimo.
Vprašanje je,alibibil strošek izpopolnjevanja

6 24. člen Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.
16/08,19/10in18/11).

natempodročjuresvišjiodmorebitnihkoristi.
Drugovprašanjeje,alinaročnikiresdovoljdo-
bropoznajopostopekjavneganaročanja,sajje
kroženjekadranatempodročjuizrednoveliko
in hitro. Navkljub navedenima pomislekoma
menimo,daječrtanjestrokovnihizpitovizza-
konodajesmiselno.

2.5 Spremembe v postopku s pogajanji

ZJN pozna dve vrsti pogajanj, pogajanja po
predhodni objavi in pogajanja brez predho-
dne objave. ZJN-2D prinaša pri postopkih s
pogajanji karnekaj sprememb. Spreminjajo in
dopolnjujejosedoločilaoobjaviobvestila,oob-
veščanjuMFinponudnikov,naročnikimorajo
napovedatizadnjikrogpogajanj,dopolnjenaso
določilaonujnihnabavahblaga,izvedbstoritev
ingradenj.Slednjimdoločilombomoposvetili
nekajvečpozornosti,kerjihnaročnikivpraksi
potrebujejo insozatodobrodošlasprememba.
ZJNdoloča:

»5. v primeru, če naročnik v že začetem postopku 
javnega naročanja zaradi vloženega zahtevka za re-
vizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, 
izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju, pod 
pogojem, da vrednost naročila ne presega vrednosti 
iz prvega odstavka 12. člena tega zakona in na pod-
lagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za 
finance. Naročnik lahko v takem primeru odda na-
ročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že 
začetega postopka.«7

ZJN v navedenem členu določa, da lahko na-
ročniknaročanujnoblago, storitve ingradnje
pri dosedanjem dobavitelju oziroma izvajalcu
le,čezaradivloženegazahtevkazarevizijone
more pravočasno oddati javnega naročila. Pri
temvrednostnujneganaročanjanesmeprese-
gatimejnihvrednostizaobjavevULEU,naroč-
nikpamorapredhodnopridobitisoglasjeMF.
S spremembami in dopolnitvami ZJN-2D se
omogočatudinaročanjenujnegablaga,storitev
ingradenj,vprimerih,kovlagateljzzahtevkom
zarevizijouspeinmoranaročnikpostopekjav-
neganaročanjaizvestiponovno.Natanačinse
zlastivprimerusukcesivnihdobavzagotavlja
kontinuiranadobava.

Doslej jelahkonaročnikprekopostopkaspo-
gajanji brez predhodne objave naročal nujno
blago, izvedbe storitev in gradenj pri doseda-
njemudobaviteljuoziroma izvajalcu lev času
revizijskegapostopka.Problem jenastal, če je

7 29.členZakonaojavnemnaročanju(Ur.l.RS,št.16/08,
19/10in18/11).
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vlagateljzrevizijouspel.Kerjemoralnaročnik
ponoviti postopek, v času trajanja tega pono-
vljenega postopka ni imel pravne podlage za
izvedbopostopkaspogajanjizobstoječimdo-
baviteljemoziroma izvajalcemdel.Čebopre-
dlaganodoločiloZJN-2Dsprejeto,bonaročnik
topravnopodlagodobilinbolahkopotempo-
stopkuzagotavljalnujnedobaveblaga,izvedbe
storitevingradenjpridosedanjemponudniku,
doklerneboizbralnovega.

2.6 Sprememba preverjanja osnovne 
sposobnosti

EnoizmedpomembnihdoločilZJN,kivdose-
danjipraksijavneganaročanjapovzročavelike
težave tako naročnikom kot ponudnikom, je
naslednje:

»(4) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja 
izločiti kandidata ali ponudnika, če… je bil njegov 
član poslovodstva ali nadzornega organa ali zasto-
pnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslova-
nje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem pre-
nehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za 
oddajo ponudb v postopku javnega naročanja druž-
benik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov 
ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstot-
kov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali 
zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni 
postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek 
prisilnega prenehanja;«8

Določilo,ki jevobstoječozakonodajovključe-
no z zadnjimi spremembami indopolnitvami
(ZJN-2C), je, poleg tega, da vpraksi povzroča
obilico težav, tudi diskriminatorno. Prav tako
je v nasprotju z evropskim pravnim redom.
Vloženajetudipobudazapresojoustavnostiz
vidikasvobodnegospodarskepobude,varstva
pravicedodelaterpravicedosodnegainprav-
negavarstva.

Zakajpravzapravgre?Omenjenizločitvenipo-
goj je diskriminatorne narave, nesorazmeren
in ni povezan s predmetom javnega naročila.
Znjimmoranaročnikizpostopkajavnegana-
ročanja izločiti ponudnika ali kandidata, nad
katerimmorda nikoli ni bil začet stečajni po-
stopek,postopekprisilneporavnavealiposto-
pekprisilnegaprenehanja.Razlogzatako,sicer
neupravičenoizločitev,ZJNnavajavnavedenih
povezavah članov poslovodstva, nadzornega
organaalizastopnikaponudnika,sposlovnimi
subjektinadkaterimisobilivpreteklostizačeti

8 42. člen Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.
16/08,19/10in18/11).

stečajnipostopek,postopekprisilneporavnave
alipostopekprisilnegaprenehanja.

Zaradinavedenihrazlogovinzaradizahtevno-
stiugotavljanjavsehmožnihpovezav jeedino
logičnarešitev,kijoponujaZJN-2D,daseome-
njenodoločiločrta.

2.7 nekatere ostale spremembe in 
dopolnitve, ki jih predvideva predlog 
Zjn-2D

Kotsmožeomenili,smosevprispevkuosredo-
točili predvsem na spremembe in dopolnitve,
ki jihprinašapredlogZJN-2D innakatere so
medpraksoizvajanjajavnihnaročilopozarjali
naročniki.Medostalimbomoomenilišeneka-
tere, je pa seveda vprašanje, kakšna bo sploh
končnaverzijaZJN-2D,kobošelskozivladno
inparlamentarnoproceduro.

ZJN-2Dpredvideva tudidoločene spremembe
indopolnitvepriugotavljanjuosnovnesposob-
nosti kandidata ali ponudnika. Naročniki se
bodo lahko v nekaterih primerihugotavljanja
osnovne sposobnosti sami odločili, ali je zah-
tevaprioddajikonkretnegapredmetajavnega
naročila smiselna ali ne. Statistični podatki o
izvajanjuokvirnih sporazumov sebodozajeli
karizobjavljenihobvestilooddajiposameznih
naročilnapodlagiokvirnegasporazuma.Stem
bonaročnikomprihranjenoposebnoporočanje
ooddajiposameznihnaročil.VZJN-2Dseure-
jajotudidoslejnepravilnisklicinaustreznepre-
krškovnedoločbe.Tudiprekrškisamiseurejajo
naenotennačin.Doslejnaročnike,ponovempa
tudiponudnike inpodizvajalce, sezavezujek
posredovanjudokumentacijeDržavnirevizijski
komisiji(Dkom)inšebilahkonaštevali,vendar
je za namen tega prispevka najbrž že več kot
dovolj.

3. Kaj je tReba V Zjn še 
SPReMenItI?  
IzZJNbimoraličrtatidoločila,kivanjpovse-
bini ne spadajo. Poenostaviti bi morali neka-
tere postopke in narediti ZJN preglednejši in
uporabnejši.NovadirektivaEvropskegaparla-
menta in Sveta, ki je sicer še v pripravi in bo
nadomestilasedajveljavnidirektivi2004/17in
2004/18,kistavEvropskiunijiključnaelemen-
tazakonodaje,jelahkopripravljavcuzakonoda-
jepritemvvelikopomoč,vendaržalnenavseh
področjih.
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3.1 črtanje neposrednih plačil 
podizvajalcem

Menimo,dajeenonajmanjposrečenihdoločil,
kivZJNnespada,določilooneposrednihpla-
čilihpodizvajalcem.ZJNnizakonzareševanje
finančne nediscipline. V nadaljevanju bomo
pogledali ledeldoločilZJN,kisenanašajona
neposrednaplačilapodizvajalcem.

»(7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naroči-
lo s podizvajalci, mora:

 -  ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na 
podlagi potrjenega računa oziroma situacije nepo-
sredno plačuje podizvajalcem,

 -  podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katere-
ga naročnik namesto ponudnika poravna podizva-
jalčevo terjatev do ponudnika.

(8) V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna se-
stavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:

 -  vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta 
blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,

 -  podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, ma-
tična številka, davčna številka in transakcijski 
račun),

 -  predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe 
teh del

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da 
so podatki iz tega odstavka obvezna sestavina pogod-
be o izvedbi javnega naročila in da so neposredna pla-
čila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna.

(9) Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več 
podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z na-
ročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene po-
godbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku 
posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 
naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve 
te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu 
kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo poo-
blastilo iz prve alineje sedmega odstavka tega člena 
in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje sedmega 
odstavka tega člena. Če pooblastila ali soglasja nima, 
mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, 
da mu ta dokument predloži v roku petih dni od pre-
jema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila 
ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, mora 
naročnik Državni revizijski komisiji predlagati, da 
uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstav-
ka 109. a člena ali prvega odstavka 109. b člena tega 
zakona.

(10) Ponudnik mora svojemu računu oziroma situa-
ciji obvezno priložiti račune oziroma situacije podi-
zvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

(11) Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega na-
ročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene 
pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki 
je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po 
spremembi predložiti:

 -  svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obvezno-
sti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zame-
njan,

 -  pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del 
oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu 
in

 -  soglasje novega podizvajalca k neposrednemu pla-
čilu.

(12) Vlada z uredbo natančneje določi pravila in po-
stopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem.«9

Citirali smo resdanekolikodaljše besedilo, ki
senanašananeposrednoplačevanjepodizva-
jalcem,da je jasno razvidnokoliko,ponašem
mnenju,nepotrebnihnalognalagaZJNnaroč-
niku. Problem je v osnovi nastal na področju
gradbeništva,kjerglavniizvajalcizaradilikvi-
dnostnih težavalipa izdrugih razlogovniso
poravnavali svojih obveznosti do podizvajal-
cev.ZJNjerazširilobveznaplačilašenastori-
tvenopodročjeinnapodročjedobavblaga.

Čeostanemosamonaprvempodročju,napo-
dročjugradbeništva,potemsemoramovseka-
korvprašati,kajjezanaročnikapomembno?Po-
membnoje,damuglavniizvajalecprigradnji,
naprimerspogodbenoklavzulo»funkcionalni
ključvroke«izvedegradnjovpravikakovosti,
v pravem času in za pogodbeno dogovorjeno
vrednost.Naročnikmusevedamoraporavna-
vati pogodbeno vrednost po posameznih za-
časnihsituacijahin(alisamo)končnisituacijiv
odvisnostiodsklenjenepogodbe.Aliboglavni
izvajalec izvedelvsadelav lastni režiji ali bo
vključilpodizvajalce(zidarje,fasaderje,krovce,
kleparje,keramičarje,vodovodarje,električarje
…) je za naročnika popolnomanepomembno.
Naročnik ima sklenjeno pogodbo z glavnim
izvajalceminnimaspodizvajalcinobenegapo-
godbenegarazmerja.

ZJN pa nalaga naročniku, da mora »stopiti
v razmerje« tudi s podizvajalci, ki se ga sicer
neposrednonetičejo.Nalagamuogromnoob-
veznosti,kisorazvidneizcitata71.členaZJN
(ustreznadoločilavpogodbizglavnimizvajal-
cem, pooblastila, izjave, potrjeni računi podi-
zvajalcevsstraniglavnegaizvajalca,plačevanje
…)samoznamenom,dabipodizvajalcidobili

9 71.členZakonaojavnemnaročanju(Ur.l.RS,št.16/08,
19/10in18/11).
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zasluženoplačilo.Ressemoramovprašati,ali
sonaročnikitodolžnizagotavljatiinpredvsem
koliko dodatnega nepotrebnega dela se jim s
temizakonskimidoločilinalaga.Problematiko
dodatnozapletejošerazniinsolvenčniinstečaj-
nipostopkiglavnihizvajalcev.

Zaradivseganavedenegabimorali ponašem
mnenjuvnovizakonodajidoločilaoneposre-
dnih plačilih podizvajalcem črtati, ker pov-
zročajo naročnikom preveč dodatnega dela
in problemov pri njihovem vsakdanjem delu.
Omenjenanovaevropskadirektiva,kijevpri-
pravi,namžalnatempodročjunebovpomoč.
Kajjepotemalternativnarešitev?Zeloenostav-
na.Glavniizvajalcinajdokažejo,dasoporavna-
liobveznostidopodizvajalcev(karjeizjemoma
praksa tudi v obstoječem sistemu plačevanja)
innaročnikilahkocelotnovrednostporavnajo
glavnemuizvajalcu.

3.2 Izvzem društev iz sistema javnega 
naročanja

ZJNnačelomatemeljinastatusuzavezancain
nenavirufinanciranja.Nakonkretnemprime-
rutopomeni,dajenaprimerjavnizdravstveni
zavodzavezanecpoZJN inmorapreko siste-
ma javnega naročanja nabavljati blago in pri-
dobivati izvedbostoritev ingradenj,vkolikor
presegajovZJNdoločenemejnevrednosti,ne
gledenavirfinanciranja.Ni torejpomembno,
ali pridobi javni zdravstveni zavod finančna
sredstvaodfinancerjaaliprekodonacijskepo-
godbealinaprimerprekoraziskovalnenaloge.
VvsehprimerihmoraspoštovatiZJNvkolikor
predmetjavneganaročilapresegavzakonudo-
ločenemejnevrednosti.

Z društvi je nekoliko drugače. ZJNmeddru-
gimdoloča:

»(2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil bla-
ga, ki jih naročnik društvom ali zavodom sofinancira 
z več kot 30 % deležem, če je ocenjena vrednost blaga 
brez DDV enaka ali večja od 40.000 eurov.« 10

Kotvidimosodruštvavnekolikodrugačnem
položajukotostalinaročniki.Čepravvosnovi
nisozavezancipoZJNgledenanjihovstatus,
postanejo zavezanci v primeru sofinanciranja
naddoločenimodstotkominzneskomsstrani
naročnikov. To določilo povzroča društvom v
praksi nemalo težav, saj semorajoukvarjati s
področjemjavneganaročanja,kigavglavnem
nepoznajo.Zato in zaradidejstva,daZJN tu

10 13. člen Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.
16/08,19/10in18/11).

odstopa od načela »statusne zavezanosti« in
prehaja v »finančno zavezanost«, bi lahko to
določiloizZJNčrtali.

3.3 Izločanje slabih ponudnikov

Razširitev določil o izločanju slabih ponudni-
kovbivnovemzakonuojavnemnaročanjudo-
prineslohkakovostnejšiizvedbijavneganaro-
čanjavpraksi.Naročnikiimajonamrečvečkrat
težave pri izločanju le-teh. ZJN sicer vsebuje
določilo:

»(6) Naročnik lahko določi, da bo iz postopka oddaje 
naročila izločil kandidata ali ponudnika, če:

…c) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni 
podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kr-
šitev poklicnih pravil;«11 

Dokazovanje »velike strokovne napake« ali
»hujšekršitvepoklicnihpravil«jevpraksiveč-
krattežkoizvedljivo.Zatobilahkopripripravi
novezakonodajesmiselnoupoštevalismernice,
kijihnatempodročjudajenovadirektivainjih
navajamovnadaljevanju.

»Pravtakojepomembnanovostvečjafleksibil-
nostpri izločanju 'slabih' ponudnikov. Seveda
botakšnaizločitevmogočalezanazaj,torej,v
primerudabonaročnikprejelponudboenega
izmedponudnikov,zakateregaseboizkazalo,
kotpravipredlogdoločbe: 'pokazalprecejšnje
alistalnenapakepriizvajanjukaterekoliključ-
nezahteve[pogodbeneobveznosti]izprejšnje-
ga ali podobnih naročil', bo lahko naročnik
takegaponudnikaizpostopkaizločil.To jeza
slovenskopraksozelopomembno,sajsoimeli
naročnikipriizločanjuponudnikov,kivpred-
hodnih naročilih niso pravilno izpolnjevali
pogodbenih obveznosti, precejšnje težave. Na
drugistranipajepotrebnopazitinamorebitne
zlorabe,tudizatopadirektivadoločaobjektiv-
neinmerljivemetode.«12

3.4 Združitev mejnih vrednosti za objave 
in postopke v enem členu
ZJN v dveh različnih členih urejamejne vre-
dnostizaobjaveinpostopke.Medtemkosov
12.členudoločenemejnevrednostizaobjave,so

11 42. člen Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.
16/08,19/10in18/11).

12 Matas: Delo naročnikov skozi pomembnejše spre-
membenovedirektivespodročjajavneganaročanja,
Zbornik13.KonferenceDNEVI JAVNIHNAROČIL
na temo»Alipraksa javneganaročanjazahtevako-
renitospremembozakonodaje?«Portorož,12. in13.
april2012,Agencijazamanagement,Ljubljana,april
2012.
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v24.členudoločenemejnevrednostizapostop-
ke.Naročnikimorajo iskatimejnevrednostiv
omenjenihdvehčlenih,vprimerusubvencijin
sofinanciranjapašev13.členu.

Predlagamo, naj zakonodajalec uredi mejne
vrednostizaobjaveinpostopkevenemčlenu.
Kotalternativoinvrazmisleksedanjiureditvi
vnadaljevanjuprikazujemotabelo,vkateriso
skupajprikazanemejnevrednostizaobjavein
postopke.

Tabela 1: Mejne vrednosti za postopke in objave od 
1. 1. 2012 (v EUR, brez DDV)

POSTOPEK OBJAVA
BLAGOIN
STORITVE GRADNJE

Samoevidenca Niobjave do20.000 do40.000

NMV Portal
od20.000
do40.000

od40.000
do80.000

ZPPOoz.drug
postopek Portal

od40.000
do130.000

od80.000
do274.000

OP,PUS,PPPO
PBPO,KD Portal

od130.000
do200.000

od274.000
do5.000.000

OP,PUS,PPPO
PBPO,KD ULEU*

od130.000
oz.200.000 od5.000.000

LEGENDA:
• NMV-naročilamalevrednosti
• ZPPO-postopekzbiranjaponudbpopred-

hodniobjavi
• OP-odprtipostopek
• PUS - postopek s predhodnim ugotavlja-

njemsposobnosti
• PPPO-postopekspogajanjipopredhodni

objavi
• PBPO -postopek spogajanji brezpredho-

dneobjave
• KD-konkurenčnidialog
• ULEU* - zanekaterenaročnike jemeja za

objavevUradnemlistuEvropskeunijepri
130.000 EUR, za nekatere pa pri 200.000
EUR.

3.5 Uvedba enotnega postopka za 
»domača javna naročila«

»Domačajavnanaročila«sotistajavnanaročila,
kinepresegajopragovzaobjavevULEU.Zata
naročilaZJNpredpisujeuporabodvehpostop-
kov,insicer:

naročila male vrednosti in postopek zbiranja
ponudbpopredhodniobjavi.

Mejnevrednostizaobapostopkasonavedene
v tabelipoglavja 3.4.Kermedpostopkomani

bistvenihrazlik,bijulahkovnovizakonodaji
poenotili.Kotutemeljitevlahkonavedemona-
slednjerazmišljanje:

»Iz navedenega izhaja, da so poenostavitve pri naro-
čilih male vrednosti neznatne in obsegajo:
 - sklep o začetku postopka ni obvezen,
 -  razpisna dokumentacija je lahko poenostavljena,
 - izpolnjevanja pogojev ni obvezno preverjati,
 -  rok za vložitev revizijskega zahtevka je pet delov-

nih dni.
Te poenostavitve so takšne, da ne opravičujejo poseb-
nega postopka za to vrstna naročila. Bolje bi bilo, da 
bi imeli enoten postopek za »domača javna naročila«, 
ki bi ga lahko še poenostavili.«13

Precejšnjemožnosti soponašemmnenjupred-
vsem pri poenostavitvah postopkov na lokalni
ravni,ki jim jenaklonjen tudipredlognovedi-
rektive.Čepravsoveljavnedirektivenapodročju
javneganaročanjazavsedržaveenake,jihprinas
vpreteklostinismodovoljizkoristilivsmislupo-
enostavitvepostopkov,kotjetouspelonekaterim
drugimdržavam.Dobroje,dasovsajmejnevre-
dnostizaevidenčnajavnanaročiladovoljvisoke,
danipotrebnozavsakonajmanjšenaročiloizva-
jati določenega postopka. Če bomo v prihodnji
zakonodajiuspelipoenostaviti celotna»domača
javnanaročila«,bomostempravgotovozmanj-
šaliformalnostpostopkovnaračunvečjegospo-
darnostiinučinkovitostiporabejavnihsredstev.

3.6 Drugačno javno naročanje zdravil?

Tikpredzaključkomprispevkasmosipostavi-
liprecejprovokativnovprašanje, ali jemožno
zdravilanaročatidrugačekotdoslej.Zaizhodi-
ščevzemimonaslednjicitat:

»Podrobna regulacija prometa z zdravili, ki jo je po-
trebno upoštevati tudi pri izvajanju postopkov javne-
ga naročanja, je tista, ki nam naročnikom povzroča 
ogromno težav pri pripravi razpisne dokumentacije. 
Ob vprašanju, kako je potrebno specifično ureditev 
prometa z zdravili vključiti v postopkovna pravila 
javnega naročanja, pa se zadnje čase vse pogosteje 
srečujemo še z vprašanjem »smiselnosti« izvajanja 
postopkov javnega naročanja za dobavo zdravil, glede 
na to, da gre za področje, ki je z zakonodajo natančno 
regulirano, kar  velja predvsem tudi za cene zdravil. 

13 Železnik:Delonaročnikovskozipomembnejšespre-
membenovedirektivespodročjajavneganaročanja,
Zbornik13.KonferenceDNEVI JAVNIHNAROČIL
natemo»Alipraksa javneganaročanjazahtevako-
renitospremembozakonodaje?«Portorož,12. in13.
april2012,Agencijazamanagement,Ljubljana,april
2012.
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Naročniki bi lahko gospodarnost naročanja zdravil do-
kazovali tudi drugače!?«14

Vsakdanja praksa naročnikov kaže na velike
težave na tem področju. Vprašanje smiselno-
stiizvajanjapostopkovpoveljavnemZJNjeob
podrobni zakonski regulaciji prometa z zdra-
vilipovsemnamestu.Vendarnobendosedanji
ZJN,nititistiprviizleta1997,nizanaročanje
zdravilpredvidelizjeme.Načelomajepotrebno
uporabitiodprtipostopekalipostopekspred-
hodnimugotavljanjemsposobnosti,postopeks
pogajanjipale,česozanjizpolnjenizakonsko
predpisani pogoji. Seveda jemožno postopke
»nadgraditi« s sklepanjem okvirnih sporazu-
mov,dasenaročanjaposameznihdobavvpra-
ksilažjeizvajajo.Manjšinaročnikimordalahko
izvedejonaročilomalevrednosti,tistinajmanj-
šise»izvlečejo«zevidenčnimijavniminaročili,
vendarslednjihniveliko.

Rešitev bi lahko iskali v možnosti direktnih
pogajanj,kisovpreteklosti,preduveljavitvijo
prvegaZJNvletu1997,marsikateremunaroč-
nikuprineslaboljšerezultatekotnaročanjepo
kateremkolidoslejveljavnemZJN.Čebiželeli
omogočiti podobna pogajanja, bimorali seve-
da spremenitidoločilaZJN,ki senanašajona
pogajanja innajverjetneje tudinovodirektivo.
Mordapajetakšnorazmišljanježeprevečrevo-
lucionarnoalipač?

4. ZaKljUčeK
Nakoncusemoramosevedavprašati,kakov
novzakonvnestipotrebne spremembe indo-
polnitve,kijihpredlagajonaročnikiinbikori-
stiletudiponudnikominrevizorjemtercelotni
strokina tempodročju? Jebolj smiselnospre-
meniti obstoječi zakonali ganapisatipovsem
nanovo?Vsakpristopimadoločeneprednosti
in slabosti. Tudi mnenja javno-naročniške in
pravne stroke so pri tem deljena.  Predvsem
senamzdipomembno,daganapišemodovolj
enostavnoindanepodležemoneposrednemu
prepisovanjuevropskihdirektiv,kotsmotopo-
čenjalivpreteklosti.

14 Gorjup: Delo naročnikov skozi pomembnejše spre-
membenovedirektivespodročjajavneganaročanja,
Zbornik13.KonferenceDNEVI JAVNIHNAROČIL
na temo»Alipraksa javneganaročanjazahtevako-
renitospremembozakonodaje?«Portorož,12. in13.
april2012,Agencijazamanagement,Ljubljana,april
2012.
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mag. Marija Seljak
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Povzetek
V prispevku prikazujemo vlogo inštituta za javno 
zdravje (IVZ) v dejavnosti javnega zdravja v Sloveni-
ji. Osrednji del prispevka je namenjen predstavitvi 
poslovanja, razlogom za izgubo in predstavitvi prip-
ravljenega sanacijskega načrta. V zaključku se doti-
kamo napovedane reorganizacije dejavnosti javnega 
zdravja v Sloveniji in izpostavljamo ključne izzive 
pri odločitvah o novi organizaciji izvajalcev deja-
vnosti javnega zdravja.

Abstract
The article presents the role of the National Institute 
of Public Health (IVZ) in public health activities in 
Slovenia. In the central part of the paper the financial 
outcomes are explained with special emphasis to the 
plan prepared to improve outcomes.  In conclusion 
we discuss the announced reorganisation of insti-
tutes of public health in Slovenia. We highlight key 
challenges before decisions of the new organisation 
are adopted.
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UVOD
Zdravje jevvečinisodobnihdružbznanokot
največjavrednota,sajjepredpogojzapovečanje
blaginje (Bloom,Conning and Jamison, 2004).
Aktivnosti, za katere mora poskrbeti družba,
dazagotoviustreznerazmereinokolje,vkate-
rembodoljudjezdravi, lahkovširšemsmislu
opredelimokotjavnozdravje(IOM,1988).Topa
nepomeni,dasotakeaktivnostilenalogade-
javnosti javnegazdravjaali širšegazdravstve-
negasektorja,ampakjeskrbzazdravjenaloga
celotnedružbe (Allinetal.,2004).Zato jezelo
pomembno,dasoprisprejemanjuodločitevna
najvišjipolitičniravnivzpostavljenitakimeha-
nizmi,kiomogočajopresojoukrepovzvidika
njihovegavplivanazdravjeinzagotavljajoupo-
števanjepriporočilzasprejemanjeukrepov,ki
dokazanopomenijovplivnaboljšezdravjepre-
bivalcev.Zelopomembnovlogovtemprocesu
imajo strokovnjaki javnega zdravja oziroma
dejavnostjavnegazdravja(Holland,Detelsand
Knox,1991).Vzadnjihletihsepomendejavno-
stijavnegazdravjaveča,hkratipatopodročje,
kijeizrazitointerdisciplinarno,postajatudivse
boljkompleksno.

V Sloveniji je dejavnost javnega zdravja del
zdravstvene dejavnosti, ki je urejena z Zako-
nomozdravstvenidejavnosti inobsegazago-
tavljanjepodatkovspodročjazdravja inzdra-
vstvenega varstva, spremljanje in ocenjevanje
zdravja prebivalstva; prepoznavanje groženj
zdravju in oblikovanje ukrepov za njihovo
obvladovanje; krepitev zdravja in oblikovanje
strokovnihpodlagzasprejemanjezdravjuna-
klonjenihpolitik;programe inukrepezapre-
prečevanjebolezni; spremljanje inocenjevanje
sistemazdravstvenegavarstva;razvojstrokov-
njakovjavnegazdravjaterraziskavevjavnem
zdravju. Večino teh dejavnosti na nacionalni
ravniopravljaInštitutzavarovanjezdravjaRe-
publikeSlovenije,naobmočniravnipaobmoč-
ni zavodi za zdravstveno varstvo. Podlago za
njihovoustanovitevdajeZakono zdravstveni
dejavnosti.

Od IVZ sepričakuje,dabo zagotavljalpodat-
ke in informacije, kibodovpomočprikrepi-
tvizdravjainobvladovanjuvelikihjavnozdra-
vstvenih izzivov s ciljem izboljšanja zdravja
celotne populacije in povečanja kakovosti ter
pričakovane dolžine življenja. IVZ tako pred-
stavljaekspertnoravenzapodporoodločitvam,
kijihsprejemadržavananacionalneminlokal-
nemnivojuinkiimajoposredenalineposreden
vplivnazdravje.

PReDStaVIteV IVZ

Poslanstvo

PoslanstvoIVZje,prispevatikboljšemuzdrav-
juinblaginjiprebivalcevSlovenije.

SkupajspartnerjijeIVZvirpodatkovininfor-
macij,kisopodlagazaodločanjeinukrepanje
posameznikov, strokovnjakov in zdravstvene
politike.

IVZprepoznavaključnejavnozdravstveneizzi-
vevpopulaciji,vključnozdeterminantami,ki
vplivajonazdravje, inpredlagaukrepeza iz-
boljšanjezdravja.

IVZ spremlja sistem zdravstvenega varstva,
pripravljaanalizedelovanjasistemainpredla-
gaukrepezavečjodostopnost inučinkovitost
terrazvojprioritet.

IVZ prepoznava morebitne grožnje zdravju,
ocenjujetveganjainpripravljaukrepezavaro-
vanjeinzaščitozdravja.

Z raziskovanjem in mednarodnim sodelova-
njem IVZ prispeva k novim spoznanjem ter
razširjanovavedenjaindobreprakse1.

Kratek zgodovinski pregled

IVZimadolgoletnotradicijo,sajzačetkidejav-
nostisegajovzačetekprejšnjegastoletja.16.ju-
lija1923jebilvLjubljanislovesnoodprtHigi-
enski zavod.DelovanjeHigienskegazavodaje
vzačetkuobsegalo le raziskovanjepitnevode
inoddajomnenjgledeoskrbespitnovodo.Dve
letipoznejesejeHigienskemuzavodupridru-
žilaStalnabakteriološkapostajavLjubljani in
nastaljeenotenHigienskizavod.Leta1926sta
bila ustanovljena še Posvetovalnica zamatere
inotrokeinprvizdravstvenidom.

PovojnistaizHigienskegazavodanastalaBak-
teriološko epidemiološki inštitut(kasnejeMi-
krobiološki inštitutMedicinske fakultete), kjer
jebilazasnovakatedrezahigienoinCentralni 
laboratorij za živila,kijebilzdruženzlabora-
torijemmestnegatržneganadzorstva.Leta1951
jebilustanovljenCentralni higienski zavod.
Leta1974jebilsprejetzakonoZavodu SRS za 
zdravstveno varstvo, leta1985pase jeZavod
SRSzazdravstvenovarstvozZavodomzaso-
cialnomedicino združil v enotenUniverzite-

1 Strateški razvojni načrt IVZ 2010–2015 http://www.
ivz.si/Mp.aspx?ni=172&pi=3&_3_id=749&_3_PageIn-
dex=0&_3_groupId=305&_3_newsCategory=&_3_act
ion=ShowNewsFull&pl=172-3.0.
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tni zavod za zdravstveno in socialno varstvo.
Leta1992jebilzvladnimsklepomustanovljen
Inštitut za varovanje zdravja RS2. 

Dejavnost in strateške razvojne 
usmeritve

Na podlagi ZZDej je bil leta 1992 z vladnim
sklepom ustanovljen IVZ, ki skupaj z deveti-
miobmočnimizavodizazdravstvenovarstvo
(ZZV)predstavljamrežo izvajalcevdejavnosti
javnega zdravja. IVZ in ZZV izvajajo social-
no-medicinsko, higiensko, epidemiološko in
zdravstveno-ekološkodejavnost,kotdejavnost
javnega zdravja žemalo zastarelo opredeljuje
ZZDej. 1. julija 2009 se je IVZpriključilaEno-
tapreventiveCINDI,ki jedo tedajdelovalav
okviruzdravstvenegadomaLjubljana.

V letu2010 je IVZoblikovalStrateški razvojni
načrtIVZ2010–2015(SRN),kigajesprejelSvet
zavodainjedokument,vkateremsooblikovani
poslanstvo,vizija invrednote IVZ.Vnjem so
opredeljenastrateškarazvojnapodročjav tem
obdobjuinoblikovanistrateškiciljiteraktivno-
stizadoseganjepostavljenihciljev3.

Strateški razvojni cilji:

- Doleta2015boIVZvzpostavilsistemspro-
tnega zagotavljanja informacij o zdravju
prebivalcev v Sloveniji, determinantah, ki
vplivajonazdravje,inpotrebnihukrepihza
izboljšanjezdravja.

- Doleta2015boIVZpostalnajpomembnejši
vir informacij inosrednjipartnerza različ-
neresorjeprioblikovanjuzdravihpolitikin
programovkrepitvezdravja.

- Doleta2015boIVZizboljšalindopolnilsis-
temsprotnegazagotavljanjapodatkovinin-
formacijodelovanjusistemazdravstvenega
varstva,vključnozzagotavljanjemključnih
zdravstveno ekonomskih informacij in in-
formacij o kakovosti v zdravstvenem var-
stvu.

- Doleta2015boIVZpostalnosilecmrežeza
ocenjevanjezdravstvenihtehnologijvSlove-
niji (HTA) in zagotavljal celovito evalvacijo
zdravstvenihtehnologij.

- Do leta 2015 bo IVZprevzel vodilnovlogo
vkoordinacijipreventivnegazdravstvenega
varstvanavsehpodročjih.

2 http://www.ivz.si/zgodovina
3 StrateškirazvojninačrtIVZ2010–2015.

- Do leta2015bo IVZokrepilvlogoosrednje
informacijske točke za ocenjevanje tveganj,
preprečevanje in obvladovanje nalezljivih
bolezniterzagotovilstrokovnopodporoza
izdelavoinizvedbopotrebnihukrepov.

- Doleta2015boIVZvzpostavilsistemspre-
mljanja bolezni, povezanih z okoljem in
dejavniki okolja, ki vplivajona zdravje, ter
zagotovil ključne informacije o okolju in
zdravju.

- Doleta2015boIVZpostalosrednjareferenč-
na točka za koordinacijo hitrega odzivanja
nagrožnjezdravjuzaradipojavanalezljivih
bolezni, namernega razširjanja bioloških
agensovalipojavaboleznineznanegaizvo-
ra.

- Do leta 2015 bo IVZ vzpostavil nacionalni
centerzainformatikovzdravstvu,kibovo-
dilnacionalnezbirkepodatkovvzdravstvu
terzagotavljalpodatkeininformacijezapo-
trebe mednarodnega poročanja ter načrto-
vanjainizvajanjazdravstvenegavarstvana
enostaveninuporabennačin.

- Do leta2015bo IVZokrepilvlogoosrednje
informacijske točke na področju javnega
zdravja in bo s proaktivno, pravočasno in
transparentno komunikacijo zagotavljal
neodvisne in informacije za posameznike,
zdravstvenihstrokovnjakeinodločevalce.

- Doleta2015boIVZosrednjiizvajalecuspo-
sabljanjazapodročjejavnegazdravjainpo-
membenpartnerpridodiplomskeminpodi-
plomskem izobraževanju strokovnjakov na
področjujavnegazdravja.

- Doleta2015boIVZpovečalsvojprispevekk
javnemuzdravjuzvečjimobsegominuspe-
šnostjonapodročjuraziskovalnedejavnosti.

- Doleta2015boIVZvzpostavilstrukturirane
programesodelovanjasključnimipartnerji
na področjih, na katerih tako partnerstvo
lahkoprinašadodanovrednostprivsehso-
delujočihpartnerjih.

- Doleta2015boIVZokrepilmednarodnoso-
delovanje, postal prepoznan in cenjen par-
tner v razvojnih in raziskovalnihprojektih
ter razvil kapacitete za vodenje mednaro-
dnihprojektov.

- Doleta2015boIVZizboljšalsvojeposlova-
njezustreznoizobraženimiinusposobljeni-
mi zaposlenimi ter razvojem spodbudnega
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delovnegaokolja.
- Doleta2015boIVZpovečalučinkovitostpo-
slovnegaokoljasposodobitvijoininformati-
zacijoposlovnihprocesov.

- Doleta2015boIVZzagotovilpreglednoin
stabilnofinančnoposlovanje.

Zaposlenost in notranja organiziranost

NaIVZjebilonadan31.12.2011vrednemde-
lovnemrazmerju292zaposlenih,odtegajebilo
41zaposlenihzadoločenčas.

Odvsehnavedenih zaposlenih je bilo nadan
31.12.2011zaposlenih12pripravnikov(vbre-
meZZZS)in13zdravnikovspecializantov(od
katerihjihjebilo8financiranihsstraniZZZS).
18zaposlenihjebilozaposlenihskrajšimdelov-
nimčasomodpolnega,3pazadopolnilnodelo.
Povprečnastarostzaposlenihkonecleta2011je
bila42,1let(0,6letavečkotletoprej).

Številozaposlenihsejeodleta2005do31.12.2010
povečaloza18oseb.Vletu2009se jeizZdra-
vstvenegadomaLjubljanaizločilanotranjaor-
ganizacijska enota preventive CINDI, ki se je
pripojilakIVZ.Enotaizvajatudiupravljanjein
delomaizvajanjepresejalnegaprogramaSVIT,
zaradičesarseještevilozaposlenihpovečaloza
29 oseb. S pripojitvijo notranje organizacijske
enote smoprevzeli 24 zaposlenih. Za potrebe
presejalnegaprogramaSvitse jevčasu,kose
program izvajavokviru IVZ, število zaposle-
nihpovečalošezadodatne tri ljudi,zapotre-
beprogramaCINDIpastazaposlenidveosebi
več4.

IVZ je organiziran v sedem centrov, ki so na
nižjemnivojulahkorazdeljenivoddelke:
- Centerzakrepitevzdravja inobvladovanje
kroničnihbolezni,

- Centerzasistemzdravstvenegavarstva,
- Centerzanalezljivebolezniinokoljskatve-
ganja,

- Zdravstvenopodatkovnicenter,
- Centerzazdravstvenoinformatiko,
- Centerzalaboratorijskodejavnostin
- Upravnicenter.
Centripredstavljajoorganizacijskeenote,vka-
terih se običajno izvaja zaključena dejavnost.
NaIVZsicerpotekajoštevilneaktivnosti,vka-
teresevključujejosodelavciizrazličnihcentrov.

4 LetnoporočiloIVZzaleto2011.http://www.
ivz.si/letna_porocila_dokumenti?pi=3&_3_File-
name=4986.pdf&_3_MediaId=4986&_3_
AutoResize=false&pl=172-3.3(2012),str.85–90.

Zaizvajanjetakevrstedejavnostisevzadnjem
časuvednoboljuveljavljaprojektnodelo.

Financiranje

IVZpridobivasredstvaza izvajanjesvojihna-
logizrazličnihvirov.

PrvivirjepogodbazMinistrstvomzazdravje
za izvajanje javne službe javnega zdravja. Fi-
nanciranje poteka tako, da IVZ pripravi letni
program nalog na področju javnega zdravja,
kigaobravnavainpotrdiZdravstvenisvet.Na
podlagiprogramainfinančnepriloge,kizaje-
ma strukturo stroškovza izvajanjeprograma,
je pripravljena pogodba, ki natančno določa
strukturoizvajalcevzataprogram.Sredstvaso
zagotovljenanaproračunskipostavki7084(si-
cerskupnozaIVZindevetobmočnihZZV).

Drugivirsosredstvazaizvajanjezdravstvenih
storitevpopogodbizZavodomzazdravstveno
zavarovanjeSlovenije.PotejpogodbiIVZ:

nabavlja cepiva za letni program cepljenja v
skladuzletnimprogramomcepljenja;

izvajaprogrampreventivesrčno-žilnihbolezni
inpresejalniprogramSVIT;

zagotavljastoritveizterciarnegaprograma(po-
učevanje,raziskovanje,vodenjenacionalnihre-
gistrovinzagotavljanjesubspecialnihlaborato-
rijskihstoritev).

Sredstvazadelovanjelaboratorijazasanitarno
mikrobiologijo in laboratorijazasanitarnoke-
mijosozagotovljenanapodlagiplačilaposame-
znihstoritev.Laboratorijaopravljatastoritveza
potrebeuradneganadzora,kigaizvajainšpek-
toratzakmetijstvo,gozdarstvoinprehranoin
delomatudizdravstveniinšpektorat.Opravlja-
tapatudianalizevokvirunacionalnegamoni-
toringapitnevodekotpodizvajalecZZVMari-
bor.Obalaboratorijaizvajatatudilaboratorijske
analizezaposameznenaročnike.

V zadnjih letihpostaja vednobolj pomemben
virprihodkov izvajanje različnih razvojnih in
raziskovalnihprojektov.Vletu2011jeIVZpre-
vzelvodenjevelikegaevropskegaprojektaEPA-
AC (Evropsko partnerstvo za boj proti raku),
v letu2012paševodenjeevropskegaprojekta
PARENT (zagotavljanje podatkov iz registrov
pacientovvčezmejnemzdravstvenemvarstvu).
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POSlOVanje IVZ In 
PReDlaGanI načRtI SanacIje
IVZževečletspremljaposlovanjeponotranjih
organizacijskihenotah.Vletu2011pajeuvedel
tudispremljanjeposlovanjapoprogramihozi-
romavirihfinanciranja(stroškovnihnosilcih).

Izpregledaposlovanjaodleta2005do2010,ki
jeprikazanovTabeli1, jevidno,da je IVZže
odleta2005iztekočegaposlovanjaustvarjaliz-
gubo,sajjeizcelotnegaposlovanjadoleta2009
ustvarjal minimalni presežek prihodkov nad
odhodki,kipajebilmanjšiodostalihprihod-
kov(finančniinizredniprihodki).Prihodkiso
sevtehletihbistvenopovečaliiznaslovanaba-
ve cepiv (tako zaZZZSkot za samoplačnike),
ostali prihodki so se povečali minimalno, v
laboratorijski dejavnosti pa so se ti zmanjšali.

Povečalisosetudiprihodkizanoveprograme
(CINDIinSVIT),kijihodleta2009izvajaIVZ.

Pri pregledu odhodkov od leta 2005 do 2010
lahko vidimo, da so najbolj naraščali stroški
materiala,kjerpagrepredvsemnaračunstro-
škovnabavecepiv.Stroškistoritevsosemočno
povečali v letih 2009 in 2010 zaradi izvajanja
novih programov, predvsem programa SVIT.
Največji vpliv na povečanje stroškov je imelo
povečanje stroškov dela, na kar je predvsem
vplivalspremenjeniplačnisistem,kijebiluve-
den leta 2008. Strošekdela je bil leta 2009pri
skoraj enakemušteviluzaposlenihnapodlagi
opravljenihdelovnihurza830.000evrov(12%)
višjiodstroškadelaleta2008.

Tabela 1: Pregled prihodkov in odhodkov po strukturi od leta 2005 do 2010

Vrstaprihodka 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ProgramjavnegazdravjaMZ 3.409.540 4.050.197 3.434.052 3.308.796 3.219.501 2.905.663

Zavodzazdravstvenozavarovanje
skupaj 10.559.532 8.902.111 7.067.167 6.237.412 6.386.309 5.348.783

-Nabavacepiv 5.792.097 6.193.602 5.057.539 4.390.333 4.624.860 3.723.739

-Programterciar 1.644.213 1.692.414 1.821.394 1.769.597 1.706.384 1.589.298

-ProgramCINDIinSVIT 2.610.479 706.423 0 0 0 0

-Programdistribucijecepiv 123.033 0 0 0 0 0

-Ostalo(pripravniki,specializanti,
…) 389.711 309.672 188.235 77.482 55.065 35.746

Izvajanjejavneslužbe
(laboratorijskadejavnost) 1.242.878 1.395.479 1.006.621 1.273.984 1.665.105 1.508.433

Izvajanjejavneslužbe-ostalo 1.195.193 1.276.486 1.054.009 1.051.342 1.018.197 1.069.669

Tržnadejavnost-laboratoriji 613.911 644.803 1.197.202 868.731 796.281 961.696

Tržnadejavnost-ostalo 3.371.438 3.164.783 3.341.306 2.591.690 2.034.344 2.220.621

Ostaliprihodki(finančniin
izredniprihodki) 159.661 81.142 130.624 73.041 56.065 85.415

SkupajPRIHODKI 20.552.153 19.515.001 17.230.981 15.404.998 15.175.801 14.100.280

Stroškimateriala 9.667.760 9.258.023 8.159.263 7.231.981 6.236.054 5.916.016

Odtegastroškicepiv 8.147.014 7.975.265 7.005.515 6.164.049 5.146.232 4.839.561

Stroškistoritev 2.921.316 2.081.191 1.879.229 1.866.653 2.193.211 1.877.358

Stroškidela 8.253.056 7.630.236 6.800.335 5.871.422 6.321.245 5.920.164

Amortizacija 510.296 381.297 276.021 319.835 321.645 226.732

Drugistroški 163.343 162.940 103.053 81.714 57.072 93.001

SkupajODHODKI 21.515.771 19.513.687 17.217.901 15.371.605 15.129.227 14.033.271

Skupajpovprečnoštevilo
zaposlenihizur 267,88 234,46 236,65 226,93 248,71 238,84

Presežekprihodkov 0 1.314 13.080 33.393 46.574 67.009

Presežekodhodkov 963.618 0 0 0 0 0
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IVZjekljubnapovedinegativnegaizidaposlov-
no leto2009 šeuspelzaključiti zminimalnim
presežkomprihodkovnadodhodki.Ktemuso
v največji meri pripomogla dodatna sredstva
Ministrstva za zdravje konec leta 2009, ki so
bilanamenjenapokritjunastalihstroškovzara-
didodatnihnalog,kisobilevnajvečjemdelu
povezanespandemijogripe.Pokazalipasose
tudi prvi pozitivni učinki priključitve centra
CINDI.

Leta2010 se je spremenilnačinplačevanja ce-
pivsstraniZZZS,karjeimelonegativenvpliv
nacelotnoposlovanje.IVZjedoleta2010ZZZS
zaračunavalcepivapoceni,izračunaninapod-
lagiPravilnikaodoločanjucenzdravilzaupo-
rabovhumanimedicini.ČesejeIVZvpogaja-
njihzdobaviteljiuspeldogovoritizanižjecene,
je nastal pomemben presežek prihodkov nad
odhodkinatemprogramu,kijezaIVZvečlet
pomenilvirfinanciranjanerentabilnihprogra-
mov.Od leta2010 ZZZSporavna ledejansko
nastalestroškeprinabavi,posebejpaporavna
stroškeskladiščenjaindistribucije.

Izanalizeposlovanjavletu2011jerazvidno,da
večina dejavnosti posluje z minimalnim pre-
sežkomodhodkovnadprihodki.Poslovanjebi
pritehdejavnostihlahkouravnotežilizboljšo
izkoriščenostjo(dodatniprihodkiobistemšte-
viluzaposlenih)inobvladovanjemstroškov.

Takpristoppanimoženpridejavnostilabora-
torijev za sanitarno kemijo in mikrobiologijo.
Laboratorijzahtevaminimalenobsegposlova-
nja. Brez povečanja števila zaposlenih, ki po-
menitudizvišanjestroškov,nimožnoizvajati
dodatnihnalog.Zaizvajanjetrenutnegaobsega
nalogpanimogočebistvenozmanjšatistroškov
materialainstoritev.

Podrobna analiza poslovanja sanitarnih labo-
ratorijevpokažedasoseod leta2006do2010
prihodkivtehdvehlaboratorijihzmanjšaliza
23 %, in sicer deloma zaradi zmanjšanja pri-
hodkovzaopravljanjejavneslužbe,delomapa
tudiiznaslovatržnedejavnosti.Ključnirazlog
zaprvopodročjejevvarčevanjuproračunskih
uporabnikov (inšpektoratov, ki naročajo stori-
tve), ki so zaradi krčenja proračuna zahtevali
znižanje cen. Glede na to, da so drugi ponu-
dnikistoritev(predvsemZZVMaribor)zahte-
vanoznižanjesprejeliinbilihkratipripravljeni
sprejetiizvajanjevsehstoritev,jeIVZ,danebi
izgubilšetegaprihodka,sprejelzahtevanepo-
goje.Zmanjšanje tržnedejavnostipripisujemo
delomavplivurecesijeinmanjšemupovpraše-
vanjupotehstoritvahsstraninaročnikov,de-

lomapa tudiobsežniponudbisstranidrugih
ponudnikov,ki lahkoponudijonižjocenosto-
ritev inuspejodobitiposlenatrgu.Pri temje
trebapoudariti,dalaboratorijaIVZizvajatanaj-
boljzahtevneanalizeživil inpredmetovsplo-
šneuporabe,nimatapazadostnegaštevilabolj
enostavnihincenovnoprimernoovrednotenih
vzorcevživilinpitnevode.

Vtehletihsestroškinisozmanjševalivzpore-
dnozupadomprihodkovinsosepovečaliza16
%.Večinapovečanjagrenaračunstroškovdela,
kisosevtemčasu,kljub10-odstotnemzmanj-
šanjuzaposlenosti,povečaliza13%.

Predlogi sanacije v letu 2011

Neurejeno financiranje dejavnosti sanitarnih
laboratorijev in spremenjen način plačevanja
cepivstabilaključnarazloga,dajeIVZvedno
boljdrselvnegativnoposlovanje.Relativnovi-
sokpresežekodhodkovnadprihodkijezahte-
valpripravosanacijskeganačrta5.

Spripravljenimsanacijskimnačrtomsmosledi-
licilju,dasezagotoviuravnoteženoposlovanje
obhkratnemdoseganjuzastavljenihstrateških
in letnih ciljev ter zagotavljanju maksimalne
socialnevarnostivsehzaposlenih.

Osnovno izhodišče jebilo,da sanacijane sme
ogroziti izvajanjanobenedejavnosti,zakatere
jepristojenIVZ.Izhodišče jebilotudi,damo-
rebitno izločanjedeladejavnostinesmepred-
videvatiodpuščanjazaposlenih.Vsemorebitne
presežkezaposlenih je trebareševatispreraz-
poreditvamialiprekvalifikacijozaposlenih.

Vsanacijskemnačrtu,kismogaleta2011pre-
dložilivobravnavosvetuzavoda,smorezerve
za racionalnejše poslovanje iskali predvsem
znotrajIVZinnapodročjih,nakaterihimata
neposreden vpliv na prihodke ali stroške.Na
strani prihodkov smo se osredotočili na pri-
dobivanje sredstev iz projektov EU, deloma
pa smonačrtovali tudi pridobivanje dodatnih
proračunskih virov. Na strani stroškov smo
se osredotočili na obvladovanje in zniževanje
stroškovposlovanja,prikaterihsopredstojniki
posameznihorganizacijskihenotodgovorniza
stroškovnoučinkovitostinzadoseganjeizrav-
nanegaposlovnega izida,čepravsmosezave-
dali,da, kljubpovečanimprihodkom, samoz
zniževanjeminobvladovanjemstroškovnimo-
žnodosečibistvenihprihrankov,kibisamipo
sebizadoščalizapozitivnoposlovanjeIVZ.

5 Sanacijskinačrt(2011).
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Vnačrtusanacijesmosizaleto2011zaciljzasta-
vili pozitivnoposlovanjedejavnosti nanivoju
poslovnega izidapredupoštevanjem stroškov
režije,zaleto2012papresežekprihodkovtudi
zupoštevanjemstroškovrežije.Ocenilismo,da
jetomožnole,čebiuredilizadovoljivofinanci-
ranjelaboratorijskedejavnostialipadejavnost
organiziralinadrugracionalnejšinačin.

Ključnipoudareksanacijskeganačrtajebilzato
namenjen ureditvi laboratorijev za sanitarno
kemijo inmikrobiologijo. Pri pripravi predlo-
govzaureditevtegapodročjasmoproučilitri
možnosti:

- zagotovitev dodatnih prihodkov za druge
dejavnostiinpokrivanjeprimanjkljajalabo-
ratorijastemipresežki;

- zagotovitevdodatnihproračunskihvirovza
financiranjelaboratorijskedejavnosti;

- organizacijske spremembe, ki bi omogočile
večjiobsegposlovanjainstemboljšoizkori-
ščenostvirov.

IVZje,takokotdrugiizvajalcijavneslužbe,dol-
žan javna sredstva namensko porabljati, zato
prvemožnostnismonitipodrobnejerazdelali.

Glede druge možnosti je IVZ že v preteklih
letih neuspešno poskušal dobiti dodatna pro-
računska sredstva za potrebe laboratorijev.
Upoštevajoč  trenutno gospodarsko situacijo
in predhodna stališča resornega ministrstva,
danemoremopričakovatidodatnihfinančnih
virov za poslovanje laboratorijev, smo tudi to
možnostopustiliinseosredotočilinapripravo
predlogazazdružitevlaboratorijevIVZzenim
od laboratorijev območnih zavodov za zdra-
vstvenovarstvo.

Proučilismotakomožnostzdružitvezlabora-
torijemZZVNovomestokotzdružitvezZZV
Maribor.

Z združevanjem laboratorijev v okviru ZZV
NovomestobivSlovenijinastaladvamočnala-
boratorija,torejZZVMariborinZZVNovome-
sto,kibibilaprimerljivapovelikosti.Prednost
združitve z ZZV Novo mesto je predvsem v
tem,dabisevtemprimeruzdružiladvalabo-
ratorija,kitrenutnonetekmujetainimatakom-
patibilnodejavnost,kibijoznadaljnjimrazvo-
jem še nadgradila, zato bi združitev resnično
pomenilasinergijodelovanja:nalokacijiNovo
mestobiostaladejavnostzaanalitikovode in
okolja,nalokacijiLjubljanapazaanalitikoživil,
karjetudinajvečjiinteresstrokovnjakovlabo-
ratorijaIVZ.

Združevanje laboratorijev IVZ z laboratoriji
ZZVMaribor pa bi vodila v smeri združitve
vseh laboratorijskih kapacitet, ki delujejo v
okvirujavnihzdravstvenihzavodov.Tobipo-
menilo racionalizacijo izvajanja, specializacijo
lokacij inhkratnozadržanje javnihsredstevv
okvirujavnihzavodov(oziromaenegajavnega
zavoda),sajbinajprejzdružilidvalaboratorija,
kiopravljatastoritvezapotrebeuradneganad-
zora.

En javnozdravstveni laboratorij v Sloveniji je
smiseln, saj bi omogočal izvajanje analiz za
potrebe uradnega nadzora in državnihmoni-
toringov.Kapacitete,kinisopotrebneza izva-
janje javne službe (podpora monitoringom in
uradnemu nadzoru), bi laboratorij v skladu z
zakonodajo,kiurejapodročje javnihzavodov,
lahko ponudil tudi posameznim naročnikom
natrgu.

Organizacijskespremembe,kijihjeIVZpredla-
gal, so sevedavpristojnostiustanovitelja.Žal
ustanovitelj ni sprejel odločitve, potrebne za
organizacijske spremembe laboratorijev, prav
takopanizagotovildodatnihsredstevzalabo-
ratorijskodejavnost,zato jeIVZtudiposlovno
leto2011zaključilzizgubo.

Tabela 2: Prikaz prihodkov, odhodkov in poslovnega izida po dejavnostih za leto 2011 v EUR

Dejavnost

Celotniprihodki Celotniodhodki Poslovniizid

Real.2011 Plan2011 Real.2011 Plan2011 Real.2011 Plan2011

LetniprogramnalogJZ 3.563.752 3.563.740 3.575.497 3.576.968 -11.744 -13.227

Terciar 1.554.232 1.560.299 1.675.822 1.762.803 -121.590 -202.504

CINDI 607.771 577.479 521.755 533.202 86.015 44.277

SVIT 2.530.517 3.512.961 2.433.417 3.419.488 97.099 93.473

Cepiva 7.884.278 7.988.028 7.464.435 7.553.113 419.844 434.914

Laboratorijskadejavnost 1.680.410 1.743.485 2.516.694 2.503.291 -836.283 -759.806

Ostaledejavnosti 2.062.144 1.837.679 1.961.426 1.814.634 100.718 23.045

Skupneslužbe 85.951 73.782 1.001.566 970.199 -915.615 -896.417

Skupaj 19.956.886 20.869.623 21.119.244 22.165.065 -1.162.358 -1.295.443
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Zdodatnimiprihodki,predvsemizprojektov,
inobvladovanjemstroškovpauspevamozago-
tavljati tekočo likvidnostob tem,da ševedno
zagotavljamoizvajanjevsehdejavnosti,tudila-
boratorijske.

Eden od navedenih razlogov, zaradi katerega
ni bila sprejeta odločitev gledeureditve labo-
ratorijevIVZ,jebiltudita,danimogočeurejati
leenegadeladejavnosti,ampakjetrebapodro-
čje urejati celovito. Taka odločitev nedvomno
predstavljavečjomožnostzasprejemodločitve,
kibopomeniladolgoročnovzdržnerazmereza
optimalnoizvajanjestoritevinrazvojdejavno-
sti.

DejaVnOSt jaVneGa ZDRaVja 
V SlOVenIjI –  KaKO naPRej?
Obnapovedihvlade,danameravazdružitiob-
močne ZZV in IVZ v enotno organizacijo, je
znova oživela razprava o smiselnosti take re-
organizacijeinrazlogihzaohranitevsedanjega
stanja.Če se želimoopredeliti glede smiselne
organizacije te dejavnosti v Sloveniji, je treba
najprejopredelitinaloge,ki jihmoratamreža
zagotoviti.Vokvirumednarodnihstrokovnih
združenjinSZOjenastalovečrazličnihdefini-
cijključnihfunkcijjavnegazdravjainaktivnosti
instoritev,kisopotrebnezanjihovoizvajanje.

Kotprimersioglejmoopredelitevključnihjav-
nozdravstvenihfunkcij,kijihmorazagotavljati
državainsovjavneminteresu,kotjihoprede-
ljujeSvetovnazdravstvenaorganizacija:
1. Spremljanje in vrednotenje zdravja, zdra-

vstvenegastanjainzdravstvenegavarstva;
2. Prepoznavanjeključnihjavno-zdravstvenih

problemovinzdravstvenihtveganj;
3. Načrtovanje inpripravljenostnaodzivanje

vprimerunevarnosti/groženjzazdravje;
4. Izvajanjeaktivnosti inukrepovzavarova-

nje(zaščito)zdravja(napodročjuživil,pitne
vode,okoljainzdravja,delovnegaokolja);

5. Preprečevanjebolezni;
6. Krepitev(promocija)zdravja;
7. Evalvacija kakovosti  in učinkovitosti v

zdravstvenemvarstvu
8. Zagotavljanje kompetentnih in sposobnih

strokovnjakovnapodročjuzdravstva;
9. Vodenje in upravljanje zdravstvenega var-

stva;
10. Raziskovanjenapodročju javnega zdravja

(WHO,2011).

Medtemkoposameznenalogeostajajoneposre-
dnenalogedržavneuprave,torejministrstevin
organovvnjihovisestavi,pazaizvajanjedru-
gihnalogdržavepogostoustanovijonacional-
neinštitutezajavnozdravje.

Mednarodna zveza nacionalnih inštitutov za
javno zdravje IANPHI (International Associ-
ation of National Public Health Institutes), ki
pomagaprivzpostavitvinovihinkrepitviob-
stoječihnacionalnihinštitutovza javnozdrav-
je, definiranacionalni inštitut za javnozdrav-
je kot organizacijo, osnovano na znanstvenih
podlagah, alimrežo organizacij, ki zagotavlja
ekspertnost invoditeljstvozadosegostalnega
indolgoročnegaizboljševanjazdravjaprebival-
stva.Kertemeljijonaznanstvenihpristopih,so
nacionalni inštituti zaupanja vredni za politi-
keinodločevalce.Večinomasodelministrstev
zazdravje(javneagencije)alisojimtesnopri-
druženi.Običajnosopovezani tudizdrugimi
vladnimiagencijami,kinosijoodgovornostina
področju javnegazdravja, in lokalnimiuprav-
nimi organi, pomembna pa je povezanost s
podobnimiagencijaminaregionalniinlokalni
ravni(Binderetal,2007).
Veljavnistrateškidokumentzapodročjezdra-
vstvenegavarstvajeResolucijaoNacionalnem
planu zdravstvenega varstva6. Iz dokumenta
izhaja,dabo Ministrstvozazdravjevpriho-
dnje usmerilo svoje aktivnosti v posodobitev
Inštituta za varovanje zdravja, ki predstavlja
ključnoorganizacijozapodporodelovanjure-
sornega ministrstva. Dokument navaja tudi
ključna področja, ki jih mora IVZ razviti ali
okrepitivnaslednjemsrednjeročnemobdobju,
ter smiselnost racionalne ureditve laboratori-
jev,kiopravljajouradninadzornadživili,pitno
vodo,predmeti,kiprihajajov stikzživili, ter
drugimi vzorci, pri čemer je treba upoštevati
usposobljenostizvajalcevinracionalnostorga-
nizacije ter spodbujati specializacije posame-
znihizvajalcev.

MrežanacionalnegaIVZinobmočnihZZVima
pomembneprednostizaizvajanjenekaterihna-
log,potrebnihzazagotavljanjeključnihfunkcij
javnegazdravja.Po eni strani taka razporedi-
tev strokovnjakom omogoča dostop, po drugi
stranipapribližaposameznestoritvetudipre-
bivalcem.Vsekakorparazdrobljenoststrokov-

6 Resolucijaonacionalnemplanuzdravstvenegavarst-
va 2008–2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci
zdravstvenih storitev« (ReNPZV).Uradni list RS, št.
72/2008zdne17.7.2008.
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njakov v okviru desetih samostojnih javnih
zavodovpredstavljatudiovireprisodelovanju,
nesorazmernovelikoaktivnostipajepotrebne
tudizaizvajanjekoordinacijeposameznihna-
log.Vprašljivajetudismiselnoststopenjskede-
litvenalog,kotjezbiranjepodatkovnajprejna
regijski ravni inpotemzdruževanjenanacio-
nalniravni.Vednoboljsekažepotrebapovečji
učinkovitostinkakovostipriopravljanjunalog
vokviru javneslužbe terzahtevaza izvajanje
postopkovpoenotnidoktrini.

Zenovitoorganizacijobidosegliracionalizacije
poslovanja,predvsemnapodročjuvodenjater
izvajanja administrativnih in drugih podpor-
nihfunkcij.Venovitiorganizacijijepričakovati
racionalnejšo delitev dela in manj podvajanja
dejavnostimedzavodiinstemstroškov,kipri
tem nastajajo, kar posebej velja za delovanje
laboratorijev. Racionalizacijo pri laboratorijih
bidoseglitudizenotnimnaročanjemblagain
storitev,večjoizkoriščenostjoopremeinkadrov
terspecializacijolokacijinracionalnoakredita-
cijoanaliznihmetodna lokacijah.Zmanjšanje
stroškovpomeni tudinižjecenestoritev,kise
financirajoizdržavnegaproračunaalisredstev
ZZZS.

Zdajrazdrobljeni javnozdravstvenitimibibili
povezanivstrokovnomočnejšeenote.Stembi
povečalikapacitetejavnegazdravjanadržavni
ravnoinhkratiobdržalištevilozaposlenih.Eno-
vita organizacija bi omogočala enakovredno
sodelovanje inrazvojstrokovnjakov,kideluje-
jonarazličnihlokacijah,obtempaomogočila
specializacijoposameznelokacijeinusmerjeni
razvojvsmislurazvojnegaalikompetenčnega
centra. Za izvajanje posameznih storitev bi v
večjimeriuporabilidrugeizvajalce(npr.zaiz-
vajanjepromocijskihaktivnostinevladneorga-
nizacije),zakaterebimoralizagotovitiustrezno
izobraževanjeinfinanciranje.

Kljub enoviti organizaciji pa bi ohranili izva-
janjedejavnostinarazličnihlokacijah,karpo-
meni izvajanje dejavnosti blizu uporabnikov,
prilagojeno regijski specifiki in regijskim jav-
nozdravstvenimproblemom.

Pri razmišljanjuo združevanju IVZ inZZVv
enovitoorganizacijo, kar jeponašemmnenju
nedvomnosmiselnozadejavnostjavneslužbe,
kijefinanciranaizdržavnegaproračuninsred-
stevZZZS,paobstajajonekateraodprtavpraša-
njainizzivi.

Glede na to, da so predvsem ZZV v zadnjih
letih razvijali veliko število dejavnosti, ki so
prvotnozagotovoizhajaleizdejavnostivpod-

poro ključnim funkcijam javnega zdravja, z
razvojempasledile tudipotrebamna trgu,bi
bilazelovprašljivadodanavrednostzdružitve
celotnihZZVinIVZvenovitoorganizacijo.Ob-
močniZZVtakoopravljajonekateredejavnosti,
kisoizrazitotržne.Združitevcelotnihzavodov
v enovito organizacijo bi lahko celo ogrozila
izvajanjejavneslužbejavnegazdravja,sajbiv
takozdruženemzavodupredstavljalalemanj-
šidelež.Poudaritijetrebatudiizkušnjedrugih
držav,kivzadnjihletihizpristojnostinacional-
nihinštitutovzajavnozdravjeizločajostoritve-
nedejavnosti(IOM,2012).

Z združevanjem dejavnosti laboratorijev za
sanitarno kemijo in sanitarno mikrobiologijo
binastal laboratorijskapaciteto,ki jeverjetno
objektivnoprevelikazapotrebedržavevokvi-
rujavneslužbe(monitoringi,podporauradne-
mu nadzoru ZIRS idr.), zato bi bilo v takem
laboratoriju smiselno dopustiti tudi izvajanje
tržnedejavnosti.S takimpristopombiseveda
zagotoviliekonomijoobsegaprianalizah.Vse-
kakorpa bi semorala tržnadejavnost omejiti
izključno na prodajanje odvečnih kapacitet in
nebismelidopustitinenadzorovaneširitvede-
javnostiizvendejavnosti,določenevustanovi-
tvenemaktu.

Vposameznihzavodihobstajatrenutnomočan
interes za preoblikovanje zavoda v gospodar-
skodružbooziromajavnopodjetjeskoncesijo.
Tako preoblikovanje je načeloma možno, a je
smiselno šele po oblikovanju javnega zavoda
ali javnih zavodov in na podlagi ocene kapa-
citet,ki jihdržavanebopotrebovala.Napod-
lagiteoceneseposameznidelisedanjihzavo-
dovlahkoizločijoinpreoblikujejo.Koncesijani
smiselna, saj bodozaopravljanje javne službe
zagotovljenekapaciteteznotrajjavnegazavoda
alijavnihzavodov.

Dejavnostmedicinskemikrobiologijevsedmih
ZZVpredstavljapomembendeleždejavnostiin
števila zaposlenih. Večji del storitev, opravlje-
nih v teh laboratorijih, je namenjenpotrebam
regijskihalidrugihbolnišnic.Tudiv tempri-
meru je smiselnpremislekodvehmožnostih,
torejzdružitevvenotenzavodalipriključitev
laboratorijev večjim (regijskim) bolnišnicam.
Združen laboratorij bi moral zadostiti potre-
bambolnišnic,zdravstvenihdomovindrugih
uporabnikov.Pri tempabimoralustanovitelj
zagotoviti izogibanjepodvajanjukapacitet (ra-
zvoj laboratorijev v bolnišnicah). Pomembna
nalogalaboratorijabiostala javnozdravstvena,
terciarnadejavnosti,kipabibilavzdruženem
laboratorijulahkoracionalnejeorganizirana.
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KljučniizzivzdruževanjaIVZinZZVvenotno
organizacijo pa vidimo v dveh različnih kon-
ceptihizvajanjajavneslužbe.

Za izvajanje jedrnega dela dejavnosti večino-
ma ni niti možno niti zaželeno pridobivanje
dodatnihvirovsprodajostoritevna trgu,kar
panepomeni,dajefinanciranjeomejenolena
državniproračun.Dodatnasredstva,kimorajo
predstavljatirazvojnipotencial,jesmiselnopri-
dobivati s prijavona raziskovalne in razvojne
projekte,takoslovenskekotmednarodne.

Predvsem pri laboratorijski dejavnosti pa je
ključnegapomena,daseodvečnekapacitetela-
boratorijaponudijotudiposameznimnaročni-
komnaprostemtrgu.Stemselahkozagotovi
znižanjestroškovnaposameznoanalizoindvi-
gnekakovosti storitve, sajposamezne storitve
mordazahtevajodoločenoštevilostoritev,kijih
državamordanepotrebuje.Prodajastoritevna
trgupanesmeogrozitiizvajanjajavneslužbe.

Stegavidikabibilosmiselnorazmislitiodveh
javnihzavodih,npr.oinštitutuzajavnozdrav-
je in javnozdravstvenem laboratoriju (Seljak,
2005).

ZaKljUčeK
Zvidikaožjegadeladejavnostijavnegazdrav-
ja bi povezovanje pomenilo dodano vrednost
priizvajanjunalog.Prisprejemanjuodločitveo
oblikiinvsebinipovezovanjapajetrebaodgo-
voritinaprejpostavljenaodprtavprašanja.
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MožnostijavnihzdravstvenihzavodovzauvajanjedodatnihvarčevalnihukrepovMetodMezek

Metod Mezek
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

UVOD
Varčevanje države na vseh nivojih stiska v
primež tudi slovensko zdravstvo.VladaRS je
od začetkafinančnekrize, torej odkonca leta
2008, sprejela vrsto ukrepov zaradi poslabša-
nja gospodarskih razmer.Za javne zdravstve-
nezavodesobilipomembnizlastitistiukrepi,
ki so se nanašali na zagotavljanje vzdržnosti
zdravstvene blagajne.Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije (vnadaljevanju:Združenje)
jetemukrepomvesčassledilosspremljanjem
vsakoletnega poslovanja javnih zdravstvenih
zavodov.

Varčevalnim ukrepom, ki jih je Vlada pričela
uvajativletu2009,sosevvsakemnadaljnjem
poslovnem letu dodajali novi, vsi pa danes
močnoobremenjujejoizvajanjezdravstvenede-
javnostinavsehnivojih,šezlastinabolnišnič-
nem.Dokoncaleta2011nitiedenodpomemb-
nih varčevalnih ukrepov iz preteklosti ni bil
odpravljen,zato so sepogojiposlovanjav jav-
nihzdravstvenihzavodihvzadnjih treh letih
izrednoposlabšali.Toseizkazujevzmanjševa-
njuprilivovsredstevvzavodih,neporavnanih
starihizgubah,kipabibilahkobileševeliko
večje,čevodstvaJavnihzdravstvenihzavodov
že vrsto let tudi sicer ne bi izvajala notranjih
varčevalnihukrepov.

Odleta2008daljeseslabšatatudistanjeingiba-
njevjavnihfinancahRepublikeSlovenije,zato
moraVladavletu2012izvestikoreniteukrepe
zauravnoteženjejavnihfinanc.Tiukrepibodo
bistveno prizadeli tudi izvajalce zdravstvene
dejavnosti,katerihprogramefinancirataZavod
za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) oziroma

zdravstvenablagajna,kisenesmezadolževati,
zato bodo vsa bremena varčevanja prenesena
naizvajalce.

Nujnaposledicapredvidenihnadaljnjihvarče-
valnihukrepovvzdravstvubodoševečjeteža-
veprizagotavljanjuustreznetekočelikvidnosti
zavodovinbistvenozmanjšanobseginvesticij-
skedejavnosti,karbozagotovovplivalotudina
kakovostzdravstvenestoritvezauporabnika.

Zanalizorazpoložljivihpodatkovoposlovanju
javnihzdravstvenihzavodovvzadnjihtrehle-
tihsmoželeliugotoviti,vkakšnemposlovnem
položaju so javni zdravstveni zavodi oziroma
kakšnisonjihovirezultatiposlovanjapouved-
bivarčevalnihukrepovodleta2009.Predvsem
naszanima,kakosevtemobdobjugibljejopri-
hodki,odhodki inkončni rezultatiposlovanja
inalisošemorebitnerezervevzdravstvu.Pri
tem smo proučili tudi pomembne podatke o
amortizaciji,odpisusredstev,obsegutržnihde-
javnostiingibanjusredstevinobveznostiterše
zlastikumulativnoizgubo,kihromiposlovanje
številnihjavnihzdravstvenihzavodov.

Združenje zdravstvenih zavodov v prispevku
napodlagianalizinugotovitevpodajapredlo-
geinpriporočilazauspešnejšeinučinkovitejše
izvajanjevarčevalnihukrepov.Breztehselah-
kozgodi,dajavnizdravstvenizavodinebodo
zmožniopravljatisvojedejavnosti.
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1. ReZUltatI POSlOVanja 
jaVnIH ZDRaVStVenIH 
ZaVODOV V letIH OD 2009–2011
ZdruženjezdravstvenihzavodovSlovenijejev
letu2011aktivnospremljaloglavnekazalnike
poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, saj
smozaznavalislabenapovedikončnihrezulta-
tov,analizaposlovanjazaobdobjedevetihme-
secevleta2011pajenakazalatudivelikeizgube
vzdravstvenemsistemu.

Končnirezultatiposlovanjavletu2011sobilisi-
cernekolikoboljšiodpričakovanih,vendarjeto
izboljšanjelenavidezno,sajsodejanskirezultati
vsakoletoslabši.Izbilancjavnihzdravstvenih
zavodovjemožnorazbrati,davzavodihniveč
rezerv,nakarkažezmanjševanjebilančnevre-
dnosti(aktivainpasiva)vletu2011.Nakončne
rezultatejepozitivnovplivalopredvsemplačilo
presežnihprogramov,negativnopasovplivali
sprejetivarčevalniukrepivAneksušt.3kSplo-
šnemudogovoruzapogodbenoleto2011.

1.1 celotni prihodki in celotni odhodki 
javnih zdravstvenih zavodov v letu 2011

Vsi obravnavani javni zdravstveni zavodi1 so
dosegli v letu 2011 celotne prihodke v višini
1,748.258.991EUR in celotneodhodkevvišini
1,751.018.744 EUR. Prihodki so bili manjši od
odhodkov,zatojebilzaleto2011vzdravstveni
dejavnostiugotovljennegativnirezultatposlo-
vanja oziromaminimalni presežek odhodkov
nadprihodki(izguba).

Rastcelotnihprihodkovintudiodhodkovvseh
javnih zdravstvenih zavodov skupaj je bila v
letu20112,6-odstotna,vpreteklihdvehletihpa
sobilerasticelotnihodhodkovvišjeodrastice-
lotnihprihodkov.

Vbolnišničnidejavnostijebilavletu2011rast
celotnih prihodkov 2,7 %, celotnih odhod-
kov pa 2,9 %. Zdravstveni domovi so celotne
prihodke leta 2011, vprimerjavi z letom2010,
povečaliza2,3%,celotneodhodkepasodose-
glilevvišini1,1%,karjebistvenovplivalona
spremembodeležaizgubeinpresežkaobkon-
cuposlovnegaleta2011.Zavodizazdravstveno
varstvo(vnadaljevanjuZZV)inostaliposebni

1 V analizo so vključeni vsi JZZ (101), ki so vključeni
v javnozdravstvenomrežo.Od tega je 27bolnišnic,
59 zdravstvenih domov, 9 zavodov za zdravstveno
varstvo,ZavodRSzatransfuzijskomedicino,Inštitut
zavarovanjezdravja,Slovenija-Transplantin3skup-
nostizavodov.Zadnjihšestzavodovjeobravnavanih
pod»ostali«.

javni zdravstveni zavodi sodosegli tak obseg
celotnihprihodkov,skaterimisolahkopokrili
vsenastalestroškeleta2011,zizjemoInštituta
RSzavarovanjezdravja (vnadaljevanju IVZ),
ki jeleta2011ponovnoizkazalizgubopripo-
slovanju(Tabela1).

Tabela 1: Prihodki in odhodki od poslovanja javnih 
zdravstvenih zavodov v letu 2011 po dejavnostih


Leto2009

(EUR)
Leto2010

(EUR)
Leto2011

(EUR)
Rast
09/08

Rast
10/09

Rast
11/10

Celotniprihodki:
JZZ
SKUPAJ 1,686.781.011 1,703.402.485 1,748.258.991 5,7 1,0 2,6

Odtega:

Bolnišnice 1,224.162.551 1,236.984.063 1,270.155.829 6,1 1,0 2,7
Zdravstve-
nidomovi 363.573.172 367.520.694 376.084.159 3,9 1,1 2,3
Zavodi
zazdrav.
var. 40.491.018 41.764.636 42.516.688 5,2 3,1 1,8

Ostali 58.554.270 57.133.092 59.502.315 10,4 -2,4 4,1
Celotniodhodki:
JZZ
SKUPAJ 1,674.729.803 1,706.976.042 1,751.018.744 7,7 1,9 2,6
Odtega:

Bolnišnice 1,213.100.679 1,241.198.873 1,277.681.066 7,9 2,3 2,9
Zdravstve-
nidomovi 365.398.448 367.367.743 371.374.149 6,4 0,5 1,1
Zavodi
zazdrav.
var. 39.775.033 40.766.377 41.647.994 5,0 2,2 2,2

Ostali 56.916.107 57.643.049 60.315.535 15,9 1,3 4,6

Vir:LetnaporočilaJZZzaleto2011,Podatkiinkazalciposlova-
njajavnihzdravstvenihzavodovzaleto2009in2010,Združe-
njezdravstvenihzavodovSlovenije.

celotni prihodki in celotni odhodki – denar-
ni tok

Zaradi primerjave rasti prihodkov (prilivov)
sobilizbranitudipodatkiorastivsehprilivov
ZZZS-ja innadrugi strani rastiprejetihsred-
stev iz skladov socialnega zavarovanja za tri
obravnavana leta (2009–2011). Iz podatkov je
razvidno,dasobilerastiprihodkovzdravstve-
neblagajnev temobdobjuoziromavvsakem
posameznemletupozitivneinsosegibaleod
1,3 do 2,2%.Od vseh prilivov v zdravstveno
blagajnosobilitudipriliviiznaslovaprispev-
kovpozitivniinsosegibaliod0,6do1,5%(Ta-
bela2,Slika1).
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Tabela 2: Indeksi prihodkov ZZZS-ja in javnih 
zdravstvenih zavodov v letih 2009–2011 – denarni 
tok

Ind.
2009/2008

Ind.
2010/2009

Ind.
2011/2010

INDEKSIPRIHODKOVZZZS*

SKUPAJPRIHODKI,
odtega: 102,2 102,1 101,3

Prispevkizasocialno
varnost 101,5 101,5 100,6

INDEKSIRASTIPREJETIHSREDSTEVIZSKLADOV
SOCIALNEGAZAVAROVANJA**

SKUPAJJZZ 107,7 99,5 100,1

Bolnišnice 107,6 99,6 99,3

Zdravstvenidomovi 107,6 98,7 102,7

Zavodizazdravstveno
varstvo 135,1 125,8 145,2

Ostalizavodi 123,7 117,1 103,3
Vir:
*BiltenjavnihfinancMinistrstvazafinance
**LetnaporočilaJZZ

Slika 1: Indeksi prihodkov ZZZS-ja in javnih zdra-
vstvenih zavodov v letih 2009–2011 – denarni tok

Vir:Tabela2.

Drugačno pa je stanje pri pridobivanju sred-
stevposameznihjavnihzdravstvenihzavodov
oziromaposameznezdravstvenedejavnosti iz
zdravstveneblagajne.Vletu2010sobilasred-
stva zmanjšana v primerjavi z letom 2009 za
0,5%,vletu2011pasoostalanaravnisredstev,
pridobljenihvletu2010.Sredstvaoziromaprili-
visoseleta2010znižalipredvsembolnišnicam
in zdravstvenimdomovom.V letu 2011pa so
zdravstvenidomovidoseglinekolikovečjorast
sredstevsstranifinancerjaoziromadelnopo-
vrnitevodvzetihsredstevvletu2010(Tabela2,
Slika1).

Tabela 3: Rezultati poslovanja javnih zdravstvenih 
zavodov – denarni tok v obdobju 2009–2011 (v 
EUR)

Leto

Rezultati
skupaj
(pobot

presežka
inizgube)

Odtega

BOL ZD ZZV Ostali

2009 -1.521.487 -1.865.573 -4.499.764 2.268.749 2.575.101

2010 -21.563.500 -23.786.636 428.017 1.688.255 106.864

2011 -51.158.806 -47.902.434 -1.398.107 -92.882 -1.765.383

Vir:Letnaporočilajavnihzdravstvenihzavodovzaleto2011.
Podatkiinkazalciposlovanjazdravstvenihzavodovzaleto
2010.

Dasorezultatiposlovanja,ugotovljeniponače-
ludenarnega toka, slabi v vseh trehobravna-
vanihletihvvsehobravnavanihzdravstvenih
dejavnostih, kažejo tudi zbrani podatki iz ra-
čunovodskih izkazov javnih zdravstvenih za-
vodov. Največje zmanjšanje prilivov sredstev
jebilougotovljenovbolnišničnidejavnosti,ki
imavvsehtrehletihnegativenposlovnirezul-
tat.Tudirezultatizdravstvenihdomovsonega-
tivni,zdravstvenidomovisolevletu2010lah-
kosprilivipokrilivseodlivesredstev.ZZV-jiin
ostaliJZZ-jisovletih2009in2010šeimelipo-
zitivendenarnitok,vletu2011paženegativne-
ga,takokotostaledejavnosti(Tabela3,Slika2).

Slika 2: Rezultati poslovanja javnih zdravstvenih 
zavodov – denarni tok v obdobju 2009–2011

Vir:Tabela3.

Vletu2011sorezultatiposlovanja,ugotovljeni
ponačeludenarnegatoka,najslabši,sajsovse
dejavnosti poslovale negativno. Zmanjševanja
prilivovsredstevizletavletoposledičnopome-
niposlabševanje likvidnosti javnihzdravstve-
nih zavodov inbistvenozmanjševanjeobsega
investicijskedejavnosti.
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celotni prihodki in celotni odhodki – tržna 
dejavnost

Javni zdravstveni zavodi pretežni del prihod-
kadosegajozopravljanjemjavneslužbe(razen
ZZV-ji) in tadeležznašavečkot90%,manjši
delež celotnihprihodkovpapredstavljajopri-
hodkiiznaslovat.i.tržnedejavnosti,kipostaja
vseboljpomembendelpridobivanjaprihodka
javnihzdravstvenihzavodov.Deležtedejavno-
stijevletu2011ostalenakdeležuizleta2010in
znaša5,7%(Tabela4).

Vobdobjuod leta2009do2011sedelež tržne
dejavnostivseskozipovečujeinjevbolnišnicah
vobravnavanemobdobjudosegelod1,5do3,0
%,prizdravstvenihdomovihod8,2do9,1%in
priZZV-jihod45,9do47,6%.Deležiodhodkov
tržnedejavnostisledijodeležemprihodkov.

Takšnogibanjekaže,dajavnizdravstvenizavo-
di iščejomožnosti zadodatnokoriščenjevseh
razpoložljivih kapacitet (kadrovskih, prostor-
skih, opreme idr.), saj si na ta način izboljšu-
jejo svojfinančnipoložaj.Podatkikažejo tudi,
danekateri javnizdravstvenizavodistržnimi
prihodkipokrivajotudidelstroškovjavnesluž-
be. S takim ravnanjemzmanjšujejomorebitne
izgubeizopravljanjadejavnostijavneslužbeali
celo spremenijo negativen poslovni rezultat v
pozitivnega.

Tabela 4: Delež prihodkov in odhodkov JZZ po 
vrstah dejavnosti (javna služba, tržna dejavnost) v 
letih 2009–2011

ZAVODI

Delež

Javnaslužba Tržnadejavnost

2009 2010 2011 2009 2010 2011

CELOTNI
PRIHODKI 94,9 94,3 94,3 5,1 5,7 5,7

-BOL 98,5 97,6 97,0 1,5 2,4 3,0

-ZD 91,8 91,4 90,9 8,2 8,6 9,1

-ZZV 53,8 54,1 52,4 46,2 45,9 47,6

CELOTNI
ODHODKI 95,1 94,5 94,7 4,9 5,5 5,3

-BOL 98,5 97,8 97,2 1,5 2,2 2,8

-ZD 92,1 91,7 91,4 7,9 8,3 8,6

-ZZV 54,2 54,3 52,6 45,8 45,7 47,4

Vir:Letnaporočilajavnihzdravstvenihzavodovzaleto2011.
Podatkiinkazalciposlovanjazdravstvenihzavodovodleta
2009do2010.

Tržnegadeležaprihodkovv javnihzdravstve-
nihzavodihnebomogočebistvenovečati,saj
so možnosti za to zelo omejene, javni zdra-
vstvenizavodipasote»tržneniše«večinoma

žeizkoristili.

Deleži posameznih vrst stroškov javnih zdra-
vstvenihzavodovvcelotnihodhodkihseizleta
vletobistvenonespreminjajo,leleta2011jebil
ugotovljennekolikomanjšideležstroškovdela
vvsehdejavnostih,delnovkoriststroškovma-
terialainstoritev(materialnistroški)terdelno
vkorist stroškovamortizacije.Podatkikažejo,
dasedeležastroškovdelainmaterialnihstro-
škov bistveno razlikujeta v bolnišnični dejav-
nosti (52,3%) invprimarnemzdravstvu (67,0
%), kar je mogoče pripisati drugačni vsebini
dejavnosti inpredvsemrazličnikvalifikacijski
strukturizaposlenihvtehdvehdejavnosti(Ta-
bela5,Slika3).

Tabela 5: Rasti in deleži posameznih vrst stroškov 
v celotnih odhodkih javnih zdravstvenih zavodov v 
letu 2011 po dejavnostih

Dej. Stroškidela IND
Stroškimateriala
instoritev IND

Leto 2009 2010 2011 2011/
2010 2009 2010 2011 2011/

2010

BOL 54,3 53,5 52,3 100,5 41,1 41,3 42,4 105,5

ZD 67,8 68,3 67,0 99,2 27,1 26,8 27,9 105,5

ZZV 57,7 57,9 57,6 101,7 34,2 34,5 35,0 103,7

Skupaj 56,7 56,2 54,9 100,1 38,5 38,7 39,8 105,6

Dej. Amortizacija IND Drugistroški*

Leto 2009 2010 2011 2011/
2010 2009 2010 2011

BOL 4,1 4,6 4,8 108,1 0,5 0,6 0,5

ZD 4,4 4,3 4,4 103,3 0,7 0,6 0,7

ZZV 6,4 6,2 6,1 100,9 0,7 1,4 1,3

Skupaj 4,2 4,5 4,7 106,7 0,6 0,6 0,6

Vir:Letnaporočilajavnihzdravstvenihzavodovzaleto2011.
Podatkiinkazalciposlovanjazdravstvenihzavodovodleta
2009do2010.

Dejanskestopnjerastistroškovmaterialainstori-
tev(materialnistroški)sovnavedenihzdravstve-
nih dejavnostih v vseh treh obravnavanih letih
velikovišjeodstopenjinflacije2,zatomaterialnih
stroškovnibilomogočevcelotipokritisprihod-
ki, saj splošni dogovor (SD) priznava povečanje
materialnihstroškovlevvišinirasticenživljenj-
skih potrebščin. SURS objavlja tudi podatke o
indeksihcenposameznihskupinživljenjskihpo-
trebščin(blaga,storitev),kikažejobistvenovišjo
rast,kot jepriznanarastmaterialnihstroškovv
kalkulacijicenezdravstvenihstoritev.

2 Indeksicenživljenjskihpotrebščin(2009=101,8;2010
=101,9;2011=102,0)–StatističniuradRepublikeSlo-
venije(SURS).
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Slika 3: Deleži posameznih vrst stroškov JZZ v letih 
2009–2011 po dejavnostih

Vir:Tabela5.

V strukturi celotnih odhodkov javnih zdra-
vstvenihzavodovsovletu2011polegamorti-
zacije(6,7%)najboljporaslimaterialnistroški,
insicerkarza5,6%.Stroškidelasosevzdra-
vstvenidejavnostivletu2011omejilinaraven
stroškovdelavletu2010oziromasevletu2011
niso povečali. V bolnišnicah se niso povečali
(indeks 100,5), v primarni dejavnosti pa so se
celonekolikozmanjšali(indeks99,2).

Zmanjševanje stroškov kaže na to, da javni
zdravstvenizavodiracionalnoporabljajoprido-
bljena sredstva z nenehnim izvajanjemnotra-
njihvarčevalnihukrepov.

1.2 amortizacija

Posebnoobravnavozahtevanačinobračunava-
njainizkazovanjastroškovamortizacijejavnih
zdravstvenih zavodov. Posebna analiza tega
stroška(2009–2011) jepokazala,dapredstavlja
vsaobračunanaamortizacijajavnihzdravstve-
nih zavodovvpovprečju 5,2% celotnegapri-
hodka,odtegaseizcelotnegaprihodkapokrije
4,7%tegastroška(Tabela7),ostalosekrije iz
dobljenih sredstevdonacij in sredstevustano-
vitelja.

Deležpriznaneamortizacijevcenizdravstvene
storitvejeugotovljenvvišini3,6%injebistve-
nomanjši,kotbibilpotrebenzazagotavljanje
obnavljanja obstoječih sredstev v javnih zdra-
vstvenihzavodih.

Vrednostrazlikemedpriznanoinobračunano
amortizacijoznašavobravnavanihtrehletihže
84 milijonov evrov (povprečno 28 milijonov/
leto) oziroma tavrednost žebistvenopresega
višinoletnopriznaneamortizacijezadnjihtreh
let,kijeznašalavpovprečju62milijonovevrov.

Poleg prenizke priznane amortizacije v ceni
zdravstvene storitvemorajo javni zdravstveni
zavodi,katerihustanoviteljjedržava(bolnišni-
ce, zavodi za zdravstveno varstvo) v skladu s
posebnimzakonomzdruževatidelamortizacij-
skihsredstevvposebenskladzainvesticijepri
Ministrstvuzazdravje.

Navedeneugotovitvekažejonaneustrezenna-
činobravnavanjaamortizacijevzdravstvenem
sistemu, saj večina javnih zdravstvenih zavo-
dov ne pridobiva dovolj denarnih sredstev, s
katerimibilahkoizvajaliustreznoinvesticijsko
politikoinzagotavljaliustreznokratkoročnoli-
kvidnost.

Tabela 6: Delež amortizacije v celotnem dohodku in viri kritja amortizacije v JZZ v obdobju 2009–2011

 DeležvCP* VirikritjaAM(delež)

Dejavnosti
Dejanski

obračunAM PriznanaAM

Razlikamed
priznanoin

obračunanoAM
AM,kritaiz
prihodkov

AM,kritaiz
donacij

AM,krita
vbreme

obveznostido
ustanovitelja

BOL 5,4% 3,8% 1,6% 82% 5% 13%

ZD 4,9% 3,6% 1,3% 83% 3% 14%

ZZV 6,4% 3,3% 3,1% 94% 1% 5%

Vsiskupaj 5,2% 3,6% 1,6% 83% 5% 12%

*CP=celotniprihodek Viri:AnalizaZdruženja2012.
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Tabela 7: Indeksi rasti in deleži obračunane amortizacije javnih zdravstvenih zavodov od leta 2009 do leta 
2011

ZAVODI

Indeksirastiamortizacije AmortizacijavCPvsehzavodov
AmortizacijavCP
dejavnosti

09/08 10/09 11/10 2009 2010 2011 2009 2010 2011

SKUPAJ 102,3 109,7 106,7 4,2 4,5 4,7 4,2 4,5 4,7

-Bolnišnice 102,6 113,8 108,1 3,0 3,3 4,9 4,1 4,6 4,8

-Zdravstvenidomovi 99,0 98,6 103,3 1,0 0,9 0,9 4,4 4,3 4,4

-Zavodizazdr.varstvo 105,7 97,1 100,9 0,2 0,1 0,1 6,4 6,1 5,9

-Ostalizavodi 120,9 113,7 102,0 0,1 0,1 0,1 3,3 3,7 3,7

Vir:Letnaporočilajavnihzdravstvenihzavodovzaleto2011.Podatkiinkazalciposlovanjazdravstvenihzavodovodleta2009do
2010.

3.3 Rezultati poslovanja javnih 
zdravstvenih zavodov (presežki, izgube)

Presežek (prihodki nad odhodki) je bil dose-
ženvvišini11.172.747EURinsejegledenado-
seženpresežekv letu 2010povečal za 20,3%.
Od tegaznašavbolnišnicah4.053.937EUR,v
zdravstvenih domovih nekoliko več, in sicer
5.897.334EUR,zavodizazdravstvenovarstvo,
IVZinostaliposebnizavodipasodoseglipre-
sežekvvišini1.221.476EUR(Tabela8,Slika4).

Tabela 8: »Presežek« in »izguba« javnih zdravstvenih zavodov v letu 2009 in 2011 po dejavnostih
 Presežek Izguba

Dejavnost
Vrednost
2009(EUR)

Vrednost
2010
(EUR)

Vrednost
2011
(EUR)

Rast-IND
2011/2010

Deležv
celo-
tnem
presež-
ku2011

De-
ležv
CP
dej.
2011

Vre-
dnost
2009
(EUR)

Vrednost
2010
(EUR)

Vrednost
2011
(EUR)

Rast-IND
2011/2010

Delež
vce-
lotni
Iz-
gubi
2011

De-
ležv
CP
dej.
2011

SKUPAJ 17.812.725 9.285.794 11.172.747 120,3 100 0,6 6.732.573 12.859.351 13.932.500 108,3 100 0,8

Odtega:            

BOL 12.891.988 4.310.318 4.053.937 94,1 36,3 0,3 2.072.743 8.525.128 11.579.174 135,8 83,1 0,9

ZD 2.654.592 3.523.556 5.897.334 167,4 52,8 1,6 4.659.830 3.370.605 1.187.324 35,2 8,5 0,3

ZZVinIVZ 627.981 998.259 872.338 87,4 7,8 1,4 0 963.618 1.166.002 121 8,4 1,9

ostali 1.638.164 453.661 349.138 77 3,1 0,9 0 0 0 0 0 0

Vir:Letnaporočilajavnihzdravstvenihzavodovzaleto2011.Podatkiinkazalciposlovanjazdravstvenihzavodovodleta2009do
2010.
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Slika 4: Višina presežka in izgube javnih zdravstve-
nih zavodov v letih 2009–2011 po dejavnostih

Vir:Tabela8.

Leta2011jezizguboposlovalo25javnihzdra-
vstvenih zavodov, kar je 5 JZZveč kot v pre-
teklem letu. Od tega je z izgubo poslovalo 8
bolnišnic(1večkot2010),15zdravstvenihdo-
mov(7manjkot2010),enzavodzazdravstve-
novarstvo in IVZ. Izguba leta2011 jeznašala
13.932.500EUR,odtega jeznašala izgubabol-
nišnic 11.579.174 EUR, zdravstvenih domov
1.187.324EURinzavodazazdravstvenovarstvo
ter IVZ-ja skupaj 1.166.002 EUR. Izguba v po-
slovnem letu2011 se je, vprimerjavi zugoto-

vljeno izgubovposlovnem letu2010,vbolni-
šnicahpovečalakarza35,8%,vzdravstvenih
domovih pa se je bistveno zmanjšala (indeks
35,2)(Tabela8).

Tabela 9: Število zavodov s presežkom prihodkov 
nad odhodki in presežkom odhodkov nad prihodki v 
JZZ-jih v letih 2009–2011

ZAVODI

Presežekprihod-
kovnadodhodki

Sku-
paj
št.
za-
vo-
dov

Presežekodhod-
kovnadprihodki Skupaj

št.za-
vodovŠt.zavodov Št.zavodov

2009 2010 2011 2011 2009 2010 2011 2011

SKUPAJ 69 71 76 101 32 30 25 101

BOL 26 20 19 27 1 7 8 27

ZD 28 37 44 59 31 22 15 59

ZZV 9 9 8 9 0 0 1 9

-Ostali 6 5 5 6 0 1 1 6

Vir:Letnaporočilajavnihzdravstvenihzavodovzaleto2011.
Podatkiinkazalciposlovanjazdravstvenihzavodovodleta
2009do2010.

2. SReDStVa In ObVeZnOStI 
jaVnIH ZDRaVStVenIH 
ZaVODOV
Vsakoposlovnoletosenapasivnistranibilanc
stanjajavnihzdravstvenihzavodovpovečaku-
mulativnaizguba,kijekonecleta2011znašala
že80.740.024EUR,znajvečjimdeležem(88,8%)
vbolnišnicah,oziromaobstajaneporavnanaiz-
gubavbolnišničnidejavnostivvišini71.673.762
EUR. Ostalo kumulativno izgubo izkazujejo
zdravstvenidomovivvišini8.662.187EUR,za-
nemarljiv 0,5-odstotni delež te izgube pa je v
IVZ(Tabela9).

Tabela 10: Presežek prihodkov nad odhodki in presežek odhodkov nad prihodki v JZZ-jih na dan 31. 12. v letih 
2009–2011 – bilanca stanja (v EUR)

ZAVODI

Kumulativnipresežek

Prihodkinadodhodki

2009 Delež 2010 Delež 2011 Delež

Indeks

2011/2010

SKUPAJ 70.896.508 100 71.915.715 100 71.625.095 100 99,6

Bolnišnice 17.567.922 24,8 19.735.099 100,00 16.324.036 22,8 82,7

Zdravstvenidomovi 26.137.151 36,9 27.099.332 137,32 30.564.010 42,7 112,8

Zavodizazdr.varstvo 4.923.659 6,9 6.060.572 30,71 6.157.801 8,6 101,6

Ostalizavodi 22.267.776 31,4 19.020.712 96,38 18.579.248 25,9 97,7
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ZAVODI

Kumulativnipresežek

Odhodkinadprihodki

2009 Delež 2010 Delež 2011 Delež

Indeks

2011/2010

SKUPAJ 59.468.232 100 69.184.782 100 80.740.024 100 116,7

Bolnišnice 52.103.718 87,6 60.264.675 100,00 71.673.762 88,8 118,9

Zdravstvenidomovi 7.327.653 12,3 8.885.728 14,74 8.662.187 10,7 97,5

Zavodizazdr.varstvo 0 0 0 0,00 - - -

Ostalizavodi 36.861 0,1 34.379 0,06 404.075 0,5 1175,3

Vir:Letnaporočilajavnihzdravstvenihzavodovzaleto2011.
Podatkiinkazalciposlovanjazdravstvenihzavodovodleta
2009do2010.

Kumulativna (neporavnana) izguba se iz leta
v letopovečuje inbibila šebistvenovečja, če
bi bil način izkazovanja (pokrivanja) stroška
amortizacije drugačen od veljavnega oziroma
čenebibilomožnozadelamortizacijezmanj-
ševatiobveznostidosvojegaustanovitelja.

Iz podatkov bilanc stanja Javnih zdravstve-
nihzavodovjerazvidno,dasesredstvainob-
veznosti oziroma vrednosti aktive in pasive
zmanjšujejoaliostajajonaravniprejšnjegaleta.
Zmanjševanje premoženja oziroma »kapitala«
je zaznati predvsem v bolnišnični dejavnosti,
karkažena začetek siromašenja tedejavnosti
(Tabela11,Slika5).

Tabela 11: Spremembe stanja sredstev in obveznosti v javnih zdravstvenih zavodih v letih 2009–2011 
(aktiva in pasiva v bilanci stanja) (v EUR)



Leto

2009
IND

2009/2008 2010
IND

2010/2009 2011
IND

2011/2010

SKUPAJ 1.137.371.171 111,3 1.133.141.551 99,6 1.138.210.729,0 100,4

-BOL 828.602.417 116,5 822.728.080 99,3 826.610.129,0 100,5

-ZD 232.390.744 97,4 234.648.999 100,9 238.850.828,0 101,8

-ZZV 31.593.063 102,0 32.660.388 103,4 32.861.243,0 100,6

Vir:Letnaporočilajavnihzdravstvenihzavodovzaleto2011.Podatkiinkazalciposlovanjazdravstvenihzavodovodleta2009do
2010.
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Slika 5: Spremembe stanja sredstev in obveznosti v 
JZZ v letih 2009–2011 (aktiva in pasiva v bilanci 
stanja)

Vir:Tabela11.

Neporavnano izgubo ima v svojih bilancah
skorajenatretjinavsehjavnihzdravstvenihza-
vodovintaizgubapredstavljavletu20114,6%
(v letu20104,1%)celotnega letnegaprihodka
vseh javnih zdravstvenih zavodov.Največ za-
vodov z izgubami je v bolnišnični dejavnosti
(44,4%),prizdravstvenihdomovih je tadelež
23,7 %. Med ostalimi zavodi imata izgubo le
IVZinenaodtrehskupnostizavodov(Tabela
12).

Tabela 12: Število JZZ s »presežkom in izgubo« v 
BS konec leta 2011

ZAVODI

ŠteviloJZZs»pre-
sežkominizgubo«
vBSkonecleta2011

Številovseh
JZZ Delež

Prihodkinadodhodki(presežek)

SKUPAJ 73 101 72,3

-BOL 15 27 55,6

-ZD 45 59 76,3

-ZZV 9 9 100,0

-Ostali 4 6 6,7


Odhodkinadprihodki(izguba)

SKUPAJ 28 101 27,7

-BOL 12 27 44,4

-ZD 14 59 23,7

-ZZV 0 9 -

-Ostali 2 6 33,3

Vir:Letnaporočilajavnihzdravstvenihzavodovzaleto2011.

Priobravnavipodatkovizbilancstanjajavnih
zdravstvenihzavodovjebilougotovljeno,daso
vsa sredstva vseh dejavnosti skupaj odpisana
konecleta2011ževvišini54,6%indasesto-
pnjaodpisasredstevvzdravstvuzadnjihnekaj

letstalnopovečuje.Šeposebejskrbvzbujajočje
podatekostopnjiodpisaopremevposameznih
zdravstvenihdejavnostih,saj jetavbolnišnič-
nidejavnosti72,6%,primarnemzdravstvu78,0
%,ZZV-jihpa78,9%.Povprečnastopnjaodpi-
sanostiopremevvsehdejavnostihznaša76,9%
(Tabela13).

Tabela 13: Stopnje odpisanosti sredstev v javnih 
zdravstvenih zavodih v obdobju 2009–2011

ZAVODI

Skupajvsasredstva

Odtega:opremain
drugaopredmetena
osnovnasredstva

2009 2010 2011 2009 2010 2011

SKUPAJ 51,0 52,9 54,6 72,8 74,2 76,9

-BOL 49,4 51,3 53,1 71,2 72,6 76,0

-ZD 54,8 56,4 57,8 76,7 78,0 78,9

-ZZV 57,4 59,5 60,5 81,5 81,9 82,1

Vir:Letnaporočilajavnihzdravstvenihzavodovzaleto2011.
Podatkiinkazalciposlovanjazdravstvenihzavodovodleta
2009do2010.

3. POVZeteK In UGOtOVItVe 
analIZe POSlOVanja jaVnIH 
ZDRaVStVenIH ZaVODOV V 
ObDObjU 2009–2011
Na podlagi analize poslovanja javnih zdra-
vstvenihzavodovinpreverjanjaučinkovitostih
sprejetihvarčevalnihukrepovZdruženjeugo-
tavljanaslednje:
• prihodki javnih zdravstvenih zavodov od

leta 2009 dalje naraščajo počasneje (nizke
stopnje rasti),odhodkipa ravnoobratno–
rastejohitrejeodprihodkov,

• struktura posameznih vrst stroškov v ce-
lotnihodhodkihsenespreminjabistveno,
ugotovljenjerazličendeležstroškovdelain
materialnihstroškovvbolnišničnidejavno-
stiindejavnostizdravstvenihdomov,

• največjorastvokvirucelotnihodhodkovv
vsehdejavnostihdosegajomaterialni stro-
ški,

• stroški dela so v letu 2011 ostali na ravni
stroškovizleta2010,vzdravstvenihdomo-
vihpatistroškiravniizleta2010nitinedo-
segajo,

• izgubopriposlovanjuleta2011jeugotovila
karenačetrtinajavnihzdravstvenihzavo-
dov,izgubesesstraniustanoviteljanepo-
ravnavajo in tadelsredstevprimanjkujev
zdravstvenemsistemu,

• zaradi zmanjševanja sredstev so slabši re-
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zultati poslovanja, ugotovljeni po načelu
denarnegatoka,karslabšažetakoslaboli-
kvidnostnosituacijo,

• povečujejo se deleži prihodkov in odhod-
kovtržnedejavnosti,katerepresežkiizbolj-
šujejo poslovne rezultate dejavnosti javne
službe,

• način izkazovanja amortizacije zamegljuje
dejanske rezultate poslovanja javnih zdra-
vstvenih zavodov (prenos sredstev amor-
tizacijevprihodke,zmanjševanjevirovza
delamortizacije),zatosorezultatiposlova-
nja veliko slabši od tistih, ki so prikazani
v računovodskih izkazih, oziroma lahko
ugotovljenoneporavnanoizgubokonecleta
2011 povečamo še za nepriznano amorti-
zacijovcenizdravstvenestoritveinzadel
amortizacije,kisekrijeizvirov,

• bilančna vsota javnih zdravstvenih zavo-
dovsemanjša,karkaženasiromašenjeza-
vodov,predvsembolnišnic,

• stopnjaodpisanosti sredstev je izrednovi-
soka,karveljapredvsemzaopremo,

• zmanjšujeseobseginvesticijskedejavnosti,

• notranjihrezervvzdravstvutakorekočni.

4. ZaKljUčeK: PReDlOGI 
UKRePOV Za VečjO 
VZDRžnOSt ZDRaVStVeneGa 
SISteMa
Slovenijaimadobersistemzdravstvenegavar-
stva,kipasezaradisplošneekonomskekrize
sooča z vse večjimi finančnimi problemi.Do-
slej jedržavaproblemefinancerja–Zavodaza
zdravstvenozavarovanjeSlovenije–reševalas
sprejemanjempavšalnihukrepov,kisoboljali
manj prizadeli vse javne zdravstvene zavode.
Ztakimnačinomzmanjševanjaprilivovsobili
zdravstvenizavodivzadnjihletihprimoraniv
sprejemanje ukrepov za racionalizacijo poslo-
vanja. Pričujoča analiza triletnega poslovanja
javnihzdravstvenihzavodovkaže,damanevr-
skega prostora za tako reševanje zdravstvene
blagajneniveč,sajsotrendikazalcevfinančne-
gaposlovanjazavodovvseslabši.

Zaučinkovitoindolgoročnouspešnorešitevfi-
nančnih težavzdravstveneblagajneponašem
prepričanju lahko pride le po poti sistemskih
sprememb.Tumislimotakonaukrepe,kipo-
večujejo priliv v zdravstveno blagajno, kakor
tiste,ki jihzmanjšujejo.Združenjenapodlagi
analizinugotovitevstanjavzavodihzatopo-
daja nekaj glavnih predlogov in priporočil za

uspešnejšeinučinkovitejšeizvajanjezdravstve-
nedejavnosti:
• izterjava neplačanih prispevkov za zdra-

vstvenovarstvosstraniZZZS-ja;
• širitev osnov za plačevanje prispevkov za

zdravstvo (pogodbe o delu, avtorske po-
godbe,podjemnepogodbe…);

• vnovična kritična presoja pravic iz zdra-
vstvenegazavarovanja(košarica)innapod-
lagi tega sprememba zdravstvene zakono-
daje;

• povečan obseg izvajanja javnih naročil v
zdravstvu;

• preveritinačinobračunavanjainizkazova-
njaamortizacijevzdravstvuitd;

• vnovična obravnava pravic iz kolektivne
pogodbe (dopusti, izobraževanje, solidar-
nostnepomoči,odpravnine,ločenoživljenje
…);

• zagotovitev ustreznih orodij managerjem
zaučinkovitovodenje (kadrovska, investi-
cijska politika ...) zaradi večjega nadzora
nadstroški;

• ustreznostimuliranjemanagerjevnaosno-
viposlovneinstrokovneučinkovitosti(in-
dividualnepogodbe).

Prispremembahzdravstvenezakonodajeinpri
načrtovanju ter uvajanju vseh ukrepov za ra-
cionalizacijo v sistemu zdravstvenega varstva
SlovenijejeZdruženjepripravljenoaktivnoso-
delovati.
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