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Zakon za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF)

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 

Povzetek
ZUJF nedvomno vpliva na postopke zaposlovanja, 
sklepanja podjemnih pogodb, izdajanja soglasij za 
delo pri drugem delodajalcu in angažiranja študentov 
prek napotnic – v vseh teh primerih prinaša nove 
časovne in finančne obremenitve. S tem povzroča 
nezadovoljstvo zaposlenih, tistih, ki so zato bolj obre-
menjeni, in tistih, na katere se ti postopki nanašajo. 
Njegovi finančni učinki zaenkrat še niso tako visoki, 
da bi upravičili povečanje administrativnih ovir, ka-
kor tudi ne opravičujejo posega v pristojnosti, s čimer 
rušijo osnovna načela managementa. 

Za zakon so značilne nedomišljene rešitve, ki pred 
njegove uporabnike postavljajo poseben izziv: kako ga 
razumeti in izvajati. Zdravstvenim zavodom sta pri 
tem v pomoč tako Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije, ki združuje vprašanja, pomaga pri iskan-
ju odgovorov ter nas povezuje z Ministrstvom za 
zdravje, pa tudi Ministrstvo za zdravje, na katerem 
je kar nekaj sodelavcev zadolženih za izvajanje teh 
postopkov. Brez njihovega korektnega sodelovanja bi 
bilo izvajanje ZUJF še težje oziroma bi imel ZUJF še 
bolj škodljive posledice na naše poslovanje. 

Nekaj pozitivnega pa mu je vseeno treba priznati: 

 - odpravlja plačna nesorazmerija, 
 - daje upanje na večje finančne učinke v naslednjih 

letih,
 - ustvaril je priložnost, da se nekatera vprašanja 

uredijo sistematično, enotno in primerljivo za vse 
zdravstvene izvajalce. 

Pričakujemo, da bo Ministrstvo za zdravje to 
priložnost izkoristilo v dobro javnega zdravstva.

Abstract
Fiscal Balance Act (ZUJF) will undoubtedly have 
a great impact on procedures for employment, con-
cluding individual services contracts, granting au-
thorization for working for a different employer, and 
for employment of students through referrals. In all 
these cases, the Fiscal Balance Act causes new work-
load time-wise and financial-wise. This causes dis-
satisfaction of the overburdened employees, as well 
as those who are the subjected to these new proce-
dures. So far, its financial effects are not as high as to 
justify the increase in administrative encumbrance, 
nor do they justify the intrusion into the manage-
ment’s competences, thus eliminating the basic prin-
ciples of management.

The Act itself contains some poorly thought-out solu-
tions, which present its users with a special challenge 
on how to understand and follow it. Health establish-
ments can get help from the Association of health in-
stitutions of Slovenia, which collects questions, helps 
provide the answers to them, and links us to the 
Ministry of Health; but also the Ministry of Health 
itself, where they have a number of employees work-
ing on the implementation of relevant procedures. 
Without their kind cooperation, implementation of 
the Fiscal Balance Act would be even harder, or the 
Act would have caused even more negative effects on 
our operations.

Nevertheless, the Fiscal Balance Act also has a few 
positive impacts:

 - it will eliminate wage disparities,
 - it gives hope for positive financial effects in the 

coming years,
 - it creates an opportunity to regulate certain is-

sues in a systematic, unified and comparable 
way for all health-care providers.

We expect the Ministry of Health to take advantage 
of this opportunity to the benefit of public health.
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Izvajanje Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF) v javnih 

zdravstvenih zavodih

Izvajanje Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v javnih zdravstvenih zavodihJanja Močan

1. UVoD
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), 
uveljavljen 31. maja 2012, zaradi omejitev pri za-
poslovanju, sklepanju podjemnih in drugih po-
godb civilnega prava in nudenju študentskega 
dela povzroča v javnih zdravstvenih zavodih (v 
nadaljevanju JZZ) vrsto težav.

Na Združenju ugotavljamo, da so z ZUJF do-
ločeni ukrepi morda primerni za druge nepo-
sredne ali posredne uporabnike proračuna, 
vsekakor pa za področje zdravstva niso najpri-
mernejši tudi zaradi drugačnega načina plače-
vanja.

JZZ ima namreč sklenjeno pogodbo o izvajanju 
zdravstvenih storitev z ZZZS, s katero so opre-
deljeni vsi elementi poslovanja JZZ (program, 
ki ga mora JZZ opraviti, število timov oziroma 
zaposlenih in druge stroške poslovanja). Ker 
pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev opre-
deljuje temeljni okvir poslovanja, med drugim 
tudi število zaposlenih, v ZUJF določeni način 
zaposlovanja oziroma način opravljanja dela s 
pridobivanjem soglasij predstavlja kolizijo med 
funkcijo direktorja, ki s podpisom pogodbe o 
izvajanju zdravstvenih storitev prevzema od-
govornost za izvajanje pogodbenih obveznosti, 
čeprav mu je bila z uveljavitvijo ZUJF odvzeta 
pristojnost kadrovanja. Zaposlovanje, sklepanje 
podjemnih ter drugih pogodb civilnega prava 
in nudenje študentskega dela je dovoljeno ob 
izpolnjevanju vrste pogojev, zanje se zahteva 
predhodno soglasje ustanovitelja, končno so-
glasje pa je v pristojnosti sveta zavoda.

Zaradi ZUJF direktor ne more odgovarjati za 
poslovanje JZZ in izpolnjevanje pogodbenih 

Janja Močan
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

obveznosti, saj pri zaposlovanju oziroma dolo-
čanju načina dela ni suveren.

Poleg omejevanja zaposlovanja ter sklepanja 
podjemnih in drugih pogodb civilnega prava 
v zdravstvu pa ZUJF te postopke obremenju-
je tudi z veliko dodatnega administrativnega 
dela. 

Zaradi izvajanja ZUJF drugi opozarjajo JZZ 
tudi na porast stroškov in prejemkov v zvezi z 
delom (prevoz na delo in z dela, jubilejne nagra-
de, nagrade dijakom in študentom na delovni 
praksi …). 

2. SPReMeMBA ZAKonA o 
ZDRAVStVenI DeJAVnoStI (19. 
čLen ZUJF)
Združenje se je najprej lotilo reševanja pro-
blemov zaradi spremenjenih določil Zakona o 
zdravstveni dejavnosti, ki podrobneje urejajo 
konkurenčno dejavnost, posledično pa z ogro-
mno administriranja določajo postopke pri-
dobivanja soglasij, če želi zdravstveni delavec 
opravljati zdravstvene storitve pri drugem de-
lodajalcu, ki opravlja zdravstveno dejavnost.

V zvezi z zelo podrobno opredelitvijo konku-
renčne prepovedi za zdravstvene delavce se 
postavlja vprašanje o tem, v čem je opravljanje 
zdravstvene dejavnosti oziroma položaj zdra-
vstvenega delavca tako drugačen, da zahteva 
posebno ureditev in da zanj ne zadošča ure-
ditev v Zakonu o delovnih razmerjih, ki ureja 
prepoved konkurenčne dejavnosti med traja-
njem delovnega razmerja za druge zaposlene 
v javnih zdravstvenih zavodih. Direktor torej 
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lahko presoja (mu je zaupana!) konkurenčnost 
ravnanj pri drugih zaposlenih, pri zdravstve-
nih delavcih pa ne.

Če želi zdravstveni delavec, ki ima sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi v JZZ, opravljati delo po 
podjemni pogodbi v drugem JZZ ali pri dru-
gem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, mora 
sam pridobiti soglasje za opravljanje zdravstve-
ne dejavnosti drugje. V postopku pridobivanja 
soglasja pa ima, ne glede na to, da je soglasje 
dolžan pridobiti zdravstveni delavec, precej ad-
ministrativnega dela zaradi izpolnjevanja vlo-
ge tudi JZZ. Tako mora JZZ v vlogi za izdajo 
soglasja ugotavljati morebitne elemente kon-
kurenčnosti pri opravljanju dejavnosti javnega 
zdravstvenega zavoda, spoštovanje delavčeve 
pravice do dnevnega ter tedenskega počitka in 
letnega dopusta in oceno delavčevega dela z vi-
dika izpolnjevanja delovnih obveznosti, vključ-
no s pripravljenostjo opravljanja nadurnega 
dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik 
dela pri delodajalcu. JZZ je poleg tega dolžan 
po izdanem predhodnem soglasju ustanovite-
lja še sklicati sejo sveta zavoda, ki bo odločal o 
tem, ali da soglasje ali ne.

ZUJF je s spremembo Zakona o zdravstve-
ni dejavnosti tudi močno posegel na področje 
sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zapo-
slenimi. ZUJF le-te dovoljuje izjemoma, in sicer 
če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v 
okviru državnih presejalnih programov (Svit, 
Zora, Dora) in drugih posebnih programov, ki 
jih potrdi minister, pristojen za zdravje, in je za-
gotovljen vir financiranja.

Do uveljavitve ZUJF je Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi 
(ZZdrS-E), Uradni list RS št. 58/2008, v 26. (sicer 
65. člen Zakona o zdravniški službi) in 38. členu 
med drugim dovoljeval sklepanje podjemnih 
pogodb z lastnimi zaposlenimi, če:

 - za izvajanje zdravstvenih storitev, ki so 
predmet pogodbe, ni mogoče skleniti po-
godbe o zaposlitvi zaradi občasne narave 
teh storitev ali njihovega manjšega obsega, 

 - obstaja pomanjkanje ustrezno usposoblje-
nih zdravnikov, 

 - se izvajajo zdravstvene storitve izven re-
dnega programa dela javnega zdravstvene-
ga zavoda oziroma druge pravne ali fizične 
osebe, ki opravlja zdravstveno dejavnost, ali 

 - zdravnik izvaja druge zdravstvene storitve, 
ki niso zajete v okviru del in nalog, ki so 
določene s pogodbo o zaposlitvi. 

V JZZ so na podlagi navedenega določila skle-
pali podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi 
praviloma v primerih, ko z obstoječimi kadro-
vskimi zmogljivostmi niso mogli zagotoviti po-
godbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Do sklepanja podjemnih 
pogodb je prihajalo praviloma v primerih, ko 
je javni zdravstveni zavod že izčrpal plačevanje 
povečanega obsega dela za druge razloge.

Ker smo na Združenju prepričani, da bi omeji-
tev sklepanja podjemnih pogodb vsaj trenutno, 
predvsem pa zaradi takojšnje uveljavitve ZUJF 
(brez prehodnega obdobja), izjemno otežila 
poslovanje zdravstvenih zavodov, smo Mini-
strstvu za zdravje predlagali primere, ki naj se 
opredelijo kot posebni programi. Posebej smo 
izpostavili opravljanje zdravstvenih storitev, 
pri katerih je zagotovljen vir financiranja, ozi-
roma primere, v katerih zdravstveni zavod z 
obstoječimi zaposlenimi zaradi kadrovske pod-
hranjenosti ne more izpolniti pogodbenih ob-
veznosti do ZZZS.

Ministrstvo za zdravje je sledilo naši pobudi in 
izdalo Sklep o posebnih programih (http://
www.mz.gov.si/si/za_izvajalce_zdrav_stori-
tev/zakon_za_uravnotezenje_javnih_financ_
zujf_vloge_in_pojasnila/), s katerim je v prete-
žni meri sledilo posredovanim predlogom. Ker 
je določanje posebnih programov v skladu z do-
ločilom ZUJF v pristojnosti ministra za zdravje, 
Sklep o posebnih programih velja za vse JZZ ne 
glede na ustanovitelja.V sklepu sta določeni dve 
skupini posebnih programov. V prvi skupini so 
opredeljeni posebni programi, ki se nanašajo 
na vse JZZ in za katere smejo v primerih in na 
način in pod pogoji, opredeljenimi v sklepu, ti 
sklepati podjemne pogodbe z lastnimi zaposle-
nimi brez soglasja ministra za zdravje in brez 
dodatne potrditve programa.

Glede izvajanja posebnih programov, pove-
zanih z opravljanjem zdravstvenih storitev v 
okviru tržne dejavnosti, pa ministrstvo predla-
ga, »da se ti posebej opredelijo v programu dela 
in finančnem načrtu zavoda. Smiselno je, da 
zaradi optimalne uporabe razpoložljivih zmo-
gljivosti in upravljanja s človeškimi viri zavod 
posebej presodi, ali je v primerih nezadostnega 
rednega programa in ob preglednem vodenju 
delovnih obremenitev zaposlenih v rednem 
delovnem času mogoče izvajati tudi druge pro-
grame, in sicer v okviru rednega delovnega 
časa. V teh primerih mora biti izvajanje tržne 
dejavnosti posebej regulirano v Pravilniku o iz-
vajanju tržne dejavnosti.«
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 V drugi skupini so opredeljeni možni posebni 
programi, ki so pomembni za posamezen JZZ, 
zanj pa morajo pridobiti potrditev ministra za 
zdravje. 

Pri utemeljevanju vloge za potrditev teh po-
sebnih programov tako na Združenju kot na 
Ministrstvu za zdravje opozarjamo, da morajo 
biti JZZ še posebej pozorni na vsebino obra-
zložitve in utemeljenost predlogov posebnih 
programov z vidika nemotenega zagotavljanja 
zdravstvenega varstva. Če je predlagane zdra-
vstvene storitve mogoče izvajati z ustrezno re-
organizacijo, delom preko polnega delovnega 
časa, dežurstvom in stalno pripravljenostjo, 
vloge za odobritev posebnega programa niso 
utemeljene. 

Pred posredovanjem posebnega programa v 
potrditev ministru za zdravje mora program 
potrditi svet javnega zdravstvenega zavoda. 

V vseh primerih pa je ob sklepanju podjemnih 
pogodb z lastnimi zaposlenimi treba upošteva-
ti člen 53c Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki 
določa pogoje za sklepanje podjemnih pogodb, 
trajanje in obvezne vsebine podjemne pogod-
be, potrebno analizo, s katero zavod dokaže 
stroškovno upravičenost, ter člen 53č, ki določa 
spremljanje in izvajanje nadzora ter obvezno le-
tno poročanje svetu zavoda in ministru.

3. DRUGA DoLočILA ZUJF
Zaposlovanje, sklepanje avtorskih pogodb, 
omogočanje opravljanje dela študentu ali di-
jaku (183., 184. in 186. člen ZUJF)
Tudi zaposlovanje, sklepanje avtorskih pogodb, 
omogočanje opravljanje dela študentu ali di-
jaku je dovoljeno le v primerih, kot jih določa 
ZUJF. Za zaposlovanje, sklepanje avtorskih po-
godb in omogočanje opravljanje dela študentu 
ali dijaku mora JZZ pridobiti soglasje sveta jav-
nega zavoda s predhodnim soglasjem pristoj-
nega ministra, če je ustanovitelj država, v jav-
nih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj 
je lokalna skupnost, pa soglasje sveta javnega 
zavoda s predhodnim soglasjem pristojnega/ih 
župana/ov.

Na pobudo Združenja bo Ministrstvo za zdrav-
je oblikovalo skupno soglasje k zaposlovanju 
specializantov na podlagi razpisa novih speci-
alizacij za posamezno leto. 

JZZ mora pridobiti soglasje za zaposlitev speci-
alizanta, ki opravlja specializacijo v breme jav-
nega zdravstvenega zavoda (t. j. znanega plač-
nika). 

Pridobitev soglasja je potrebna tudi za zaposlo-
vanje mladih raziskovalcev, saj po mnenju Mi-
nistrstva za zdravje njihova zaposlitev, čeprav 
sredstva za plače povrne Agencija za raziskave 
in razvoj, ne predstavlja izjeme po četrtem od-
stavku 183. člena ZUJF.

Pridobitev soglasja je potrebna tudi za zaposli-
tev pripravnikov, t. j. zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev, ki imajo po zakonu obvezen stro-
kovni izpit (JZZ mora pridobiti predhodno so-
glasje ustanovitelja). 

Za JZZ, katerega ustanovitelj je država, je mi-
nister za zdravje avgusta 2012 že podal splo-
šno soglasje k zaposlovanju zdravstvenih de-
lavcev in sodelavcev – pripravnikov (http://
www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageu-
ploads/zakonodaja/ZUJF/pripravniki_soglas-
je_140812.pdf).

Združenje je s tem primerom dobre prakse, ka-
kor tudi z drugimi oblikovanimi priporočili, 
navodili, stališči in obrazci seznanilo tudi JZZ, 
katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, da ti 
z vsebinami Ministrstva za zdravje obvestijo 
ustanovitelja/e in mu/jim predlagajo podobna 
ravnanja. 

Podjemne pogodbe – ostali zaposleni v 
javnih zdravstvenih zavodih (184. in 186. 
člen ZUJF)

Sklepanje teh je dovoljeno v primerih, ki jih 
določa ZUJF. JZZ sme podjemno pogodbo 
skleniti le na podlagi soglasja, ki ga za javne 
zdravstvene zavode, katerega ustanovitelj je 
država, financer pa Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, izda svet javnega zavoda 
s predhodnim soglasjem pristojnega ministra, 
za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovi-
telj je lokalna skupnost, financer pa Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, pa ga izda 
svet javnega zavoda s predhodnim soglasjem 
pristojnega župana.

Glede omejitev sklepanja podjemnih in avtor-
skih pogodb po 184. členu je Združenje  za-
prosilo Ministrstvo za finance za opredelitev 
do stališč Združenja, da se nameni, pri kate-
rih soglasje za sklenitev podjemne in avtorske 
pogodbe ni potrebno in so določeni v prvem 
odstavku 184. člena ZUJF, ne vežejo zgolj na 
državno upravo, pač pa tudi na druge javne za-
vode, za katere tudi velja ZUJF (prevajanja in 
tolmačenja). 

Na Združenju nadalje ugotavljamo, da lahko 
precej težav povzroča pridobivanje soglasij za 



15. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Ankaran, 18. in 19. oktober 201212

Janja Močan Izvajanje Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v javnih zdravstvenih zavodih

sklepanje pogodb v primerih, ki jih ni možno 
vnaprej planirati (npr. nujna popravila strojev 
…), zato smo predlagali, da se Sklep Vlade RS, 
sprejet na 27. seji dne 30. 8. 2012, s katerim je 
podano »soglasje za sklepanje tistih podjemnih 
pogodb s pravnimi osebami zasebnega prava, 
pri katerih višina obveznosti do posamezne 
pravne osebe zasebnega prava v posameznem 
letu ne preseže 130.000 evrov, in pod pogojem, 
da podjemna pogodba nima svetovalne vsebi-
ne,« razširi tudi na javne zdravstvene zavode.

Stroški v zvezi z delom in drugi 
prejemki

Kot že omenjeno, imajo zaradi izvajanja ZUJF 
v nekaterih JZZ tudi porast stroškov in prejem-
kov v zvezi z delom (prevoz na delo in z dela, 
jubilejne nagrade, nagrade dijakom in študen-
tom na delovni praksi …). 

V svojem prispevku v zvezi s tem opozarjam 
samo na dodatno obdavčljivost jubilejnih na-
grad v primerih iz drugega odstavka 9. člena 
Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ura-
dni list RS, št. 140/2006 in 76/2008). Ta določa, 
da se v primerih, ko je bila delojemalcu izpla-
čana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo 
pri zadnjem delodajalcu, pri istem delodajalcu 
pozneje izplačane jubilejne nagrade za skupno 
delovno dobo vštevajo v davčno osnovo.

ZAKLJUčeK 
Združenje se še posebej trudi pripraviti pod-
lage, s pomočjo katerih lahko zavodi zahteva-
ne postopke izpeljejo čim enostavneje in s čim 
manj administrativnih ovir, zato v sodelovanju 
z Ministrstvom za zdravje sooblikujemo pripo-
ročila glede izvajanja ZUJF. 

Čeprav država ni ustanovitelj zdravstvenih do-
mov in ustanovitelji zdravstvenih domov niso 
neposredno zavezani k spoštovanju teh pri-
poročil, smo ustanoviteljem zdravstvenih do-
mov predlagali, da jih uporabljajo pri izvajanju 
ZUJF, hkrati pa jih pozvali k čim krajšem po-
stopku pridobivanja soglasij. 

Kot je bilo že v uvodu pojasnjeno, kaže izvaja-
nje ZUJF tudi na porast stroškov in prejemkov 
v zvezi z delom (prevoz na delo in z dela, ju-
bilejne nagrade, nagrade dijakom in študentom 
na delovni praksi …). Vsa odprta vprašanja gle-
de opredelitve problemov povračil stroškov v 
zvezi z delom in drugih prejemkov pa predsta-
vljajo naslednji projekt Združenja k reševanju 
težav, ki jih povzroča ZUJF.

Sprejeti ZUJF tudi s posegom v povračilo stro-
škov in prejemkov zaposlenih v zdravstveni de-
javnosti ponovno kaže na to, da so bili snovalci 
zakona osredotočeni zgolj na državno upravo, 
s tem pa so povsem prezrli drugačno ureditev 
v JZZ. V nekaterih JZZ že ugotavljajo, da ZUJF 
zanje ni varčevalni zakon, pač pa zakon, ki jim 
nalaga dodatne finančne obremenitve.



Beležke



Beležke
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Darja Hrast
Univerzitetni klinični center Ljubljana

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni 
list RS št. 42/12, v nadaljnjem besedilu: ZUJF) je 
že v postopku sprejemanja povzročil negativne 
odzive in zaskrbljenost vseh v javnem sektorju. 
Čeprav poslovnik vlade predvideva sodelova-
nje zainteresirane javnosti, so ga v tem primeru 
spregledali, zato na vsebino v fazi nastajanja in 
sprejemanja zakona razen v redkih podrobno-
stih skoraj ni bilo mogoče vplivati. Ena od teh 
podrobnosti je na primer v predlogu zakona 
predvidena dosledna prepoved sklepanja pod-
jemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih sto-
ritev z lastnimi zaposlenimi, ki je bila pozneje 
omiljena z izjemami – sodelovanje pri  držav-
nih presejalnih programih in drugih posebnih 
programih, ki jih potrdi minister za zdravje, in 
je zanje zagotovljen vir financiranja.

Tudi po sprejetju zakona v Državnem zboru je 
zaradi aktivnosti enega od sindikatov obstajal 
dvom o tem, ali bo zakon objavljen v uradnem 
listu in s tem tudi uveljavljen, zato sta nas hiter 
dogovor in nato hitra objava nekoliko presene-
tila in vse ujela nepripravljene – ne samo jav-
ne zavode, temveč tudi pristojno ministrstvo. 
V prvem mesecu smo zato vsi tipali, skušali 
razumeti, iskali poti in tolmačenja. Šele proti 
koncu junija smo bili deležni prvih pojasnil in 
šele julija se je na Ministrstvu za zdravje pričela 
oblikovati praksa z objavljenimi obrazci in vsaj 
začetnimi pojasnili. Po treh mesecih izvajanja 
zakona še vedno ugotavljamo, da nam ni vse ra-
zumljivo. Vprašanja, ki se nam odpirajo, sproti 
naslavljamo na ministrstvo, kjer so se sedaj že 
ustrezno organizirali in v večini primerov hitro 
odgovorijo. Žal pa odgovori in pojasnila pogo-
sto odpirajo nova vprašanja in nove zadrege. 

Na primer:

 - stališče, da se s specializanti za izvajanje 
zdravstvenih storitev ne sme sklepati pod-
jemnih pogodb;

 - stališče Ministrstva za zdravje, ki prepo-
veduje sklepanje pogodb za izvajanje zdra-
vstvene dejavnosti z drugimi pravnimi 
osebami, dovoljuje le pogodbe z zdravniki 
zasebniki;

 - stališče, po katerem se podjemnih pogodb 
ne sme sklepati z zdravstvenimi delavci, ki 
zaradi pogojev dela delajo s skrajšanim de-
lovnim časom (36 ur);

 - stališče, da je tudi za izdajanje naročilnic 
za storitve potrebno soglasje sveta zavoda s 
predhodnim soglasjem ministra.

1. SKLePAnJe PoDJeMnIH 
PoGoDB S SPecIALIZAntI
Temeljno pojasnilo Ministrstva za zdravje je, da 
je čas specializacije namenjen usposabljanju in 
učenju specializantov za samostojno opravlja-
nje dela zdravnika specialista. Svoje delo poleg 
dela v rednem delovnem času lahko opravljajo 
tudi v obliki nadur, povečanega obsega dela ter 
v pripravljenosti. 

Navedeno stališče za delodajalce, pri katerih so 
specializanti zaposleni oziroma so pri njih na 
kroženju, ni sporno, večji problem pa povzroči 
zdravstvenim domovom, ki so si pri organizi-
ranju nujne medicinske pomoči pogosto poma-
gali prav s specializanti. 

Spodbudno pa je stališče oziroma celo napotek 
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Ministrstva za zdravje, da se sklene tripartitni 
dogovor med izvajalcem na primarni ravni, jav-
nim zdravstvenim zavodom kot delodajalcem 
in specializantom, v katerem se ti dogovorijo o 
načinu plačila in refundaciji stroškov. Predlog 
utemeljujejo z določbo 3. člena Pravilnika o or-
ganizaciji neprekinjenega zdravstvenega var-
stva, ki določa, da se neprekinjeno zdravstveno 
varstvo in neprekinjena nujna medicinska po-
moč zagotavljata v naslednjih oblikah dela:

 - polni delovni čas,
 - dežurstvo,
 - stalna pripravljenost,
 - delo prek polnega delovnega časa,
 - dopolnilno delo. 

Kot drugo možnost zato predlagajo sklenitev 
pogodbe o dopolnilnem delu v skladu z določ-
bami Zakona o delovnih razmerjih. Seveda je 
tudi za tako zaposlitev (kot za vsako) potrebno 
soglasje sveta zavoda po predhodnem soglasju 
ministra za zdravje (oz. župana).

UKC Ljubljana je v zadnjem obdobju precej 
potreb po vključitvi specializanta v izvajanje 
neprekinjenega zdravstvenega varstva reševal 
v okviru tripartitnih dogovorov, ki jih sklepa 
z vsakim specializantom, ki tu kroži po pro-
gramu, in z njegovim delodajalcem. Dosedanja 
praksa se je izkazala za enostavno in smiselno 
ureditev – za specializanta, ki je razporejen v 
dežurno službo (prek obsega, ki ga je dolžan 
opraviti na podlagi programa usposabljanja), 
se ob koncu meseca sporoči obseg tega dela 
njegovemu delodajalcu, ki mu opravljene ure 
obračuna ob plači, nato pa mu UKCL ta znesek 
refundira. 

Postavlja pa se vprašanje, na kakšni podlagi bi 
se sklepali tripartitni dogovori med zdravstve-
nim domom, ki potrebuje specializanta, UKCL, 
kjer je specializant trenutno na kroženju, in 
specializantom, pri čemer njegov dejanski de-
lodajalec sploh ni vključen.  Ob iskanju podlage 
naletimo na naslednje stališče Ministrstva za 
zdravje.

2. SKLePAnJe PoGoDB ZA 
IZVAJAnJe ZDRAVStVenIH 
StoRIteV Z DRUGIMI PRAVnIMI 
oSeBAMI
Med odgovori na vprašanja, objavljenimi na 
spletni strani Ministrstva za zdravje, najdemo 
tudi naslednjega: »Opravljanje zdravstvenih 

storitev prek s.p-ja oziroma drugih pravnoor-
ganizacijskih oblik (d.o.o., k.d. idr.) ni dovolje-
no, ker se sklepa podjemna pogodba le z zdra-
vstvenim delavcem – fizično osebo – v skladu s 
členom 53c ZZDej.« 

Menim, da za tako strogo stališče ni potrebe. Ne 
poznam argumenta, zaradi katerega se zdra-
vstveni zavodi med seboj ne bi smeli dogovoriti 
o izvajanju posameznih zdravstvenih storitev 
ali posameznih vrst zdravstvenih storitev, pri 
čemer seveda v medsebojnem sporazumu ali 
pogodbi lahko določijo konkretnega izvajalca 
– da je tudi odgovornost s tem natančno dolo-
čljiva. Upam, da bo po tehtnem premisleku to 
stališče omiljeno, saj je v mnogih primerih do-
govor med zdravstvenima izvajalcema – prav-
nima osebama – edini primeren, še posebej, ko 
gre za sodelovanje, pri katerem ni možno vna-
prej natančno določiti časa storitve, in če gre za 
ekipo, v kateri se posamezni zdravstveni delav-
ci lahko izmenjujejo.

3. SKLePAnJe PoDJeMnIH 
PoGoDB Z DeLAVcI, KI DeLAJo 
S SKRAJšAnIM DeLoVnIM 
čASoM
Po veljavni zakonodaji zdravstvenim delavcem, 
ki na podlagi določb kolektivne pogodbe zara-
di pogojev dela delajo s skrajšanim delovnim 
časom v trajanju do 36 ur, kar se jim šteje za 
poln delovni čas, ni dovoljeno odrejati nadur-
nega dela, prav tako z njimi ni dovoljeno skle-
niti podjemne pogodbe ali pogodbe o zaposli-
tvi za dopolnilno delo. Vendar pa kolektivna 
pogodba določa, da se za zdravstvene delavce, 
ki delajo v posebnih pogojih dela (kontrolira-
no območje ionizirajočega sevanja, prosektura, 
specialni laboratoriji) za poln delovni čas šteje 
delo v trajanju 36 ur (ne do 36 ur). Zakon torej 
ni tako strog kot je strogo stališče Ministrstva 
za zdravje. Glede na razlog, zaradi katerega je 
skrajšanje delovnega časa sploh uvedeno, bi se 
s tem stališčem morali strinjati, žal pa se sooča-
mo s težavo premajhnega števila teh delavcev 
in zato z grožnjo, da ne bo možno realizirati po-
godbeno dogovorjenega obsega dela, pa naj gre 
za pogodbo z ZZZS ali za program v državnem 
presejalnem programu. 

Ob tem pa je pomembno opozorilo, da je skraj-
šani delovni čas na deloviščih z ionizirajočim 
sevanjem upravičen le, če delo stalno poteka na 
tem območju, kajti v nasprotnem primeru ti de-
lavci nimajo pravice do krajšega delovnega časa. 
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Ob morebitnem odprtju kolektivnih pogodb bi 
bilo z vidika delodajalcev razveseljivo, da bi se 
pravice iz naslova pogojev dela ponovno ovre-
dnotile, predvsem pa bolj natančno določile.

4. SoGLASJe ZA IZDAJAnJe 
nARočILnIc ZA StoRItVe
Stališče, povzeto po mnenju Ministrstva za fi-
nance z dne 5. 7. 2012, ki v povezavi z Obliga-
cijskim zakonikom in njegovo definicijo podje-
mne pogodbe omejitve iz ZUJF razširi tudi na 
naročilnice, ki nimajo narave kupoprodajne po-
godbe, je za zdravstvene zavode nesprejemljivo. 
Čeprav ZUJF ne dela razlik med posrednimi in 
neposrednimi uporabniki proračuna, bi v tem 
primeru to lahko tako razumeli, saj Ministr-
stvo za finance v omenjenem odgovoru izrecno 
navaja soglasje vlade (ki je sicer pristojna za iz-
dajanje predhodnih soglasij za organe državne 
uprave ter za posredne uporabnike proračuna, 
katerih ustanovitelj je država ali lokalna sku-
pnost, financer pa država) in ne pristojnega 
ministra. Drugi argument pa je sklep Vlade z 
dne 30. 8. 2012, s katerim je Vlada dala soglasje 
za sklepanje podjemnih pogodb do vrednosti 
130.000 EUR pod pogojem, da ne gre za pogod-
be s svetovalno vsebino. Ali naj citirani sklep 
razumemo tako, da morajo za pogodbe nad na-
vedeno vrednostjo in za pogodbe za izvajanje 
svetovanja neposredni uporabniki proračuna  
pridobiti izrecno soglasje vlade? Ali to soglasje 
ni potrebno ali pa takih pogodb sploh ne smejo 
sklepati? 

Ker so postopki naročanja v vsakem primeru 
vezani na Zakon o javnih naročilih, je dodatno 
zapletanje postopka popolnoma nerazumljivo. 
Tu ne gre le za soglasje ministra, ki bi se morda 
lahko po zgledu Vlade odločil in sprejel splošen 
sklep, s katerim bi izdal soglasje za sklepanje 
pogodb do določene vrednosti, ampak je treba 
upoštevati še na soglasje sveta zavoda, ki ga 
prav tako ne moremo sklicevati vsak teden. 

To je le nekaj primerov, ki sicer kažejo, da so 
se na ministrstvu odločili sistematično uredi-
ti vprašanja, za katera vemo, da smo jih zdra-
vstveni zavodi reševali različno, kažejo pa 
tudi, da so nam predpisi doslej puščali odprte 
možnosti. Morda je finančna situacija res pra-
va vzpodbuda, a prehajanje iz ene skrajnosti v 
drugo običajno ne prinese veliko dobrega.

5. PoStoPKI Po ZUJF
Kdo in v katerem primeru izda soglasje, določa 
186. člen ZUJF. Za zdravstvene zavode velja, da 
soglasje izda svet zavoda po predhodnem so-
glasju ministra oziroma župana, kadar gre za 
primarni nivo. Ministrstvo za zdravje je v ta 
namen objavilo obrazce, da so vloge poenotene 
in da so v vsaki vlogi zajeti podatki, ki so za 
odločitev potrebni oziroma je iz njih razvidno 
izpolnjevanje pogojev, ki jih za posamezne pri-
mere določa zakon. Vrste vlog, za katere je so-
glasje potrebno, so:

 - za začetek postopka zaposlitve (razen za iz-
recno določene izjeme, za katere soglasje ni 
potrebno) – 183. člen;

 - za sklenitev avtorske ali podjemne pogod-
be (razen izrecno določenih izjem, za katere 
soglasje ni potrebno, vendar se te izjeme na-
našajo predvsem na neposredne uporabni-
ke proračuna) ter za izdajanje naročilnic za 
storitve – 184. člen;

 - za študentsko delo prek napotnic – 184. 
člen, pri čemer se preverja tudi izvrševanje 
sklepa vlade, ki omejuje sredstva, ki jih lah-
ko v letošnjem letu izplačamo za ta namen 
(do višine 50 % realizacije v letu 2011); 

 - za zdravstvene delavce, zaposlene v javnem 
zdravstvenem zavodu, ki želijo pri drugem 
izvajalcu zdravstvenih storitev opravljati 
zdravstvene storitve po podjemni pogodbi 
– 19. člen oziroma člen 53b Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti. 

V vseh navedenih primerih minister za zdrav-
je izda soglasje po preverjanju izpolnjevanja 
določenih pogojev – števila zaposlenih, trenda 
zaposlovanja in doslej porabljenih sredstev za 
študentsko delo. Če zdravstveni delavec zapro-
si za soglasje za opravljanje zdravstvenih stori-
tev pri drugi pravni ali fizični osebi (ki ni javni 
zdravstveni zavod), preverijo tudi, ali ima ta 
pravna oseba tudi ustrezno dovoljenje za delo. 
Še posebej natančno pa se preveri izpolnjevanje 
zahtevane omejitve števila ur za delo pri dru-
gem delodajalcu, saj tudi zakon izrecno navaja 
omejitve, ki se nanašajo na omogočanje dnev-
nega in tedenskega počitka ter letnega dopusta. 
Čeprav je vloga za izdajo soglasja za opravlja-
nje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti opredeljena kot vloga 
posameznika, je njen ključni sestavni del zajet 
v izjavi delodajalca, tj. direktorja zdravstvenega 
zavoda, v katerem je zdravstveni delavec zapo-
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slen. S podpisano izjavo namreč direktor potr-
di, da:

 - javnemu zdravstvenemu zavodu zaradi 
dela zdravstvenega delavca po podjemni 
pogodbi pri drugem delodajalcu ne bo pov-
zročena škoda ali motnja pri opravljanju de-
javnosti javnega zdravstvenega zavoda,

 - javni zdravstveni zavod sam nima potrebe 
po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma 
delu, ki presega obveznost iz polnega de-
lovnega časa zdravstvenega delavca,

 - zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje 
delovne obveznosti glede količine in vrste 
opravljenih zdravstvenih storitev, določe-
nih s pogodbo o zaposlitvi,

 - zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega 
dela, pripravljenosti in morebitnih drugih 
oblik dela pri delodajalcu,

 - zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri dru-
gem delodajalcu niso onemogočeni dnevni 
in tedenski počitek ter letni dopust.

Na ta način določene zahteve na prvi pogled 
niso sporne, podrobnejša analiza pa kljub temu 
opozori na dileme. Ob postavljanju in izpolnje-
vanju navedenih pogojev se soočijo interesi naj-
manj treh udeležencev: javnega zdravstvenega 
zavoda kot delodajalca, zdravstvenega delavca, 
kot tretji zainteresirani pa se tu pojavi javni (ali 
zasebni) zdravstveni zavod, ki tega delavca po-
trebuje za izvajanje zdravstvenih storitev. Pogo-
sto gre za storitve, ki sodijo v javno zdravstveno 
dejavnost in so predmet pogodbe z Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

V UKC Ljubljana imamo uveljavljen Pravilnik 
o izdajanju soglasij za delo izven UKCL, v ka-
terem smo že pred ZUJF opredelili podobne 
pogoje. Eden ključnih je bil izkazana pripra-
vljenost (s podpisom ustreznega soglasja) zdra-
vstvenega delavca, da tudi za svojega delodajal-
ca dela prek polnega delovnega časa (v obsegu 
več kot 40 + 8 ur tedensko), da se vključuje v 
izvajanje dežurne službe oziroma da v primeru 
izpolnjenih pogojev izvaja samoplačniško de-
javnost tudi po podjemni pogodbi. S tem smo 
poskusili nagraditi dobre, zanesljive sodelavce, 
medtem ko je bilo tistim, ki takega soglasja niso 
podpisali, soglasje za delo drugje zavrnjeno. Za 
izdajo soglasja smo oblikovali poseben obrazec, 
iz katerega je bilo razvidno izpolnjevanje pogo-
jev. Ob upoštevanju internih pravil so izpolnje-
vanje pogojev in resničnost vpisanih podatkov 
potrdili s podpisom. Za zdravnike se morajo na 

primer podpisati neposredno nadrejeni, vodja 
oddelka, poslovni direktor klinike, strokovni 
direktor klinike, strokovna direktorica UKCL 
in na koncu še generalni direktor. V prime-
ru sodelavcev s področja zdravstvene nege so 
podpisniki še glavne sestre na vseh nivojih do 
glavne sestre UKCL. Tudi z uveljavitvijo novih 
obrazcev, objavljenih na spletni strani Ministr-
stva za zdravje, smo obdržali podpisovanje po 
hierarhični strukturi in v ta namen dodali »svo-
jo« stran. Zaradi tega se je že tako dolg posto-
pek, ki smo ga sicer s pravilnikom omejili na 30 
dni, zaradi ZUJF krepko podaljšal. 

Vsi postopki, v katerih moramo prositi za so-
glasje, so se zaradi ZUJF podaljšali. Postopek na 
Ministrstvu za zdravje traja v povprečju 14 dni, 
vsaj za vloge, za katere niso potreba dodatna 
pojasnila. Tudi sveta zavoda ni možno sklice-
vati vsak teden. UKCL je od uveljavitve ZUJF 
soglasja obravnaval na dveh sejah, poleti na do-
pisni seji, v septembru pa na redni seji. 

6. IZoBRAžeVAnJe Po ZUJF
Ena izmed omejitev, ki jih določa zakon, je tudi 
prepoved sklepanja pogodb o izobraževanju za 
pridobitev izobrazbe, razen v primeru, če obve-
znost sklenitve pogodbe ne izhaja iz posebnega 
predpisa ali kolektivne pogodbe. Na vprašanje 
smo dobili pojasnilo, da so edina izjema pogod-
be o izobraževanju, ki izhajajo iz aneksa h ko-
lektivnim pogodbam za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva ter aneksa h kolektivni po-
godbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni 
list RS št. 107/11). Ker obstoječe pogodbe ostane-
jo v veljavi, prav tako obveznosti, ki izhajajo iz 
njih, velikega prihranka iz tega naslova vsaj v 
letu 2012 ni pričakovati. 

Po drugi strani pa navedena omejitev z vidi-
ka zaposlenih povzroča neenakopravnost, saj 
mnogim, ki so pričakovali, da jim bo deloda-
jalec omogočil nadaljevanje ali začetek študija, 
dodiplomskega ali podiplomskega, ne bo mo-
žno ustreči, čeprav tako zahtevajo potrebe dela 
in so bila sredstva v ta namen načrtovana. V 
UKCL smo doslej sklepali različne pogodbe o 
izobraževanju – nekatere za trajanje celotnega 
študija, nekatere pa samo za posamezno študij-
sko leto. V tem primeru pogodb za naslednje 
študijsko leto zaradi omejitve iz zakona ne bo 
možno podaljšati.

7. UPoKoJItVe Po ZUJF
Veliko prahu, predvsem pa veliko dela, so pov-
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zročile določbe, ki urejajo upokojitve ob izpolni-
tvi minimalnih pogojev, v prehodnih določbah 
pa upokojitve v/po prvih dveh mesecih od uve-
ljavitve zakona. Najprej smo se ubadali s pov-
sem pravnimi pomisleki, kot je npr. način pre-
nehanja delovnega razmerja na podlagi sklepa 
predstojnika (za javne zavode velja pogodbeni 
princip na podlagi Zakona o delovnih razmer-
jih in se v tem delu ne uporablja Zakon o javnih 
uslužbencih), enak pomislek je glede predstoj-
nika (Zakon o delovnih razmerjih pozna direk-
torja, ne predstojnika). Nato smo sestavljali se-
zname, kar v UKC Ljubljana ni bilo enostavno. 
Nato smo pripravljali dogovore o nadaljevanju 
delovnega razmerja in ugotavljali njegovo tra-
janje glede na potrebe delovnega procesa. V 
vseh primerih smo upoštevali skrajni rok, ki ga 
je določil oziroma priporočil Strokovni svet, t. j. 
dve leti od uveljavitve zakona. Ker je določena 
odpravnina v višini treh plač posameznika ali 
povprečne mesečne plače zaposlenega v Repu-
bliki Sloveniji, iz naslova upokojevanja v leto-
šnjem letu ne bo finančnega učinka. Prihranek 
bo viden šele mnogo kasneje.

8. JUBILeJne nAGRADe 
Sprememba štetja delovne dobe za pridobitev 
pravice do jubilejne nagrade bo po eni strani 
nekaterim, t. j. tistim, ki nimajo celotne delov-
ne dobe v javnem sektorju, odložila uveljavitev, 
po drugi strani pa bo nekaterim omogočila celo 
dvojno jubilejno nagrado. Tako bo na primer za-
posleni, ki je lani za dvajset let skupne delovne 
dobe, od katere je bilo 18 let v javnem sektorju, 
2 leti pa ne, prejel jubilejno nagrado, naslednje 
leto znova prejel jubilejno nagrado, ko bo dose-
gel dvajset let dela v javnem sektorju. 

To gotovo ni bil namen niti zakonodajalca niti 
predlagatelja zakona, je pa odraz pogojev, v ka-
terih se je zakon pripravljal, in kaže, da mnoge 
rešitve niso v celoti in z vseh vidikov premišlje-
ne. 

9. DRUGe DoLočBe S 
FInAnčnIM UčInKoM
Poleg doslej navedenih sprememb, ki naj bi 
vplivale na finančni rezultat javnih zdravstve-
nih zavodov, jih vsaj na kratko lahko naštejemo 
še nekaj:

 - zmanjšanje števila prazničnih dni za 1 dan,
 - ukinitev varovane plače, ki jo je ob prevedbi 

uvedel ZSPJS,

 - odmik uskladitve vrednosti plačnih razre-
dov iz plačne lestvice ne glede na razliko 
med dejansko in napovedano rastjo življenj-
skih potrebščin,

 - nadaljnja prepoved pravice do dela plače za 
redno delovno uspešnost,

 - znižanje skupnega dela plače za delovno 
uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela,

 - odmik napredovanja javnih uslužbencev,
 - znižanje višine regresa za letni dopust,
 - znižanje višine regresa za prehrano med 

delom,
 - znižanje povračila stroškov za prevoz na 

delo,
 - znižanje oziroma omejitve pri razlogih za 

pravico do solidarnostne pomoči,
 - znižanje višine dnevnic za službeno poto-

vanje ter pogojev za pridobitev te pravice,
 - določitev maksimalnega števil dni letnega 

dopusta na 35 dni ter največ dodatnih 15 
dni za posebne pogoje dela,

 - znižanje plače za 8 % ob hkratni dokončni 
odpravi nesorazmerij.

Večina naštetih bo svoje finančne učinke poka-
zala šele naslednje leto.

ZAKLJUčeK
Omenili smo že, da je ZUJF omejil pristojno-
sti direktorjev. Ne samo omejil, ZUJF je v tem 
delu neposredno »povozil« Zakon o zavodih, 
ki določa, da direktor vodi in organizira delo 
in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa 
zavod in je odgovoren za zakonitost dela jav-
nega zdravstvenega zavoda, med pristojnostmi 
sveta zavoda pa zagotovo ni izdajanje soglasij 
za vsako zaposlitev, sklenitev vsake avtorske in 
podjemne pogodbe, izdajo vsake naročilnice ….

V naslovu smo sicer želeli prikazati in izlušči-
ti tudi nekaj priložnosti za bolnišnice in druge 
javne zdravstvene zavode. Razen morebitnih 
finančnih učinkov se ni pokazalo veliko prilo-
žnosti. Morda jih lahko pričakujemo dolgoroč-
no – upamo lahko, da se bodo s sistematičnim 
pristopom pristojnega ministrstva uredili in 
poenotili pogoji delovanja. Ne s prevzemanjem 
pristojnosti, temveč s postavitvijo pravil in 
okvirjev.



Beležke
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Priložnosti in ovire za izvajalce zdravstvenega varstva – osnovno zdravstvo Karmen Medved, Vesna Meglič, Bronja Vilč

1. UVoD
Tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti na primar-
ni ravni ugotavljamo, da je sprejeti Zakon za 
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 
40/2012, v nadaljevanju: ZUJF) povzročil ogro-
mno dodatnega administrativnega dela v zvezi 
s samo pripravo in izvedbo postopkov, zlasti za 
pridobitev predhodnegaå soglasja s strani usta-
noviteljev, t. j. lokalne skupnosti, in nato odobri-
tve oz. sprejema sklepa s strani organov upra-
vljanja, t. j. Sveta zavoda. 

Tako povečan obseg dela v zvezi z izvajanjem 
posameznih določil ZUJF povzroča tudi doda-
tne materialne stroške, kar zagotovo ni bil cilj 
zakona. Res smo izvajalci v prvi fazi takoj po 
uveljavitvi ZUJF izražali pomisleke in se odzi-
vali precej negativno, po štirih mesecih pa se je 
stanje že nekoliko umirilo in v nekaterih prime-
rih je mogoče izluščiti tudi nekaj priložnosti. Še 
vedno ostaja nekaj odprtih vprašanj in dilem, za 
katere pa upamo, da jih bomo skupaj z resornim 
ministrstvom in dodatnimi razlagami pristojnih 
inštitucij tudi uspešno razrešili. Nenazadnje je 
tudi namen izvajalcev zagotavljati zdravstveno 
dejavnost čim učinkoviteje in smotrno, pri tem 
pa postopati v skladu z veljavno zakonodajo. 

Karmen Medved
 Zdravstveni dom Koper

Za podrobnejšo ponazoritev izvajanja ZUJF pri 
izvajalcih na primarni ravni je bila opravljena 
anketa, s katero smo želeli predvsem ugotovi-
ti, na katerih področjih imajo javni zdravstveni 
zavodi največ težav, kje vidijo morebitne izzive 
in priložnosti, predvsem pa kakšni so po uvedbi 
ZUJF na posameznih področjih dejanski finanč-
ni učinki. Rezultati ankete v času pisanja članka 
še niso v celoti obdelani, zato bodo podrobno 
predstavljeni na posvetu.   

2. SPReMeMBA ZAKonA o 
ZDRAVStVenI DeJAVnoStI     
(19. čLen ZUJF) 
Določilo 19. člena ZUJF je med drugim poseglo 
na področje Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZDRS-E, 
77/08-ZDZdr, v nadaljevanju: ZZdej) – 53. člen, 
s katerim je na novo definirana opredelitev kon-
kurenčne dejavnosti in s tem posledično vnaprej 
predpisani pogoji in postopek izdaje soglasij za 
opravljanje zdravstvenih storitev v drugem jav-
nem zdravstvenem zavodu oz. drugi pravni ali 

Bronja Vilč
Skupnost zavodov osnovne 

zdravstvene dejavnosti 
celjske regije 

Vesna Meglič
Osnovno zdravstvo Gorenjske
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fizični osebi. Navedena sprememba pri izvajal-
cih povzroča veliko administrativnega dela, saj 
morajo v zavodu zaposleni zdravstveni delavci, 
ki želijo opravljati zdravstvene storitve pri dru-
gem javnem zdravstvenem zavodu oz. pri drugi 
pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno 
dejavnost, v skladu s predpisanim postopkom 
pridobiti soglasje. 

Pri tem izvajalci na primarni ravni ugotavlja-
mo, da zdravstveni delavci, ki želijo opravljati 
zdravstvene storitve pri drugi pravni ali fizični 
osebi, zaradi nepoznavanja postopka pridobi-
vanja soglasja iščejo informacije pri strokovnih 
službah v zdravstvenem zavodu in jih tako po 
nepotrebnem obremenjujejo z zahtevami po 
pojasnilih. Nemalokrat menijo, da se je strokov-
na služba dolžna vključiti v ta postopek (izpol-
nitev celotne vloge), čeprav gre v konkretnem 
primeru za povsem osebni interes delavca. Ob 
tem velja tudi poudariti, da imajo zavodi s stra-
ni Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije (v nadaljevanju: ZZZS) po pogodbi o izva-
janju programa zdravstvenih storitev premalo 
priznanega administrativno-tehničnega kadra 
tako številčno kot vrednostno. Seveda se je de-
lodajalec kot zavod dolžan vključiti v izpolni-
tev tistega dela vloge za izdajo predhodnega 
soglasja, v katerem se ugotavlja, da: 

• z izdajo soglasja zavodu ne bo povzročena 
škoda oz. motnja pri opravljanju dejavnosti 
zavoda;

• zavod sam nima potrebe po dodatnem do-
polnilnem delu oz. delu, ki presega obve-
znost iz polnega delovnega časa zdravstve-
nega delavca; 

• zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje 
delovne obveznosti glede količine in vrste 
opravljenih zdravstvenih storitev, določe-
nih s pogodbo o zaposlitvi; 

• zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega 
dela, pripravljenosti in morebitnih drugih 
oblik dela pri delodajalcu; zdravstvenemu 
delavcu zaradi dela pri drugem javnem 
zdravstvenem zavodu oz. drugi pravni ali 
fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejav-
nost, niso onemogočeni dnevni in tedenski 
počitek ter letni dopust. 

Soglasje se po novem lahko izda za največ 12 
mesecev, kar je glede na prejšnjo ureditev (6 
mesecev) za strokovne službe dobrodošla spre-
memba, vendar pa mora vsebovati najmanj 
sestavine, ki jih določa 3. odstavek člena 53b 
ZZdej. V zvezi z izdajo soglasij je treba posebej 

izpostaviti element, ki se nanaša na določitev 
obsega največje še dopustne dnevne in teden-
ske obremenjenosti zdravstvenega delavca z 
delom pri drugem javnem zdravstvenem zavo-
du oz. drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja 
zdravstveno dejavnost. Delodajalec je namreč 
tisti, ki mora upoštevati določbe o minimalnem 
trajanju dnevnega in tedenskega počitka ter le-
tnega dopusta in tako določiti kvoto ur, ki jih 
delavec še lahko opravi pri drugem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni zavodi se 
srečujemo s primeri, ko posamezni zdravstveni 
delavci opravljajo zdravstvene storitve pri več 
javnih zdravstvenih zavodih in zaprosijo delo-
dajalca za eno soglasje, čez čas pa še za drugo. Z 
vidika varnosti in zdravja zaposlenih je izdaja 
soglasja z enako navedbo največje še dopustne 
dnevne in tedenske obremenjenosti prav goto-
vo sporna. V  tem primeru je potreben preklic 
prvega soglasja. Vse to predstavlja za strokov-
no službo delodajalca dodatno obremenitev, ki 
ji sledi še izpeljava postopka seje sveta zavoda, 
ki dokončno odloči o izdaji soglasja delavcu na 
podlagi predhodnega soglasja župana lokalne 
skupnosti.

V zavodih ugotavljamo, da so nekateri zdra-
vstveni delavci do sprejema ZUJF opravljali 
zdravstvene storitve v drugih javnih zdravstve-
nih zavodih oz. pri drugih pravnih ali fizičnih 
osebah tudi brez soglasja ali pa so izvajali de-
javnost v organizacijski obliki kot samostojni 
podjetniki (s.p.) ali v obliki družbe z omejeno 
odgovornostjo (d.o.o.). Formaliziranje postopka 
po ZUJF, ki določa, da mora zdravstveni delavec 
sam zaprositi za izdajo predhodnega soglasja 
in navesti tudi popolne in resnične podatke ter 
da o soglasju odloča svet zavoda, ima na drugi 
strani tudi pozitivne učinke. Prvi je ta, da ima-
jo zdravstveni zavodi transparentnejši pregled 
nad obsegom opravljanja dela svojih zaposlenih 
pri drugih delodajalcih, za kar je delodajalec z 
vidika spremljanja delovnega časa in upošteva-
nja omejitev glede dnevnega in tedenskega po-
čitka v skladu z Zakonom o delovnih razmer-
jih (Uradni list RS št. 42/02, 79/06), – ZZZPB-F, 
46/07 odl. US, 103/07, 45/08 – ZArbit, 83/09 odl. 
US) tudi odgovoren. Poleg tega pa zdravstveni 
zavod pridobi tudi informacijo in možnost pre-
soje o tem, ali opravljanje takega dela za delo-
dajalca ne predstavlja konkurenčno dejavnost. 

Pristopi izvajalcev na področju konkurenčne 
dejavnosti zdravstvenih delavcev so bili zelo 
različni, zato ocenjujemo, da je zakonodajalec 
očitno prav s podrobno opredelitvijo konku-
renčne dejavnosti in določitvijo posebnega  po-

Karmen Medved, Vesna Meglič, Bronja Vilč
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stopka, opisanega v 19. členu ZUJF, želel urediti 
tudi to področje. 

Še vedno pa bo ostalo nekaj nedorečenosti, ka-
dar bo matični delodajalec zaradi konkurenčne 
prepovedi delavcu odklonil izdajo soglasja za 
delo v drugem zavodu ali pri drugi pravni ali 
fizični osebi. Že sedaj so imeli nekateri zdra-
vstveni delavci registrirano dejavnost sveto-
vanja in izobraževanja ali pa specialistično 
zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost v or-
ganizacijski obliki kot s.p. ali d.o.o. in za opra-
vljanje te dejavnosti niso imeli dovoljenja Mini-
strstva za zdravje. Ureditev po ZUJF in stališče 
Ministrstva za zdravje, da podjemnih pogodb 
ni možno sklepati za opravljanje zdravstvenih 
storitev v organizacijski obliki, tudi izvajalcem 
na primarni ravni povzroča kar nekaj težav 
in samo upamo lahko, da bo Ministrstvo za 
zdravje to stališče prilagodilo določenim izje-
mam (npr. izvajalcem zdravstvene dejavnosti, 
ki opravljajo delo v eni izmed organizacijskih 
oblik s.p. ali d.o.o., razpolagajo z dovoljenjem 
Ministrstva za zdravje in niso nikjer v delov-
nem razmerju, ali ko izvajalec dela po pogod-
bi o zaposlitvi polovični delovni čas v javnem 
zdravstvenem zavodu, preostali delovni čas do 
polnega delovnega časa pa kot s.p., ali d.o.o.). 

Izvajalci se soočamo z različnimi problemi, ve-
likokrat pa žal tudi z nepopolnimi podatki oz. 
informacijami s strani zdravstvenega delavca, 
ki želi opravljati zdravstvene storitve pri drugi 
pravni ali fizični osebi. Čeprav ZUJF natančno 
določa pogoje za izdajo soglasij za sklepanje 
podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih 
storitev z drugimi pravnimi ali fizičnimi ose-
bami, bi bilo po našem mnenju treba urediti, da 
izvajalci sprejmejo še interna pravila za izdaja-
nje soglasij za delo pri drugi pravni ali fizični 
osebi, s katerimi naj se predvsem formalizirajo 
postopek in obveznosti glede resničnega in po-
polnega navajanja vseh podatkov in o tem, ka-
tera oseba v zavodu je pooblaščena za podpis. 

Največ težav je ZUJF povzročil zavodom na po-
dročju sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi 
zaposlenimi, ki so odslej dovoljene le pod dolo-
čenimi pogoji. Do uveljavitve ZUJF so veljavni 
predpisi dopuščali sklepanje podjemnih po-
godb z lastnimi zdravstvenimi delavci, ki so v 
nekaterih primerih za opravljanje zdravstvenih 
storitev registrirali dejavnost v organizacijski 
obliki kot s.p. ali d.o.o., in to v primerih, ko za-
vod zaradi deficitarnosti posameznega poklica 
ali pridobitve dodatnih programov z zaposle-
nimi izvajalci ni mogel izpolniti pogodbeno 
dogovorjenega programa do ZZZS. Tako daje 

ZUJF možnost sklenitve podjemne pogodbe 
z lastnimi zaposlenimi, če gre za opravljanje 
zdravstvenih storitev v okviru presejalnih pro-
gramov in drugih posebnih programov, ki jih 
potrdi minister za zdravje. Šele sprejeti Sklep 
o posebnih programih ministra za zdravje št. 
1001-48/2012/9 z dne 31. 7. 2012, ki velja največ 
za obdobje 12 mesecev, je razbremenil zavo-
de tega problema, saj sedaj dopušča sklepanje 
podjemnih pogodb z lastnimi zdravstvenimi 
delavci pod določenimi pogoji, ki so opredelje-
ni v dveh sklopih. Za prvi sklop posebnih pro-
gramov tako v zavodih za sklepanje podjemnih 
pogodb ni treba pridobivati soglasij, prav tako 
pa tudi ni potrebna dodatna potrditev progra-
ma. 

Daljši postopek pa je zahtevan za posebne pro-
grame, ki so pomembni za posamezni zavod, 
saj je treba pridobiti soglasje ministra za zdravje 
in nato še potrditev s strani sveta zavoda. Nalo-
ga vodstva zavoda je, da pripravi podrobnejšo 
obrazložitev za potrditev predloga posamezne-
ga posebnega programa v njej tem poudari, da 
posameznih zdravstvenih storitev ni mogoče 
izvajati drugače kot s sklenitvijo podjemne po-
godbe z lastnimi zdravstvenimi delavci. 

Pri izvajalcih na primarni ravni so bile še pred 
uveljavitvijo ZUJF sklenjene podjemne pogod-
be in druge pogodbe civilnega prava z izvajal-
ci zdravstvenih storitev iz drugih zavodov na 
podlagi 65. člena Zakona o zdravniški službi 
(Uradni list RS št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08-ZPacP, 58/08 in 107/10-ZPPKZ) 
in Uredbe  o merilih za sklepanje podjemnih 
pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za 
opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne 
zdravstvene službe (Uradni list RS št. 36/09, v 
nadaljevanju: uredba), ki večinoma še veljajo do 
izteka pogodbenega roka. Pričakuje se, da bodo 
izvajalci v naslednjih mesecih zaradi izteka 
roka veljavnosti obstoječih podjemnih pogodb 
ali drugih pogodb civilnega prava in posledično 
zaradi potreb po sklenitvi novih podjemnih po-
godb na tem področju imeli povečan obseg dela 
zaradi vodenja postopkov v zvezi z izdajanjem 
in pridobivanjem soglasij po ZUJF, kot tudi z 
izvedbo zahtevanih analiz, s katerimi mora 
zavod, ki sklepa podjemno pogodbo, dokazati 
stroškovno upravičenost sklenitve podjemne 
pogodbe. Zaradi deficitarnosti zdravniškega 
poklica in z njo pogojene premajhne ponudbe 
zdravnikov na trgu dela je bilo marsikatere-
mu delodajalcu zelo težko dosledno spoštovati 
določbe uredbe, ki določa, da bruto cena dela 
zdravstvenega delavca po podjemni pogodbi 
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ne sme presegati višine stroška dela zdravstve-
nega delavca, vračunane v ceno zdravstvene 
storitve, ki je predmet podjemne pogodbe. Po-
stavlja pa se tudi vprašanje nadaljnje zmožnosti 
zagotavljanja zdravstvenih storitev nekaterih 
zavodov, ki so le-te izvajali s pomočjo zunanjih 
izvajalcev na podlagi sklenjenih podjemnih 
ali drugih civilnopravnih pogodb. Na podlagi 
ZUJF naj bi minister za zdravje izdal predpis 
»Podrobnejša merila za določitev višine plačila 
opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni 
pogodbi« v dveh mesecih po uveljavitvi ZUJF. 
Tega predpisa še ni, zato se do njegove uveljavi-
tve za višino plačila uporablja še vedno veljav-
na uredba iz leta 2009. 

3. ZAPoSLoVAnJe, SKLePAnJe 
AVtoRSKIH PoGoDB, 
oMoGočAnJe oPRAVLJAnJA 
DeLA štUDentU ALI DIJAKU 
(183., 184. In 186. čLen ZUJF)
Postopki zaposlovanja, sklepanja avtorskih in 
podjemnih pogodb ter opravljanja dela študen-
tov in dijakov so podrobneje opredeljeni v do-
ločilih 183., 184. in 186. člena ZUJF. Tudi v teh 
primerih postopek za izvajalce na primarni 
ravni zahteva dodatno administrativno delo, 
saj mora zavod pridobiti predhodno soglasje 
s strani pristojnega župana lokalne skupnosti 
in nato še potrditev oz. izdajo soglasja s strani 
sveta zavoda. Zavod ima možnost, da nekoliko 
poenostavi postopek za zaposlitev zdravstve-
nih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pri-
pravnikov, saj lahko po vzoru skupnega soglas-
ja Ministrstva za zdravje (št. 101-48/2012/10 z 
dne 8. 8. 2012) tovrstno skupno soglasje pridobi 
od župana lokalne skupnosti in sveta zavoda. 
Ugotavljamo pa, da ustanovitelj – lokalna sku-
pnost – v nekaterih okoljih ni pripravljen upo-
števati priporočila postopka, ki ga je za zapo-
slovanje zdravstvenih delavcev pripravnikov in 
zdravstvenih sodelavcev predlagal minister za 
zdravje in veljajo za zavode, katerih ustanovitelj 
je država.

Še vedno pa morajo zavodi na primarni ravni 
izpeljati celotni postopek zaposlitve po ZUJF za 
specializanta, ki opravlja specializacijo, ki jo fi-
nancira zavod z lastnimi sredstvi. 

Pri sklepanju podjemnih in avtorskih pogodb 
po 184. in 186. členu ZUJF v zavodih na primar-
ni ravni  večinoma ne vidimo posebnih težav, 
saj  je postopek natančno opredeljen in vezan 
na pridobitev predhodnega soglasja župana in 

soglasja sveta zavoda. Določene dileme v zvezi 
z omejitvami sklepanja podjemnih in avtorskih 
pogodb pa so odpravljene s stališči oz. mnenji 
Ministrstva za finance. 

Posamezni postopki, vezani na pridobitev 
predhodnega soglasja župana in soglasja sveta 
zavoda, predstavljajo za izvajalce na eni strani 
veliko administrativnega dela in obremenitev 
strokovnih služb, na drugi pa višanje finanč-
nih stroškov. Izvajalci morajo sklicati  redno  ali 
korespondenčno sejo Sveta zavoda, za vsako 
sklicano sejo pa pripada članom tudi sejnina. 
V večini zavodov se zaradi ekonomičnosti in 
hitrosti postopka odločajo za sklic korespon-
denčne seje. Menimo, da bi bilo primerno, da se 
člani sveta zavoda za sklic korespondenčne seje 
odpovejo sejninam in tudi na ta način doprine-
sejo k sprejetim varčevalnim ukrepom. Po in-
formacijah iz nekaterih zavodov so člani sveta 
zavoda že sprejeli predlog o odpovedi sejninam 
za korespondenčne seje, v nekaterih okoljih pa 
člani sveta zavoda o določenih primerih za 
izdajo soglasja ne želijo odločati na korespon-
denčni seji  in zahtevajo sklic redne seje. 

Poseben problem po ZUJF predstavlja postopek 
pridobivanja predhodnega soglasja župana za 
zavode, pri katerih nastopa več ustanoviteljev, 
saj je v ustanovitvenih aktih in statutih zavo-
dov določen postopek izdajanja, predvsem pa 
je opredeljeno, kdaj se šteje, da je soglasje poda-
no. V teh primerih je treba upoštevati določila 
v ustanovitvenih aktih in statutih, po katerih 
izda soglasje vsaka občina – ustanoviteljica – 
posebej, kar pa postopke podaljša. Tako se bo 
lahko zgodilo, da bo v zavodu, katerega usta-
novitelj je npr. šest občin, predhodno soglasje 
podalo le nekaj občin, vodstvo zavoda pa bo 
moralo v  tem primeru voditi z ustanovite-
lji dodatne razgovore in obrazložiti dejansko 
stanje in okoliščine primera, s čimer se jim bo 
morda s posameznimi župani uspelo dogovo-
riti za predhodno soglasje. Menimo, da bi bilo 
primerno, da se ustanovitveni akti in statuti za-
vodov, v katerih nastopa več ustanoviteljev, do-
polnijo z določili, s katerimi se uredi postopek 
izdaje soglasja in opredeli potrebna večina, da 
je soglasje podano. 

Po informacijah iz zavodov ugotavljamo tudi 
pozitivne pristope ustanoviteljev, ki so posto-
pek izdaje predhodnih soglasij  poenostavili in 
s tem zavodom tudi prihranili nekaj dodatnega 
dela, predvsem pa skrajšali čas izvajanja po-
stopka. Kot primer dobre prakse izpostavljamo:

• zavod, ki ima šest ustanoviteljev in so župa-
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ni sprejeli sklep, da se za nove zaposlitve za 
izdajo predhodnega soglasja pooblasti žu-
pana sedežne občine zavoda, ostale občine 
pa se o tem le obvešča;

• zavod, ko so ustanovitelji izdali pooblastilo 
vodstvu, da lahko zaposluje in sklepa po-
godbe civilnega prava v skladu s členom 
53c ZZdej ter 182., 183. in 184. členom ZUJF 
glede na obseg priznanih nosilcev dejav-
nosti, ki so dogovorjeni in jih po pogodbah 
financirajo ZZZS ter druge zavarovalnice 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja;

• zavod, ki mu je ustanovitelj podal predho-
dno soglasje k sklepanju avtorskih in pod-
jemnih pogodb ter delu dijakov in študen-
tov do višine sredstev, ki so, vključno za 
namene iz prvega odstavka 184. člena ZUJF,  
predvidena v finančnem načrtu zavoda za 
leto 2012, zavod pa je dolžan s posebnim 
poročilom ustanovitelja mesečno obveščati 
o sklenjenih avtorskih in podjemnih pogod-
bah ter delu dijakov in študentov. 

Pri  novih zaposlitvah ali sklepanju podjemnih 
pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev se v 
nekaterih primerih zavodi soočajo s težavo, da 
ZZZS zahteva, da se še pred podpisom aneksa 
k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih 
storitev, po katerem  je zavodu npr. priznan do-
daten program, posredujejo konkretni podatki 
o nosilcih dejavnosti in ordinacijski časi. Tako 
mora zavod pričeti s postopki pridobivanja so-
glasij za nove zaposlitve ali sklepanje podje-
mnih pogodb, še preden sklene aneks k pogod-
bi o izvajanju programa zdravstvenih storitev. 
V tem primeru se zavodom upravičeno posta-
vlja vprašanje, ali niso v tem primeru kršili za-
kona, saj so bila soglasja pridobljena že, preden 
je bil podpisan aneks h pogodbi, s katerim so 
zavodu dejansko zagotavljajo finančna sredstva 
za izvajanje dodatnega programa. 

4. PoVRAčILA StRošKoV V 
ZVeZI Z DeLoM In neKAteRI 
DRUGI PReJeMKI
Določbe ZUJF, ki urejajo povračila stroškov v 
zvezi z delom in nekaterimi drugimi prejemki, 
so se uporabljale neposredno do uveljavitve ko-
lektivnih pogodb dejavnosti in poklicev. Tako 
so bili na področju zdravstva sprejeti aneksi 
k obstoječim kolektivnim pogodbam, in sicer: 
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdra-
vstva in socialnega varstva RS, Aneks h Kolek-
tivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, 

Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v 
zdravstveni negi, Aneks h Kolektivni pogodbi 
za negospodarske dejavnosti, vsi objavljeni v 
Uradnem listu RS, št. 40/2012, ki torej urejajo 
povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi 
prejemki, zato se v tem delu ZUJF neposredno 
ne uporablja. Ocenjujemo, da bodo finančni 
učinki iz tega naslova tudi pri izvajalcih na pri-
marni ravni v večini primerov vidni šele nasle-
dnje leto. 

a) Povračilo stroškov prevoza na delo in z 
dela 

Kolektivne pogodbe določajo, da javni usluž-
benec poda pisno izjavo za povračilo stroškov 
prevoza na delo in z dela, ki mora vsebovati do-
ločene podatke, in sicer: bivališče; kraj, od ko-
der se javni uslužbenec dejansko vozi na delo; 
razdalja od bivališča do delovnega mesta (v ki-
lometrih); razdalja od kraja, od koder se javni 
uslužbenec dejansko vozi na delo, do delovne-
ga mesta (v kilometrih); vrsta in cena javnega 
prevoza. Povrnitev stroškov v višini javnega 
prevoza ostaja nespremenjena. Če javni prevoz 
ni možen, se javnemu uslužbencu povrne kilo-
metrina v višini 8 odstotkov cene neosvinčene-
ga 95-oktanskega motornega bencina. Najvišji 
mesečni znesek povračila stroškov za prevoz 
na delo in z dela je omejen z višino minimalne 
plače. Do povračila stroškov za prevoz na delo 
in z dela so javni uslužbenci upravičeni, če raz-
dalja od kraja bivanja do kraja opravljanja dela 
znaša več kot dva kilometra. 

V zavodih na primarni ravni, ki so oddaljenej-
ši od centrov in so torej prometne  povezave z 
javnimi prevoznimi sredstvi neugodne, je delo-
dajalec v dilemi, katero višino prevoznih stro-
škov delavcu povrniti, ko se po opravljenem 
rednem delu (od 7. do 15. ure) delavec zvečer 
vrne na delo za opravljanje dežurne službe. Ker 
mora delavec v skladu s pogodbo o zaposlitvi 
opravljati tudi delo v dežurni službi oz. stalni 
pripravljenosti, se mnenja zavodov glede višine 
povračila stroškov v obliki kilometrine za upo-
rabo lastnega vozila razlikujejo. Obstaja dilema, 
ali v takih primerih povrniti stroške v obliki ki-
lometrine v višini 8 ali 30 odstotkov cene neo-
svinčenega 95-oktanskega motornega bencina. 

Ostaja tudi odprto vprašanje:

- Kaj storiti v primeru, če ima zaposleni vse 
dni v tednu možnost uporabe javnega pre-
voza, le na dan, ko dela v popoldanski iz-
meni, te možnosti nima. Ali mu za vse dni 
pripada povračilo stroškov prevoza v višini 
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kilometrine ali pa mu je delodajalec dolžan 
obračunati kilometrino le za dan, ko nima 
na voljo javnega prevoza? 

- Kako preverjati vsebino izjave za povračilo 
stroškov prevoza na delo oz. ali prevoz ob-
staja/ne obstaja, kakšne so povezave javne-
ga prevoza itd.?

b) Kilometrina za uporabo lastnega vozila v 
službene namene

Zdravstveni zavodi ugotavljamo, da je bilo ve-
liko vprašanj in dilem tudi na področju prizna-
vanja višine kilometrine v primeru uporabe la-
stnega vozila v službene namene, saj aneksi h 
kolektivnim pogodbam s področja zdravstva v 
tem primeru določajo dve vrsti kilometrine za 
uporabo lastnega vozila v službene namene, in 
sicer: 

• kilometrina v višini 18 odstotkov cene ne-
osvinčenega 95-oktanskega motornega 
bencina (občasna uporaba lastnega vozila v 
službene namene) ali

• kilometrina v višini 30 odstotkov cene neo-
svinčenega 95-oktanskega motornega ben-
cina za prevoženi kilometer za opravljanje 
dela iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. 

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je 6. 
8. 2012 in 1. 10. 2012 v zvezi z uporabo lastnega 
vozila podalo dve pojasnili. Uporaba lastnega 
avtomobila v službene namene je možna izje-
moma samo na podlagi dogovora med deloda-
jalcem in javnim uslužbencem, če drugače ni 
možno opraviti službene poti oziroma redne-
ga dela. Če je javnemu uslužbencu v službene 
namene odobrena uporaba lastnega avtomo-
bila, se mu povrnejo stroški za občasno upora-
bo avtomobila v obliki kilometrine na podlagi 
potnega naloga. Za občasno uporabo je mogoče 
šteti primere, v katerih javni uslužbenec opravi 
določeno nalogo, na katero je napoten s potnim 
nalogom in za to uporabi lastno vozilo, npr. 
udeležba na sestanku izven kraja zaposlitve, 
udeležba na seminarju ali druga podobna ak-
tivnost. V tem primeru gre praviloma za opra-
vljanje nalog, ki ne izhajajo izrecno iz pogodbe 
o zaposlitvi in ne pomenijo vsakodnevne de-
lovne obveznosti oziroma aktivnosti. Kilome-
trina za občasno uporabo lastnega avtomobila 
v službene namene v teh primerih znaša 18 od-
stotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega mo-
tornega bencina za prevoženi kilometer.

V primeru določitve kilometrina v višini 30 

odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega 
motornega bencina pa je treba upoštevati, da 
gre sicer za opravljanje nalog iz pogodbe o za-
poslitvi, kjer javni uslužbenec opravlja naloge 
iz pogodbe o zaposlitvi v  kraju zaposlitve ali v 
drugem kraju oziroma na območju Republike 
Slovenije, kar pomeni, da mora javni uslužbe-
nec potovati iz kraja, ki je v pogodbi o zaposli-
tvi določen kot sedež delodajalca, v drug kaj, 
kjer bo opravil delo, ta drug kraj pa je lahko 
vsako dan različen.

Treba je poudariti, da za določitev višine kilo-
metrine odločilen kriterij ni stalnost oz. zača-
snost uporabe službenega vozila, ampak vse-
bina nalog, ki jih javni uslužbenec opravlja, ko 
uporablja lastno vozilo v službene namene. 

c) Jubilejna nagrada  (177. člen ZUJF)

Tudi v zavodih na primarni ravni  po uvelja-
vitvi ZUJF oziroma aneksov h kolektivnim 
pogodbam beležimo že kar nekaj primerov, v 
katerih zaposleni uveljavljajo jubilejno nagra-
do, računajoč, da jim bo le-ta izplačana glede 
na skupno doseženo delovno dobo, ne samo za 
delovno dobo pri delodajalcih v javnem sek-
torju. Razlage (razlaga Odbora za Kolektivno 
pogodbo za zdravnike in zobozdravnike), ki 
so v zvezi z navedeno določbo že podane, pa 
bodo nekaterim zaposlenim dopuščale celo 
izplačilo dvojne jubilejne nagrade. Prav tako 
se izvajalci soočamo s primeri, v katerih zdra-
vstveni delavci, ki so bili zaposleni pri zdrav-
nikih koncesionarjih v obdobju, ko so dosegli 
pravico za izplačilo jubilejne nagrade za 10, 20 
ali 30 let delovne dobe, le-te niso dobili izpla-
čane. Ko so se nekateri delavci znova zaposli-
li v javnem zavodu, pa uveljavljajo pravico do 
izplačila jubilejne nagrade tudi za obdobje dela 
pri zdravnikih  koncesionarjih, kar izvajalce 
postavlja pred dilemo, ali se tudi obdobje dela 
pri zdravnikih koncesionarjih šteje za delo v 
javnem sektorju. Kadrovske službe v zavodih 
so zaradi te določbe morale preveriti delovno 
dobo vsakega zaposlenega, ločiti med delovno 
dobo v javnem sektorju in izven njega ter tako 
določiti obdobja, ki so torej po ZUJF podlaga za 
izplačilo jubilejne nagrade. Pri pregledu delov-
ne dobe se pri izvajalcih postavlja vprašanje, ali 
določena delovna doba pomeni delovno dobo v 
javnem sektorju ali ne.

Karmen Medved, Vesna Meglič, Bronja Vilč
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d) odpravnina ob upokojitvi (179. člen 
ZUJF)

Tudi pri izvajanju določila, ki se nanaša na upo-
kojevanje delavcev in s tem povezano pravilno 
višino odpravnine ob upokojitvi (dve ali tri za-
dnji mesečni plači zaposlenega), so bili zavodi 
nemalokrat v dilemi glede tega, kaj se šteje kot 
minimalni pogoj za pridobitev pravice do sta-
rostne pokojnine. Iz veljavnih določil Zakona 
o invalidskem in pokojninskem zavarovanju 
(ZPIZ-1) se kot minimalni pogoji za pridobitev 
pravice do pokojnine v skladu s predpisi, ki 
urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko za-
varovanje oz. s posebnimi predpisi, v katerih je 
urejena pravica do starostne pokojnine, upošte-
vajo zahtevane starosti in dopolnjena pokojnin-
ska (zavarovalna) doba iz celotnega 36. člena 
ZPIZ-1 v povezavi s prvim odstavkom 398. čle-
na ZPIZ-1 (prehodno obdobje za ženske).

Starosti za pridobitev pravice do starostne po-
kojnine se znižajo zaradi štetja zavarovalne 
dobe s povečanjem v skladu s četrtim odstav-
kom 430. člena oziroma s 402. členom ZPIZ-1 
zaradi upoštevanja prištete dobe po 201. členu 
ZPIZ-1 ter zaradi vstopa v obvezno zavarovanje 
pred 18. letom starosti za ženske po 38. členu 
ZPIZ-1 (vendar le po prvem odstavku 36. oziro-
ma prvem odstavku 398. člena ZPIZ-1).

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (188. in 
246. člen ZUJF)

ZUJF določa, da javnemu uslužbencu preneha 
pogodba o zaposlitvi prvi delovni dan po iz-
polnitvi pogojev za  pridobitev pravice do sta-
rostne pokojnine po prvem odstavku 36. člena 
ZPIZ-1 (moški: 58 let starosti in 40 let pokojnin-
ske dobe; ženske: 58 let starosti in 38 let pokoj-
ninske dobe) oziroma prvi delovni dan po izte-
ku dveh mesecev od uveljavitve ZUJF, če javni 
uslužbenec na dan 31. 5. 2012 izpolnjuje pogoje 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
po prvem odstavku 36. člena ZPIZ-1. Pogodba 
o zaposlitvi neha veljati na podlagi dokončnega 
sklepa, ki ga izda delodajalec.

ZUJF v obeh primerih omogoča, da se delo-
dajalec in delavec za zagotovitev nemotenega 
delovnega procesa v roku dveh mesecev od iz-
polnitve pogojev iz prvega odstavka 36. člena  
ZPIZ-1 in dveh mesecev od uveljavitve tega za-
kona dogovorita za nadaljevanje delovnega raz-
merja. V pisnem dogovoru delavec in deloda-
jalec določita tudi trajanje delovnega razmerja. 

Zavodi so z namenom ugotavljanja pogojev 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi za zaposlene 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije (ZPIZ) s posebno vlogo (obrazec, 
objavljen na internetni strani ZPIZ) že zaprosili 
za podatke o datumu izpolnitve pogojev za pri-
dobitev pravice do starostne pokojnine. Po pre-
jemu podatkov so zavodi preverili, ali bi pre-
nehanje pogodbe o zaposlitvi s posameznikom 
povzročilo motnje delovnega procesa in v skla-
du s tem preveriti (ker se naloge ne ukinjajo), ali 
je možno v določenih primerih zagotoviti nada-
ljevanje delovnega procesa s prerazporeditvijo 
dela ali drugačno organizacijo dela. V nekate-
rih primerih, zlasti za izvajanje zdravstvene 
dejavnosti, so vodstva zavodov odločila, da se 
ne poda odpoved pogodbe o zaposlitvi, s čimer 
se prepreči motnje v delovnem procesu, zato je 
prišlo do sklenitve posebnega dogovora o nada-
ljevanju delovnega razmerja.

V zavodih ugotavljamo, da je določilo 188. čle-
na ZUJF pomanjkljivo, saj nikjer natančno ne 
določa časovne omejitve trajanja delovnega 
razmerja, zato je odločitev prepuščena v preso-
jo vodstvu zavoda, ki se velikokrat odloča po 
predhodnem mnenju strokovnega sveta zavo-
da. Odločitev o nadaljevanju delovnega raz-
merja pa je pogojena s kadrovsko zasedenostjo 
posamezne dejavnosti in deficitarnosti posa-
meznega profila. Tako se v zavodih dogovor o 
nadaljevanju dela večinoma sklepa z zdravniki 
specialisti, saj je splošno znano, da le-teh na pri-
marni ravni skoraj v vseh okoljih primanjkuje. 
Je pa na drugi strani prisotna želja ostalih pro-
filov, da bi nadaljevali z delom (administrativ-
no-tehnični kader, laboratorijski delavci ipd.), 
za kar je prišlo izjemoma do sklenitve dogovora 
za krajši čas (največ šest mesecev).

Navedena določba zadeva tudi javne uslužben-
ce v plačni skupini B, kar pa predstavlja daljši 
postopek, saj mora o sklenitvi dogovora o nada-
ljevanju delovnega razmerja odločiti svet zavo-
da v soglasju z ustanoviteljem. 

Postavlja se vprašanje, ali je možno datum pre-
nehanja delovnega razmerja, ki je določen v do-
govoru, podaljšati v primeru, ko za to obstaja 
kadrovska potreba (npr. dogovor se sklene za 
eno leto, vendar v tem času zavod ni pridobil 
ustreznega kadra in želi, da delavec nadaljuje 
delovno razmerje). Mnenja smo, da lahko zavod 
podaljša veljavnost dogovora s sklenitvijo ane-
ksa.  

Izvajalci ocenjujemo, da so navedene določbe 
pomanjkljive, saj postopek prenehanja pogodbe 

Karmen Medved, Vesna Meglič, Bronja Vilč
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o zaposlitvi ne velja za koncesionarje, kar po-
meni tudi neenakopravno obravnavo izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

V zvezi s prenehanjem pogodb o zaposlitvi po 
188. in 246. členu ZUJF pa zlasti izvajalci na pri-
marni ravni ugotavljamo, da gre za neenako-
pravno obravnavo zaposlenih v javnem zavodu 
in koncesionarjev, ki opravljajo zasebno zdra-
vstveno dejavnost v javni mreži.

V zavodih ugotavljamo, da navedena določba 
bistvenih kratkoročnih finančnih učinkov ne 
bo prinesla. Za upokojitev se odločajo tudi ti-
sti delavci, ki dosežejo pogoje za upokojitev ob 
uveljavljanju dodane dobe (študij, vojaški rok, 
otroci), kar je pogojeno s predvideno spremem-
bo pokojninske zakonodaje.      

odprava nesorazmerij  (155. člen ZUJF)

S 1. 6. 2012 sta se odpravili obe preostali četrtini 
(tretja in četrta četrtina) nesorazmerja v osnov-
nih plačah. Odprava nesorazmerij v osnovnih 
plačah tako dejansko pomeni odpravo neso-
razmernih plač za opravljanje primerljivih del 
in nalog, kot so bila opredeljena v prejšnjem 
plačnem sistemu in ki so se v novem plačnem 
sistemu odpravila s povišanjem osnovnih plač 
določenih delovnih mest ter nazivov. Dokončna 
odprava plačnih nesorazmerij pomeni bistveno 
poenostavitev dela v kadrovskih službah zavo-
dov pri določanju osnovne plače zaposlenim in 
zmanjšanja možnosti napačne določitve plač-
nega razreda zaposlenega in s tem njegovega 
nesorazmerja in je zagotovo ena od pozitivnih 
določb ZUJF. 

omejitev sklepanja pogodb o izobraževanju 
s svojimi zaposlenimi (185. člen ZUJF)

ZUJF omejuje sklepanje pogodb o izobraževa-
nju s svojimi zaposlenimi, razen če  obveznost 
delodajalca, da sklene pogodbo o izobraževa-
nju, ne izhaja iz posebnega predpisa ali kolek-
tivne pogodbe. Tu obstaja dilema o tem, kateri 
so tisti posebni predpisi v zdravstvu (če obsta-
jajo), iz katerih izhaja možnost sklepanja po-
godb o izobraževanju.

ZAKLJUčeK
Sprejeti ZUJF je tudi pri izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti na primarni ravni povzročil številne 
nejasnosti, saj se pri izvajanju nekaterih dolo-
čil soočamo z odprtimi vprašanji, posamezna 
sprejeta stališča in navodila pa so v nekate-
rih primerih tudi neživljenjska in nerazumna. 
Zavod mora v zahtevi za izdajo soglasja med 
drugim navesti tudi oceno potrebnih sredstev 
za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi 
za plače, kar je v praksi težko izvedljivo. Oce-
no potrebnih sredstev za plače je težko določiti 
vnaprej, saj zavod še nima izbranih kandidatov 
za delovno mesto, plača pa se določi upoštevaje 
določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektor-
ju in drugih predpisov, ki urejajo področje plač 
javnih uslužbencev v javnem sektorju. Izvajalci 
bodo morali sedaj pogosteje in natančneje na-
črtovati kadrovsko politiko, saj je le-to zaradi 
zahtevanih vmesnih postopkov pridobivanja 
soglasij nujno potrebno za zagotavljanje nemo-
tenega izvajanja zdravstvene dejavnosti. Zaradi 
obsežnega vodenja administrativnih postop-
kov po ZUJF le-ti izvajalcem povzročajo doda-
tno delo in s tem tudi nekaj dodatnih material-
nih stroškov, zaradi česar ne moremo govoriti o 
prihrankih. Hkrati povzroča nevšečnosti tudi v 
smislu razumevanja, zakaj toliko birokratizira-
nja z vsemi soglasji, saj je za zavod pomembno 
le, da zagotavlja  nemoteno izvajanje zdravstve-
ne dejavnosti in s tem nemoteno dostopnost ko-
riščenja zdravstvenih storitev pacientom. Nena-
zadnje pa omenjeni postopki pomenijo odvzem 
pooblastil direktorjem zavodov v zvezi z izva-
janjem kadrovske funkcije in jim dopuščajo le 
funkcijo administratorja. Glavni kadrovniki v 
zavodih so odslej posamezni ustanovitelji in 
svet zavoda, ki na ta način prevzemajo tudi vso 
odgovornost. Zaradi specifičnosti statusne or-
ganiziranosti posameznih zavodov bi morala 
biti opravljena tudi analiza stanja, ki bi zagoto-
vo preprečila sprejem določb, ki izvajalce obre-
menjujejo s pretiranimi birokratskimi postopki. 

Karmen Medved, Vesna Meglič, Bronja Vilč
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Razmejitev dejavnosti javnih 
zdravstvenih zavodov na javno 

službo in tržno dejavnost

Razmejitev dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnostAlenka Gačanovič

Alenka Gačanovič
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

1. UVoD
Javni zavodi so praviloma ustanovljeni za opra-
vljanje javne službe, vendar pa Zakon o zavodih 
(Ur. list RS št. 12/1991 s spremembami) dopušča 
tudi opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene 
kot javna služba, kadar je le-ta povezana z iz-
vajanjem javne službe, za katero je javni zavod 
ustanovljen. Iz tega izhaja, da lahko javni zavod 
pridobiva sredstva tudi s prodajo blaga in sto-
ritev na trgu. Presežek prihodkov nad odhodki 
mora uporabiti le za opravljanje in razvoj dejav-
nosti, razen če je z aktom o ustanovitvi drugače 
določeno (48. člen Zakona o zavodih). 

Dejavnosti, ki jih opravljajo javni zavodi, razvr-
stimo v tri skupine: 

 - redna dejavnost javne službe; 
 - dejavnost javne službe, ki jo javni zavod 

prodaja na trgu; 
 - dejavnost, ki ne sodi v javno službo – tržna 

dejavnost. 
Cilj javnega zavoda je z danimi omejenimi sred-
stvi doseči maksimalne koristi in zadovoljstvo 
uporabnikov storitev javne službe.

2. tRžnA DeJAVnoSt
Tržna dejavnost je dejavnost, ki jo javni zavod 
opravlja s prodajo blaga in storitev, ki niso 
opredeljene kot javna služba. To so prihodki 
od prodaje nadstandardnih zdravstvenih sto-
ritev, prihodki od prodaje storitev na področju 
zdravstvene dejavnosti, prihodki, pridobljeni z 
izvajanjem dejavnosti izven nacionalnega zdra-
vstvenega programa in za delo, ki je opravlje-

no izven rednega obsega dela, dogovorjenega s 
splošnimi in področnimi zakoni, prihodki od 
trgovske dejavnosti v lekarnah, oddajanja pro-
storov v najem in prihodki od drugih storitev 
izven javne službe. 

Kot tržno dejavnost razumemo le tisto dejav-
nost, ki ima naslednje značilnosti: 

 - o njenem izvajanju odloča zavod sam odvi-
sno od kadrovskih in drugih zmogljivosti; 

 - zavod sam določi obseg in vsebino dejavno-
sti; 

 - izvaja jo le, če je povpraševanje dovolj veli-
ko; 

 - izvaja trženjske aktivnosti, da lahko proda-
ja vnaprej določen obseg dejavnosti po do-
ločeni ceni; 

 - določa prodajno ceno storitve, ki lahko po-
kriva le stroške, ki so povezani s to dejav-
nostjo, ali poleg teh stroškov še del splošnih 
stroškov zavoda ali pa prinaša še dobiček; 

 - takšna dejavnost pomeni dodatno in ne 
osnovno dejavnost javnega zavoda. 

Stroški izvajanja tržne dejavnosti morajo biti 
vedno pokriti, da ne prihaja do prelivanja sred-
stev, namenjenih izvajanju javne službe. 

Dejavnost javne službe:

 - zadovoljevanje javnih potreb,
 - neprofitabilnost.

Tržna dejavnost:

 - ustvarjanje dobička,
 - obdavčljivost tako prodaje kot dohodkov,
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 - izpostavljenost konkurenci.
Oblikovanje cene tržne dejavnosti je v pristoj-
nosti javnega zavoda. Cena naj bi pokrivala 
stroške tržne dejavnosti in sorazmeren delež 
splošnih stroškov, pri čemer mora biti obvezno 
vključen tudi strošek amortizacije neopredme-
tenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Cena 
mora vsebovati tudi ustrezen del dobička, ka-
terega višina je odvisna od politike zavoda do 
tega dela poslovanja in od konkurence ter jo 
praviloma sprejme svet zavoda.

3. oBVeZnoSt LočeneGA 
eVIDentIRAnJA
Glede na dejstvo, da javni zavodi del prihodkov 
pridobivajo tudi s tržno dejavnostjo, morajo jav-
ni zavodi v poslovnih knjigah in poročilih za-
gotavljati ločeno spremljanje poslovanja ter pri-
kaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in 
drugimi sredstvi za opravljanje javne službe ter 
poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu. Zagotavljati 
morajo možnost ocenjevanja namembnosti, go-
spodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz 
javnih financ (9. člen Zakona o zavodih). 

4. nAVoDILo V ZVeZI Z 
RAZMeJItVIJo DeJAVnoStI 
JAVnIH ZDRAVStVenIH 
ZAVoDoV nA JAVno SLUžBo In 
tRžno DeJAVnoSt
Ministrstvo za zdravje je leta 2010 pristopilo 
k razmejitvi dejavnosti zaradi poenotenja in 
omogočanja primerjave računovodskih evidenc 
med zavodi in s tem vzpostavitve enakih po-
gojev poslovanja javnih zdravstvenih zavodov. 
Razmejitev prihodkov in odhodkov iz naslova 
opravljanja javne službe in tržne dejavnosti je 
ključnega pomena za uskladitev računovodskih 
evidenc, za preglednost ločevanja prihodkov iz 
naslova javne službe in tržne dejavnosti ter za 
organizacijo dela in nagrajevanje. Ministrstvo 
za zdravje je tako znova preučilo zakonske pod-
lage in kriterije za razmejitev dejavnosti javnih 
zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 
ter področje celovito razmejilo po posameznih 
vrstah javnih zdravstvenih zavodov z zajetjem 
vseh prihodkov, ki jih ustvarjajo z opravljanjem 
svoje dejavnosti.

Zakon o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99 
s spremembami) določa, da morajo poslovne 
knjige in poročila zagotavljati ločeno spremlja-

nje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sred-
stvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu. Opredelitev javne službe v jav-
nih zdravstvenih zavodih je določena na osnovi 
Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Kot kriterij za razmejitev prihodkov na javno 
in tržno dejavnost je v prvi vrsti uporabljena 
zakonodaja s področja zdravstva, upoštevajo 
pa se tudi obvezno zdravstveno zavarovanje ter 
ustanovitveni akti posameznih vrst zavodov 
ter viri financiranja.

Ministrstvo za zdravje je tako v navodilih na-
tančno opredelilo delitev prihodkov na javno 
službo in tržno dejavnost za posamezne javne 
zavode. Javni zavodi torej lahko opravljajo le 
tiste tržne dejavnosti, ki so namenjene opravlja-
nju temeljne dejavnosti. Tako je javnim zavo-
dom omogočeno, da poleg osnovne dejavnosti, 
za katero so bili ustanovljeni, opravljajo še tiste 
tržne dejavnosti, s katerimi dopolnjujejo osnov-
no dejavnost. Navodilo je objavljeno na sple-
tni strani Ministrstva za zdravje: http://www.
mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/
mz_dokumenti/ekonomika/navodila_razmeji-
tev_js_trg/Navodila_za_razmejitev_JS-trg.pdf

Prav tako je na spletni strani Ministrstva za 
zdravje prikazan celoten nabor prihodkov iz 
opravljanja zdravstvene dejavnosti po vrstah 
zdravstvenih zavodov ter prihodkov od opra-
vljanja nezdravstvenih dejavnosti za vse vr-
ste zdravstvenih zavodov, razmejen na javno 
službo in tržno dejavnost. Razviden je tudi vir 
pridobivanja posameznih prihodkov: javni in 
nejavni oziroma zasebni viri sredstev. http://
www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageu-
ploads/mz_dokumenti/ekonomika/navodila_
razmejitev_js_trg/Priloga_k_Navodilom_za_
razmejitev.pdf

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za pro-
račun (Ur. list RS št. 115/2002 s spremembami) 
določa, da se podatki o odhodkih oziroma stro-
ških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz 
dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih 
sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če ni 
ustreznejšega sodila, se kot sodilo lahko upo-
rabi razmerje med prihodki, doseženimi pri 
opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Mi-
nistrstvo za zdravje sodil še ni določilo. Nji-
hova določitev zahteva strokovno preučitev in 
uskladitev sodil, upoštevanje vrste dejavnikov, 
predvsem specifičnost zdravstvenih zavodov, 
organizacijo, dejavnost, vzpostavitev evidenc 
in načina spremljanja stroškov.
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5. DeLoVnA USPešnoSt IZ 
nASLoVA PRoDAJe BLAGA In 
StoRIteV nA tRGU
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. 
list RS št. 56/2012 s spremembami) glede obse-
ga sredstev določa:

Uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za 
izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s 
prodajo blaga in storitev na trgu, del tako pri-
dobljenih sredstev uporabijo za plačilo delov-
ne uspešnosti iz tega naslova. Vlada z uredbo 
določi prihodke od prodaje blaga in storitev na 
trgu in zgornji obseg sredstev, ki se lahko upo-
rabi za plačilo povečane delovne uspešnosti iz 
prejšnjega odstavka. Z uredbo se lahko določi, 
da se za plačilo delovne uspešnosti iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu namenijo tudi 
nekateri nejavni prihodki za javno službo.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju glede 
pogojev za izplačilo določa:

Uporabnik proračuna lahko uporabi sredstva iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu za pla-
čilo delovne uspešnosti, če izpolnjuje naslednje 
pogoje:

1. opravlja storitve javne službe v dogovorje-
nem obsegu in kakovosti na podlagi spreje-
tih programov dela, katerih sestavni del sta 
obseg posamezne javne službe, ki ga je po-
trdil financer, in finančni načrt za izvajanje 
posamezne javne službe, oziroma v skladu s 
pogodbo o opravljanju storitev javne službe;

2. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje 
izravnane prihodke in odhodke za izvaja-
nje javne službe, razen v izjemnih primerih, 
določenih z uredbo vlade;

3. v letnem poročilu za preteklo leto izkazu-
je vsaj izravnane prihodke in odhodke od 
prodaje blaga in storitev na trgu;

4. ima sprejet celoten program dela in celoten 
finančni načrt za tekoče leto;

5. ima normative za delitev stroškov, ki nasta-
nejo pri opravljanju javne službe oziroma 
prodaji blaga in storitev na trgu.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju glede 
odločanja o razdelitvi in izplačilu sredstev do-
loča:

Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače 
za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu, določi direktor po predho-
dnem dogovoru z reprezentativnimi sindikati. 

Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače 
direktorja za delovno uspešnost iz naslova pro-
daje blaga in storitev na trgu , določi organ, pri-
stojen za njihovo imenovanje. Dinamiko izpla-
čil dela plače za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu določi organ 
upravljanja uporabnika proračuna na predlog 
direktorja.

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova pro-
daje blaga in storitev na trgu (Ur. list RS št. 
69/2008 s spremembami) določa prihodke od 
prodaje blaga in storitev na trgu ter zgornji 
obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo 
delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu.

Uporabnik proračuna v letnem poročilu pose-
bej prikazuje sredstva in vire financiranja za 
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu ter iz naslova nejavnih prihod-
kov iz izvajanja javne službe.

Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi 
minister s pravilnikom, vendar sme ta od 1. 6. 
2012 dalje znašati največ 50 (prej 60) odstotkov 
dosežene razlike med prihodki in odhodki od 
prodaje blaga in storitev na trgu. 

Za določitev obsega sredstev se v odhodke od 
prodaje blaga in storitev na trgu iz prvega stav-
ka prejšnjega odstavka ne štejejo sredstva za 
delovno uspešnost od prodaje blaga in storitev 
na trgu, ki so bila izplačana.

Uporabnik proračuna lahko za tekoče leto v 
skladu s prejšnjim členom v finančnem načr-
tu določi akontativni obseg sredstev delovne 
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu.

Uporabnik proračuna ugotovi dovoljeni obseg 
sredstev za delovno uspešnost iz naslova pro-
daje blaga in storitev na trgu v letnem poročilu 
za preteklo leto. Ugotovitev dovoljenega obsega 
sredstev uporabnik proračuna izkaže na obraz-
cu Elementi za določitev dovoljenega obsega 
sredstev za delovno uspešnost iz naslova pro-
daje blaga in storitev na trgu.

Če uporabnik proračuna v letnem poročilu 
za preteklo leto izkaže, da v preteklem letu ni 
akontativno izplačal celotnega obsega sredstev 
za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu, lahko v tekočem letu razdeli 
ostanek sredstev za ta namen.

Če uporabnik proračuna v letnem poročilu 
za preteklo leto izkaže, da je v preteklem letu 
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akontativno izplačal več, kot znaša dovoljeni 
obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu, mora v teko-
čem letu za preveč izplačani znesek zmanjšati 
obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so 
prihodki, ki jih je uporabnik proračuna pridobil 
z dejavnostjo, ki jo je opravljal poleg javne služ-
be, kakor je opredeljena v področnih zakonih, 
nacionalnih programih in njegovem ustanovi-
tvenem aktu.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 
so tudi prihodki, ki jih je uporabnik proračuna 
pridobil na podlagi projektov na javnih razpi-
sih mednarodnih projektov.

Uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje 
pogojev za izplačilo sredstev za delovno uspe-
šnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu tako, da v letnem poročilu za preteklo leto, 
ki ga je sprejel organ upravljanja: 

1. izkazuje izravnane prihodke in odhodke za 
izvajanje javne službe, 

2. izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhod-
ke od prodaje blaga in storitev na trgu. 

Del plače za delovno uspešnost iz naslova pro-
daje blaga in storitev na trgu se ne izplačuje za 
delo, ki je bilo že plačano na podlagi podjemne 
ali avtorske pogodbe.

ZAKLJUčeK
Ministrstvo za zdravje ustreznih sodil, na pod-
lagi katerih bi se pripravili podatki o odhodkih 
oziroma stroških po vrstah dejavnosti, še ni pri-
pravilo. Izdelava primernih sodil je zahtevna, 
presoja o primernosti sodil pa v glavnem pre-
puščena zavodom samim. Ti morajo za natanč-
no vodenje stroškov dodelati sistem stroškov-
nega računovodstva in organizacije dela. Pri 
določanju in presojanju sodil je zelo pomembno 
tudi sodelovanje stroke oziroma strokovnjakov 
z določenega področja, ki dejavnost in z njo po-
vezane stroške dobro poznajo. 
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Ugotavljanje smotrnosti porabe 
investicijskih sredstev v zdravstvu

Povzetek
Avtorja se v prispevku ukvarjata s tematiko kvanti-
tativne analize rezultatov razvoja zdravstvenih sto-
ritev. Namen prispevka je ugotoviti ključne pogoje za 
merjenje rezultatov investicijskih aktivnosti in vred-
notenja njihove smotrnosti. Raziskovalno vprašanje 
je usmerjeno v način merjenja prispevka investicij k 
smotrnosti poslovanja slovenskih bolnišnic. V uvod-
nem delu avtorja opredelita pojme učinkovitosti, dos-
topnosti, smotrnost in kakovosti. V empiričnem delu 
prispevka je na sistemu kazalnikov ekonomičnosti, 
učinkovitosti in opremljenosti z metodami bivari-
antne regresijske analize izvedena analiza investici-
jskih učinkov na ekonomičnosti in učinkovitosti. 
Izkaže se, da je za ocenjevanje razvojnega premika 
bolnišnic (v izbranem časovnem intervalu) pred-
stavljeni model preverjen in uporaben. Prav tako 
avtorja pokažeta, da je treba za potrebe ocenjevanja 
smotrnosti investicij v model vpeljati nove kazal-
nike, ki bodo odražali razvoj dimenzij smotrnosti. 
Na osnovi izsledkov raziskave odpreta vprašanje 
uvajanja primernih metod načrtovanja in nadziranja 
smotrnosti investicij v zdravstvu v prakso.

Ugotavljanje smotrnosti porabe investicijskih sredstev v zdravstvuprof. dr. Srečko Devjak in doc. dr. Jože Benčina

prof. dr. Srečko Devjak in 
doc. dr. Jože Benčina

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za upravo

Abstract
The authors deal with the problem of quantitative 
analysis of the results of development of healthcare 
services. The main objective of the paper is definition 
of key terms of measuring the results of investment 
activities and evaluation of their expediency. The 
research focuses on how to measure the contribu-
tion of investment to expediency of Slovenian acute 
hospitals. The basic terms - expediency, efficiency, 
quality and accessibility - are defined in the first two 
chapters of the paper. The empirical research report 
consists of bivariate regression analysis over three 
indicators: economy, efficiency and equipment qual-
ity of the impact of investments on economy and 
efficiency. It was proved, that the presented model 
for evaluation of development shift of hospitals was 
an adequate solution to the problem. The presented 
model is only a prototype model of the system, which 
has to be upgraded with additional indicators and 
methods to better reflect the development of the di-
mensions of expediency. The paper closes with the 
question on how to develop and implement suitable 
methods of planning and monitoring of the expedi-
ency of investments in healthcare system.
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1. UVoD
Smotrnost delovanja je mogoče zagotavljati le 
v krogu stalnih izboljšav, ki predstavlja tako v 
literaturi kot praksi osrednji izziv upravljavcev 
in managerjev. Smotrnost, kot jo obravnavamo 
v okviru javne porabe, je predvsem kvantitati-
ven konstrukt, ki vsebuje merila kakovosti in 
mere produkcije.

Pri razpravi o smotrnosti investicij v zdravstvu 
bomo upoštevali definicijo dimenzij perfor-
manse v zdravstvu (Basu, 2012), ki so bile spre-
jete kot standard svetovne zdravstvene orga-
nizacije (Murray, 2000): dostop in odzivnost, 
kakovost, izidi, odgovornost in transparen-
tnost, nepristranskost in enakost, učinkovitost. 
Definicija se nanaša na zdravstvene sisteme, za 
obravnavo smotrnosti na ravni izvajanja zdra-
vstvenih storitev v izvajalskih organizacijah1 
pa lahko dimenzije poenostavimo, in sicer v 
kakovost, dostopnost in učinkovitost. Mera 
smotrnosti poslovanja je tako sestavljena iz mer 
kakovosti in dostopnosti (intervalne vrednosti 
z optimalno vrednostjo na sredini intervala) ter 
mer obsega (intervalne vrednosti z optimalno 
vrednostjo na zgornji meji intervala).

V celoti gledano gre pri zagotavljanju smotr-
nosti delovanja zdravstvenega sistema in posa-
meznih enot poslovnega odločanja v zdravstvu 
za zapleten proces (sistem), pri katerem zahte-
ve, podatki in informacije prehajajo od obliko-
valcev politik prek implementacije politik do 
izvajalcev programov in projektov in nazaj. Z 
vidika načrtovanja in spremljanja doseganja 
smotrnosti delovanja imamo tako več podat-
kovno-informacijskih ravni, na katerih opazu-
jemo različne vrste spremenljivk. Doseganje 
zastavljenih rezultatov pa je odvisno predvsem 
od:

 - jasne in razumljive opredelitve ravni kako-
vosti in dostopnosti (standarda), ki ju je mo-
goče dosegati v okviru razpoložljivih virov 
in zahtev glede obsega produkcije,

 - učinkovitosti delovanja enot, ki izvajajo 
programe ali projekte.

V pričujočem prispevku smo se v prid jasnosti 
vsebine izognili obravnavi vprašanja uspešno-
sti zdravstvenega sektorja, vsekakor pa mora 
biti izvajanje pravih stvari opredeljeno s stan-
dardi (z merili kakovosti in dostopnosti). 

Splošni izziv smotrnosti je tako zagotavljanje 
kakovostnih zdravstvenih storitev, enako do-

1 EPO – enote poslovnega odločanja

stopnih vsem uporabnikom in izvedenih na 
učinkovit način. Pri vsakršnem razmišljanju o 
vlaganjih ali stroških zdravstveni storitev mo-
rajo odločevalci upoštevati vse tri dimenzije 
smotrnosti. Njihovi nalogi sta: 

 - opredelitev primernih meril kakovosti in 
dostopnosti oziroma standardov na ravni 
skrbnikov politik, ki se potem implementi-
rajo v programe in projekte, in

 - načrtovanje in zagotavljanje učinkovitosti 
delovanja.

Kakovostno odločanje lahko podsistemi dose-
žejo le na osnovi informacij, ključ do uspeha pa 
sta dostopnost podatkov in uporaba primernih 
metod. Skrbniki politik se žal ne zavedajo svoje 
odgovornosti za delovanje sistema in ne razu-
mejo, da je za potrebe razvoja politik in dose-
ganja smotrnosti delovanja potrebno zagotoviti 
kakovostne podatke na mikro ravni in s pri-
merjanjem med izvajalskimi enotami ugotoviti, 
katere enote so učinkovite, katere ne ter zakaj.

Prispevek prinaša definicijo smotrnosti delo-
vanja zdravstvenih enot poslovnega odločanja, 
model managementa smotrnosti v procesu in-
vestiranja in primer obravnave merjenja smotr-
nosti investicij v javnih zdravstvenih zavodih. 
Izkaže se, da je kakovost in učinkovitost možno 
spremljati na osnovi opredeljenih kriterijev 
njim določenim vrednostim kazalnikov.

Preostala vsebina prispevka je razdeljena v pet 
poglavij. Najprej sta predstavljena pojem in 
definicija smotrnosti javne porabe, nato sledi 
obravnava problematike načrtovanja in merje-
nja investicij v zdravstvu. V empiričnem delu 
je prikazan primer obravnave učinkov investi-
ranja v slovenskih akutnih bolnišnicah. Prispe-
vek zaključujemo z interpretacijo in zaključki.

2. oPReDeLIteV SMotRnoStI
V teoretičnem delu prispevka najprej obravna-
vamo definicijo smotrnosti v zdravstvu, ki jo 
nato opredelimo posebej za področje investira-
nja v zdravstvu. Na ta način bodo podani okvir 
za modeliranje managementa smotrnosti inve-
sticij v zdravstvu in izhodišča za opredelitev 
kazalnikov ter meril smotrnosti.

Mero smotrnosti delovanja javnega sektorja 
lahko definiramo kot razmerje med rezultati 
in vložki (Devjak, 2011). Mera smotrnosti javne 
porabe SJP2 je učinkovitost, kot jo je kot splo-
šno mero rezultatov poslovanja opredelil Far-

2 SJP – smotrnost porabe javnega sektorja.
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rel (Farrel, 1957), in je opredeljena kot razmerje 
med rezultati in vložki, na ravni celotnega jav-
nega sektorja pa kot razmerje med rezultatom 
delovanja javnega sektorja in obsegom javne 
porabe:

     1.1.1 (1)

kjer je SJP smotrnost javne porabe in sta RJS in 
PJS agregata rezultatov javnega sektorja in po-
rabe javnega sektorja, RJSi in PJSi, pa so rezul-
tati in poraba na posameznih področjih delova-
nja javnega sektorja.

Javne storitve izvajajo organizacije ali organi 
(enote izvajanja javnih storitev, v nadaljevanju: 
enote poslovnega odločanja, EPO3). Enota deluje 
smotrno, če daje optimalen prispevek k izidom 
javnega sektorja v celoti. Mero smotrnosti javne 
porabe na ravni posamezne enote poslovnega 
odločanja definiramo na enak način kot mero 
smotrnosti delovanja celotnega javnega sektor-
ja (1), pri čemer moramo v izračunih upoštevati 
ustrezne spremenljivke, s katerimi ocenjujemo 
rezultate in porabo:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = !"#$
!"!#

= 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖
!
!!!

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖
!
!!!

  i. (1) 

      1.1.2 (2)

Formula (2) je enaka splošni formuli (1), le da v 
drugi obravnavamo posamezne enote poslov-
nega odločanja in pri čemer so SEPO smotrnost 
enote poslovnega odločanja, REPO rezultat 
enote poslovnega odločanja in PEPO poraba 
enote poslovnega odločanja. REPOi in PEPOi 
so rezultati porabe po segmentih storitev. 

Splošna definicija smotrnosti omogoča izračun 
rezultata in primerjavo med obravnavanimi 
enotami (skupnostmi, enotami poslovnega od-
ločanja), vendar ne daje ustreznega vpogleda v 
strukturo delovanja. Javne storitve morajo biti 
v okviru omejenih sredstev kakovostne, do-
stopne vsem iskalcem storitev in učinkovite. 
Na obseg porabe sredstev vplivata kakovost in 
dostopnost pozitivno (za povečanje kakovosti 
oziroma dostopnosti potrebujemo več sred-
stev), učinkovitost pa negativno (povečanje 
učinkovitosti zmanjšuje porabo, zmanjšanje pa 

3 EPO – enota poslovnega odločanja; skupnosti in orga-
nizacije, za katere lahko določimo vložke in izložke, 
na katere imajo vpliv.

jo povečuje). V sistemu z omejenimi viri se zato 
dosežki med dimenzijami smotrnosti preliva-
jo, nesmotrno delovanje se lahko izkazuje tako 
v presežku kot v primanjkljaju kakovosti in 
dostopnosti. Višji standard od dogovorjenega 
pomeni višje stroške, ki jih lahko enote poslov-
nega odločanja krijejo iz različnih virov, tudi iz 
presežka učinkovitosti, vsekakor pa takšno pre-
livanje virov pomeni zmanjšanje smotrnosti.

Na področju zdravstva lahko definicijo smo-
trnosti navedemo kot definicijo dimenzij per-
formanse v zdravstvu (Basu, 2012), ki so bile 
sprejete kot standard Svetovne zdravstvene or-
ganizacije (Murray, 2000):

 - dostop in odzivnost (razpoložljivost, pravo-
časnost, gostoljubnost),

 - kakovost (celovitost storitev, standardi 
upravljanja, diagnostična natančnost, reten-
cija pacientov),

 - izidi (stopnja uspešnosti tretmajev, pokri-
vanje populacije (pri akcijah), morbidnost, 
umrljivost),

 - odgovornost in transparentnost (dosto-
pnost in kakovost podatkov, funkcije javne-
ga zdravja, zmožnost izboljšanja),

 - nepristranskost in enakost (finančne ovire 
pri dostopu do zdravstveni storitev, distri-
butivna pravičnost),

 - učinkovitost (stroški, redundanca, fragmen-
tacija, zastoji).

Danih šest dimenzij lahko preuredimo v prej 
omenjene tri na naslednji način:

 - kakovost (kakovost, izidi ter odgovornost in 
transparentnost),

 - dostopnost (dostop in odzivnost, nepri-
stranskost in enakost) in

 - učinkovitost.
Iz zgornje definicije lahko izpeljemo usmeritve 
za obvladovanje smotrnosti, ki obsegajo:

 - opredelitev kazalnikov im meril za določa-
nje ciljev in preverjanje rezultatov za vse tri 
dimenzije,

 - opredelitev intervalov sprejemljivosti (opre-
delitev standardov) za merila kakovosti in 
dostopnosti z intervalno oceno in optimal-
no vrednostjo na sredini intervala in

 - opredelitev intervala sprejemljivosti za me-
rila učinkovitosti z intervalno oceno z opti-
malno vrednostjo na zgornji meji intervala.

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

=
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅!!

!!!

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!!
!!!

   i. (1) 
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Celotna smotrnost enote poslovnega odločanja 
je agregat smotrnosti kakovosti, dostopnosti in 
učinkovitosti in je v skladu s formulo (2). Vre-
dnost ob upoštevanju omejitev (standardov) 
omogoča primerjavo med enotami, s katero 
izluščimo najsmotrnejše enote in prepoznamo 
enote, ki poslujejo najmanj smotrno. 

3. InVeStIRAnJe In SMotRnoSt
Stroški zdravstva in obseg investicij v zdra-
vstvo so pogosto znanstveno-raziskovalne, pa 
tudi praktične teme različnih študij. Pri tem 
se uporabljajo različni pristopi, veliko truda je 
bilo vloženega tudi v dokazovanje, da investi-
cije v zdravstvo prinašajo velike učinke. Tako 
se na makro ravni uporablja analiza časovnih 
vrst stroškov in izidov zdravstva in se na osno-
vi bistvene rasti kazalnikov zdravja sklepa, da 
so vlaganja v zdravstvo smotrna in da tako ka-
žejo tudi napovedi za prihodnost (Luce, 2006; 
Murphy, 2006).

Številni avtorji pa na takšno dokazovanje odgo-
varjajo, da je iz indikatorjev, ki se uporabljajo 
za dokazovanje primernosti rezultatov vlaganj 
v zdravstvo, sicer res možno sklepati, da so re-
zultati primerni, vendar te metode ne povedo, 
ali v zdravstvo vlagamo premalo, ravno prav 
ali preveč. To, da so vlaganja v zdravstvo dala 
v povprečju pozitivne rezultate, še ne pomeni, 
da je zdravstveni sistem učinkovit (Frakt, 2012). 
Nasprotno se večina udeleženih strinja, da se 
sredstva v zdravstvu ne porabljajo učinkovito 
in da ni dokazane povezave med povečeva-
njem sredstev in rezultati. Ne ve se niti tega, ali 
je alokacija virov med zdravstvom in ostalimi 
uporabniki javnih sredstev učinkovita, niti ne 
vemo, koliko zdravja bi morali dobiti za vlo-
žena sredstva (Baiker, 2011). Težava je v tem, 
da koristi različnih vrst porabe zelo variirajo. 
Nekateri tretmaji, namenjeni široki populaciji 
pacientov, prinašajo velike koristi pri relativno 
majhni porabi. Nekateri dragi tretmaji imajo 
visoko vrednost za posamezne specifične pa-
ciente in nizko vrednost za ostale. Širok pa je 
tudi nabor tretmajev, ki prispevajo k hitri rasti 
porabe sredstev, pri čemer pa so njihove koristi 
za zdravje vprašljive. Zato so priložnosti glede 
učinkovitejšega razporejanja porabe velike (Ba-
iker, 2012).

V splošnem je opredelitev rešitve problema do-
kaj preprosta. Dobro delujoči zdravstveni sis-
tem mora izkazovati produkcijsko učinkovitost 
(zdravstveni viri so usmerjeni v najboljšo mo-
žno uporabo in producirajo kar največ zdrav-

ja) in alokativno učinkovitost (pravilna delitev 
sredstev med zdravstvo in druge dobrine) (Ba-
iker, 2011). 

Boljše rezultate lahko dosežemo v okviru danih 
pogojev delovanja z uveljavljanjem sistema ce-
lovite kakovosti, v okviru katerega uporabimo 
primerna managerska orodja za razvoj kakovo-
sti poslovanja, ki naj prinese boljšo učinkovitost 
(več storitev) in kakovost rezultatov (boljše sto-
ritve). Večje spremembe v smotrnosti (učinko-
vitosti ali kakovosti ali dostopnosti pa lahko 
dosegamo le z investiranjem v opremo in/ali 
objekte).

Pri načrtovanju investiranja se moramo držati 
principa optimalne smotrnosti. Vlaganja po-
večajo vrednost uporabljenih sredstev in v pri-
meru, da ostanejo ostala razmerja med vložki 
in izložki nespremenjena, povzročijo znižanje 
učinkovitosti. Na splošno torej nadinvestirane 
enote poslovnega odločanja izkazujejo manjšo, 
podinvestirane enote pa večjo učinkovitost, pri 
čemer ostane vprašanje, kako to zares vpliva na 
končne rezultate delovanja. Vsekakor pa lahko 
predpostavimo, da na splošno relativno nižja 
vrednost osnovnih sredstev vpliva na slabšo 
kakovost oziroma dostopnost storitev, relativ-
no višja vrednost pa na večjo kakovost oziroma 
dostopnost. Boljša oprema prinaša boljše rezul-
tate, boljši in udobnejši prostori vplivajo na ve-
čje zadovoljstvo bolnikov, nenazadnje pa tudi 
na boljše rezultate zdravljenja. Boljši pogoji dela 
lahko samo povečajo kakovost oziroma dosto-
pnost, lahko pa povečajo tudi obseg izložkov in 
s tem prispevajo k povečanju učinkovitosti.

Da bi dosegli smotrnost investiranja, morajo 
biti cilji investiranja opredeljeni v okviru defini-
cije smotrnosti. Le v izjemnih primerih bi smeli 
dovoliti, da se učinkovitost zmanjša, praviloma 
bi morala ostati vsaj enaka kot pred investici-
jo. Investicija je lahko usmerjena v izboljšanje 
(izravnavo) kakovosti v enotah poslovnega od-
ločanja, ki z opremo in/ali prostori ne dosegajo 
postavljenih standardov. Vlaganja so lahko na-
menjena tudi povečanju dostopnosti zdravstve-
nih storitev z zmanjševanjem čakalnih vrst ozi-
roma vzpostavljanjem določenih vrst storitev v 
geografskih področjih, v katerih je tovrstnih sto-
ritev premalo. Pri tovrstnih vlaganjih gre lahko 
za vzpostavljanje primerljivih pogojev zdravlje-
nja v vseh enotah v sistemu ali pa za načrten ce-
lovit dvig standardov. Del vlaganj, ki uvaja dra-
ge tretmaje, ki bolnikom rešujejo življenja, nam 
na mikro ravni ne povzroča težav, saj morajo 
biti tovrstne storitve ustrezno ovrednotene in 
na ravni posamezne enote poslovnega odloča-
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nja praviloma ne bi zmanjševale učinkovitosti. 

Skozi razpravo o smotrnosti in učinkovitosti 
v zdravstvu smo utemeljili nujnost merjenja 
in zagotavljanja smotrnosti porabe sredstev v 
zdravstvu. Glede na odgovornost za rezultate 
(redno poslovanje – management, investiranje – 
lastniki) je treba ločeno opazovati učinkovitost 
z vidika optimizacije rednega poslovanja (pri-
spevek managementa) in z vidika optimizaci-
je investiranja (prispevek lastnikov). Nakazali 
smo tudi, da je za obravnavo smotrnosti najpri-
mernejša metoda benchmarkinga.

Številni avtorji dokazujejo, da stroški zdravstva 
dajejo zelo dobre rezultate, kar utemeljujejo z 
vzdolžno analizo podatkov o porabi in rezul-
tatih zdravstvenega sistema. Očitno je, da na 
tak način ni mogoče odkrivati neučinkovitosti 
in da je zaradi tega smotrnost porabe sredstev 
vprašljiva. Če predpostavimo, da delujejo enote 
v javnem zdravstvu v povprečju neučinkovito, 
potem je poraba več kot očitno nesmotrna. Smo-
trnost bo dosežena le ob primerni učinkovitosti 
sistema in doseganju pričakovanih rezultatov. 

Prvi korak k vzpostavljanju smotrnosti delo-
vanja je zato obvladovanje smotrnosti delova-
nja na mikro ravni – čiščenje, urejanje sistema 
tako, da uredimo delovanje posameznih enot. 
Pri tem sta ključna načrtovanje in preverjanje 
rezultatov investiranja. Stroške zdravstva bomo 
lahko obvladovali le, če bodo investicije v sis-
tem dobro načrtovane in bodo dajale vzdržne 
rezultate. Da pa bi lahko vzpostavili sistem, ki 
bi zagotavljal primerne rezultate investiranja, 
moramo vzpostaviti modele merjenja, ki bodo 
omogočali spremljati rezultate in bodo hkrati 
metodološko izhodišče za razvoj načrtovanja 
in spremljanja rezultatov investicij. Pri tem pa 
je pomembno, da so pristopi in metode, ki jih 
razvijamo na mikro ravni, povsem uporabni na 
makro ravni, kjer naj bi se investicije načrtova-
le v sklopih (po tehnologijah, pristopih ...) in se 
nato realizirale na eni ali več mikro lokacijah.

4. MeRJenJe SMotRnoStI 
InVeStIRAnJA In ReZULtAtI 
AnALIZe
Merjenje rezultatov investiranja je možno z me-
rami, ki se izražajo s kazalniki. Običajno je pri 
tem treba upoštevati več vidikov merjenja, zato 
nastopa več kazalnikov. Kadar so ti kazalniki 
smiselno povezani, govorimo o sistemu ka-
zalnikov. V našem primeru bomo obravnavali 
vprašanje ocenjevanja smotrnosti investiranja 
slovenskih bolnišnic. Za ocenjevanje rezultatov 

investicijskih aktivnosti so bili uporabljeni po-
datki iz izkazov poslovnega izida bolnišnic, ka-
drovskih podatkov in obsega opravljenih stori-
tev. Na zbranih podatkih smo oblikovali sistem 
kazalnikov, ki omogoča merjenje rezultatov in-
vesticijskih aktivnosti bolnišnic.

V prispevku predstavljamo poenostavljen pri-
mer sistema kazalnikov kot idejno izhodišče 
za nadaljnji razvoj rešitve. Pri tem smo zaradi 
jasnosti in z željo izpostaviti, da je mogoče tudi 
s preprostimi metodami nad omejenim nabo-
rom spremenljivk priti do določenih rezultatov, 
oblikovali model merjenja s tremi dimenzijami: 
ekonomičnost, učinkovitost in tehnološka opre-
mljenost bolnišnic. Osrednji metodi analize sta 
regresijska analiza kazalnikov dveh časovnih 
presekov in bivariatna analiza povprečnih le-
tnih koeficientov rasti posameznih kazalnikov.

Analiza je narejena po kazalnikih ekonomič-
nosti, učinkovitosti, opremljenosti in po biva-
riantni regresijski analizi koeficientov rasti teh 
kazalnikov. Definicije kazalnikov so navedene 
v nadaljevanju:

 - EKONOMIČNOST (prihodki/odhodki) 
 - UČINKOVITOST(točke/zaposleni) 
 - OPREMLJENOST (amortizacija/zaposleni) 

Za gornje kazalnike je narejena regresijska ana-
liza kazalnikov baznega leta s kazalniki pri-
merjanega leta.

Analiza medsebojne povezanosti spreminjanja 
kazalnikov je narejena z bivariantno regresij-
sko analizo koeficientov povprečne letne ra-
sti kazalnikov. Pri tem smo raziskovali vpliv 
sprememb pri enem kazalniku na spreminjanje 
vrednosti drugega kazalnika. Tako so narejene 
bivariantne regresijske analize za: 

 - opremljenost kot dejavnik ekonomičnosti 
(primerjava rasti za opremljenost in rasti za 
ekonomičnost v obdobju), 

 - učinkovitost kot dejavnik ekonomičnosti 
(primerjava rasti za učinkovitost in rasti za 
ekonomičnost v obdobju),

 - opremljenost kot dejavnika učinkovitosti 
(primerjava rasti za opremljenost in rasti za 
učinkovitost v obdobju).

Izvedene regresijske analize so shematsko pri-
kazane na sliki 1.



15. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Ankaran, 18. in 19. oktober 201242

prof. dr. Srečko Devjak in doc. dr. Jože Benčina Ugotavljanje smotrnosti porabe investicijskih sredstev v zdravstvu

Slika 1: Shema modela analize smotrnosti investira-
nja z vidika učinkovitosti in opremljenosti delovanja 
bolnišnic

Numerični preizkus modela je izveden na po-
datkih slovenskih bolnišnic, in sicer za dve 
enoletni obdobji: leto 2007 (bazno) in 2011 (pri-
merjano). V izračunih so uporabljeni podatki 24 
bolnišnic, ki so v grobem primerljive. Med nji-
mi so seveda razlike po velikosti in programih 
storitev, zato imajo različno strukturo zaposle-
nih kot tudi različne programe storitev, mer-
jene z opravljenimi točkami. Seveda bi lahko 
te bolnišnice razdelili v podskupine, ki bi bile 
bolj homogene in zato primerljivejše, vendar za 
naš namen struktura ( zaposlenih in storitev) ni 
bistvenega pomena, kajti analiza temelji na in-
ternem benchmarkingu: primerjavi sprememb 
vrednosti kazalnikov med obdobji po posame-
zni bolnišnici. Pri tem je amortizacija kazalnik, 
ki posredno izkazuje opremljenost in kakovost 
pogojev izvajanja bolnišnične dejavnosti.

Tabela 1: Povprečne vrednosti kazalnikov za 24 
bolnišnic

Kazalnik 2007 2011
Povprečen 
letni koef. 

rasti

Ekonomičnost 0,991 0,993 1,000

Učinkovitost 
(točke/št. zapo-
slenih)

1494,918 1654,778 1,026

Opremljenost 
(amortizacija/
št. zaposlenih)

1692,043 2685,862 1,122

Vir. Letna poročila MZ

Splošna ugotovitev je, da so bolnišnice v obdo-
bju od 2007 do 2011 izboljšale ekonomičnost, 

učinkovitost in opremljenost. Največji porast 
lahko zasledimo pri opremljenosti (koeficient 
pov. stopnje rasti 1,122).

Graf 1: Ekonomičnost (prihodki/odhodki) za leto 
2007 in 2011

y = 0,5271x + 0,4781 
R² = 0,172

Vir. Letna poročila MZ

Graf 1 kaže, da ima ekonomičnost naraščajočo 
regresijo, kar pomeni, da se kaže tendenca na-
raščanja. Pomembno pri tem je, da je vrednost 
1 absolutna mera, s katero izkazuje bolnišnica 
pozitiven ali negativen rezultat. Ta meja je do-
ločena z ekonomsko teorijo zakonitosti trajnosti 
delovanja ekonomskega sistema. Vidi se, da so 
nekatere enote ostajale pod to mejo, nekaj jih je 
padlo, le ena je uspela rezultat izboljšati.
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Graf 2: Opremljenost (Amortizacija/zaposleni) za 2007 in 2011

Vir. Letna poročila MZ

Graf 2 prikazuje stanje za opremljenost, ki ima 
prav tako pozitivno tendenco, pri kateri je de-
terminacijski koeficient visok in kaže neko sta-
bilno stanje opremljenosti. Kaže tudi na to, da 
so nekatere bolnišnice pri opremljenosti močno 
napredovale/nazadovale, večina pa je ohranila 
nespremenjeno stanje.

Učinkovitost, prikazana v Grafu 3, ima od vseh 
navedenih treh kazalnikov največji determina-
cijski koeficient, regresijski koeficient je visok, 
kar pomeni, da v obdobju ni prišlo do drastič-
nih sprememb v pozitivno (razen pri eni) ali 
negativno smer.

Vir. Letna poročila MZ

Graf 3: Učinkovitost (Točke/a/zaposleni) za 2007 in 2011
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V nadaljevanju prikazujemo še nekatere vre-
dnosti regresijskih in determinacijskih koefici-
entov opravljene bivariatne regresijske analize.

Tabela 2: Regresijski in determinacijski koeficienti 
vpliva dejavnikov na učinkovitost in ekonomičnost

Kazalnik
Regresijski 
koeficient

Determi-
nacijski

Opremljenost kot dejavnik 
učinkovitosti 0,032 0,001

Opremljenost kot dejavnik 
ekonomičnosti 0,009 0,011

Učinkovitost dejavnik ekono-
mičnosti 0,039 0,315

Vir. Letna poročila MZ

Pri vplivu dejavnikov na koeficiente ekono-
mičnosti in učinkovitosti lahko ugotovimo, 
da največji vpliv na ekonomičnost izkazuje 
učinkovitost (determinacijski koeficient 0,315). 
Opremljenost kot dejavnik ne vpliva niti na 
ekonomičnost (determinacijski koeficient 0,011) 
niti na učinkovitost (determinacijski koeficient 
0,001).

5. InteRPRetAcIJA In 
razprava
Primerjava vrednosti kazalnikov za dva časov-
na trenutka bo pokazala, v kolikšni meri je k 
učinkovitosti prispevala investicijska politika. 
Izkaže se, da ni večjih učinkov, ki bi bili nepo-
sredno vezani na posodabljanje bolnišnic. Edi-
ni dejavnik, ki ima zmerno povezanost, je učin-
kovitost z vidika ekonomičnosti poslovanja. 
Očitno je, da obstaja vpliv investicijske dejavno-
sti na drugih področjih izven učinkovitosti in 
ekonomičnosti.

Merjenje smotrnosti investicij mora zato teme-
ljiti na indeksih doseganja kazalnikov, ki merijo 
ali ekonomičnost in učinkovitost ali pa dosto-
pnost. Za te kazalnike je treba določati ciljne 
vrednosti, ki so verjetno posebej določene za 
podobne skupine bolnišnic (UKC, velike ...). 
Ciljne vrednosti kazalnikov v skupini bi mo-
rale biti določene na osnovi sektorskih politik 
ustanoviteljev ali za to pooblaščenega organa 
ustanovitelja. Vsaka bolnišnica v načrtu razvoj-
no-investicijskih aktivnosti opredeli svoje ciljne 
vrednosti. Če se bolnišnice v svojih razvojno-
-investicijskih aktivnostih približujejo tako iz-
branim ciljnim vrednostim, govorimo o smotr-
nosti investiranja.

Slika 2: Shema poteka investicijskega odločanja z uporabo sistema kazalnikov

Stopnja doseganja mejnih vrednosti kazalnikov 
v skupini

pred investicijo

Napoved  stopnje doseganja mejnih vrednosti 
kazalnikov v skupini

po  investiciji

Povečanje
vsi kazalniki

Povečanje
ključni kazalniki

Vrednosti kazalnikov ustrezajo 
politiki in strategiji razvoja mreže 

bolnišnic
investicija sprejeta

Vrednosti kazalnikov ne ustrezajo 
politiki in strategiji razvoja mreže 

bolnišnic
investicija ni sprejeta

NE

DA

Vrednosti kazalnikov po investiciji 
– vnos v bazo kazalnikov za 

spremljanje stopnje doseganja 
investicijskih ciljev

DA

NE



4515. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Ankaran, 18. in 19. oktober 2012

prof. dr. Srečko Devjak in doc. dr. Jože Benčina Ugotavljanje smotrnosti porabe investicijskih sredstev v zdravstvu

Zato bi morala biti za pripravo investicijske do-
kumentacije glede izbire in obravnave kazalni-
kov določena natančna pravila, ki bi upoštevala 
tudi simulacijo rezultatov za različne scenarije 
poteka investicije in njenega koriščenja. Investi-
cija bo izkazala smotrnost, če bo prispevala h 
kakovosti, k dostopnosti in/ali učinkovitosti – 
lahko samo k eni dimenziji, lahko k vsem. Ne-
smotrnost investicije se lahko izkaže kot vzpo-
stavitev nadstandardnih pogojev kakovosti ali 
dostopnosti ali kot zmanjšanje učinkovitosti. 
Pri tem bi morali biti primeri, ki zmanjšujejo 
učinkovitost, posebej natančno utemeljeni.

ZAKLJUčeK
V prispevku smo splošno definicijo smotrnosti 
delovanj javnega sektorja vpeli v okolje zdra-
vstva. Študij literature je pokazal, da se sicer 
še vedno poskuša dokazovati, da je tak sistem 
zdravstva, kakršen je, uspešen, vendar je očitno, 
da postaja zagotavljanje smotrnosti zdravstve-
nega sistema ključna naloga tako odločevalcev 
kot izvajalcev programov in projektov. Prikaza-
ni primer analize vpliva investiranja na razvoj 
dejavnosti kaže, da ga ni možno meriti z abso-
lutnimi kazalniki, ampak le relativno. To pa je 
izvedljivo le ob ustrezno kvantificiranih strate-
gijah razvoja zdravstvene mreže ter določanju 
stopnje doseganja načrtovanih ciljnih vrednosti 
ključnih kazalnikov. Tako opredeljene stopnje 
doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov prevza-
mejo vlogo kriterijev investicijskega odločanja.
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Povzetek
Vsako investicijsko odločanje v poslovnem svetu 
zahteva predhodne analize, da bi investitorji z večjo 
verjetnostjo dosegali pričakovane cilje. Enako velja 
za javni sektor. V Republiki Sloveniji je to področje 
zakonsko urejeno z uporabo enotne metodologije, 
vendar se kljub temu ob pripravi investicijskih pro-
gramov v zdravstvu odpirajo številna vprašanja, ki 
zadevajo izdelovalce investicijskih programov kakor 
tudi racionalnost uporabe predpisane metodologije. 
Metodologija ne upošteva dovolj, da imajo humani 
cilji pri investicijah v zdravstvu načelno prednost 
pred ekonomskimi cilji. Prav tako nimamo sprejetih 
enotnih meril za vrednotenje posrednih koristi, ki 
jih investicije prinašajo. To izdelovalcem investici-
jske dokumentacije povzroča težave in hkrati odpira 
večje možnosti za negativne odločitve pri presojanju 
upravičenosti investicijskih projektov. 

Abstract
Each investment decision in the business world re-
quires a preliminary analysis to increase the possibil-
ity for investors to achieve the expected objectives. 
The same principle applies to public sector. This 
area is legally regulated in the Republic of Slovenia 
through the use of a uniform methodology. However, 
when preparing investment plans, numerous ques-
tions emerge regarding its preparation as well as 
questions about the rationality of the methodology 
used. This methodology favors the financial objec-
tives over human benefits while - in healthcare - hu-
man benefit should have the precedence. Moreover, 
there are no uniform criteria for the evaluation of 
indirect benefits derived from these investments. 
This causes problems during the making of invest-
ment documentation and increases the possibility of 
a negative decision, when assessing the eligibility of 
investment projects.
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UVoD
Investicije sodijo v eno najobčutljivejših eko-
nomskih kategorij, ki v vsakem trenutku po 
vsem svetu buri duhove gospodarskih stra-
tegov ne glede na to, ali gre za obdobje inten-
zivne gospodarske rasti ali njene stagnacije. Ko 
se investitor odloča o naložbi, mora imeti pred 
sabo vizijo sedanjih in bodočih denarnih tokov, 
s tem da obstaja v vmesnem času tveganje ure-
sničitve pričakovanih učinkov. To posebej velja, 
ker se denar v obdobju investicije preoblikuje 
iz denarne v nedenarne oblike. Vključi se kate-
gorija gospodarjenja oz. proizvodnje, na katero 
vplivajo številni predvidljivi in nepredvidljivi 
dejavniki. Vsekakor je interes, da bi denarni 
pritoki iz naložbenih sredstev presegali vlože-
na sredstva, vključno z vsemi nastalimi stroški 
proizvodnega procesa. Ali bodo cilji doseženi, 
pa je v veliki meri odvisno od predhodnega 
kakovostnega odločanja o investiciji. Na proces 
odločanja vplivajo širša gospodarska in druž-
bena situacija, pa tudi notranje okolje, poveza-
no z lastno gospodarsko politiko, finančno sta-
bilnostjo subjekta, vrstami razpoložljivih virov 
in razpoložljivimi kadri. Prav usposobljenost 
strokovnih kadrov, ki hkrati zmorejo analizi-
rati naložbeno okolje ter oblikovati prave infor-
macije za sprejemanje zahtevnih investicijskih 
poslovnih odločitev, predstavlja šibko točko 
celotnega gospodarstva1. Ugotovitev velja tako 
za gospodarske kot negospodarske subjekte, 
vključno z zdravstvom. 

ZUnAnJe oKoLJe  
Pravni okvir investicijam v zdravstvu dajeta 
Zakon o javnih financah2 in na njegovi osnovi 
izdana Uredba o enotni metodologiji za pri-
pravo in obravnavo investicijske dokumenta-
cije na področju javnih financ3 (v nadaljevanju: 
Uredba). Le-ta podrobno ureja administrativen 
pristop k pripravi zahtevne investicijske do-
kumentacije, ki bi za svojo kakovostno izved-
bo potrebovala še stabilne razmere v družbi 
in sprejeto dolgoročno strategijo razvoja zdra-
vstva. Ta bi morala biti določena z neposredno 
zdravstveno zakonodajo, ki bi poleg strategije 

1 Da je to res, potrjujejo številne zgrešene investicije v 
Sloveniji, še posebej tiste, pri katerih so bila med inves-
ticijske vire vključena bančna posojila. 

 Ali pa strokovne podlage stroke pri odločanju niso 
bile upoštevane. 

2 Uradni list RS št. 79/99, 124/100, 79/01, 30/02, 56/02.
3 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravna-

vo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc, Uradni list RS št. 60/2006.

razvoja zdravstvenega sistema in zdravstvene 
mreže morala vključevati še pravice državlja-
nov do zdravstvenega varstva. Ker obstoječa 
zakonodaja zaradi sprememb v družbi ne sledi 
razvojnim trendom v zdravstvu in problemati-
ki starajočega se prebivalstva, je dosledno upo-
števanje Uredbe oteženo. Posledično so odloči-
tve, sprejete na podlagi neustreznih strokovnih 
podlag za odločanje, lahko tudi slabe4. Pri tem 
izhajamo iz dejstva, da metodologija iz Uredbe 
v večji meri posnema podjetniške vidike odlo-
čanja, kar je pogosto v nasprotju s cilji in po-
slanstvom v zdravstvu. 

Poleg Uredbe predstavljajo pomemben element 
zunanjega okolja pogodbeni odnosi med iz-
vajalci in zdravstvenimi zavarovalnicami oz. 
njihovi odnosi z državo. Kratkoročno spremi-
njanje pogojev poslovanja (obseg delovnih pro-
gramov, spremembe cen zdravstvenih storitev, 
spremembe obračunskega sistema idr.), otežuje 
kakovostne dolgoročne investicijske odločitve. 

notRAnJe oKoLJe
Vsaka investicijska aktivnost v zdravstvenem 
zavodu neposredno ali posredno vpliva na 
program dela oz. njegovo osnovno dejavnost, 
na organizacijsko strukturo ali urejenost ter 
na materialna in nematerialna sredstva. Vse 
te strukture predstavljajo notranje okolje, ki se 
dopolnjuje s strategijo vodenja in strateškimi 
usmeritvami. Ta tehnični vidik organizacije pa 
se dopolnjuje in zliva z organizacijsko kulturo, 
ki formalno ni jasno opredeljena, a kaže na no-
tranjo moč sistema, saj vključuje kopico formal-
nih in neformalnih povezav ter odnosov med 
zaposlenimi. 

Elemente notranjega okolja je treba dobro po-
znati, da jih je možno vključiti v podlage za po-
slovne odločitve. Tako lahko tudi pri pripravi 
investicijskih programov govorimo o ključnih 
aktivnostih, ki morajo potekati v okviru zavo-
da, s kadri, ki poznajo njegov organizacijski 
ustroj, ter prednosti in predvsem nevarnosti, ki 
jih investicijski projekti prinašajo s sabo.

4 Odločitve so lahko slabe z vidika uporabnikov zdravst-
venih storitev, kadar zaradi finančnih razlogov ni 
sredstev za razvoj, ali pa so slabe za izvajalca zara-
di posledičnega poslabšanja njegovega finančnega 
položaja.  
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KAKo Do KAKoVoStneGA 
InVeStIcIJSKeGA PRoGRAMA?
Ko se v zdravstvenem zavodu vodstvo (ali drža-
va) odloči za investicijo, za katero je po Zakonu 
o javnih financah oz. po Uredbi treba pripraviti 
investicijski program (IP)5, se pojavi kopica di-
lem, ki zahtevajo jasen odgovor.

Prva dilema: Kdo naj izdela investicijski 
program?

Običajno se srečamo s kadrovskim problemom. 
Ali imamo v zavodu usposobljenega delavca, 
po možnosti ekonomista, ki bo program sesta-
vil? Ali bomo najeli zunanjega izvajalca? Za ka-
kovostno izdelavo potrebujemo strokovnjaka, 
ki razume vsebine iz Uredbe ter dobro pozna 
delovanje zavoda. Brez ustrezno izobraženega 
kadra ni možno pričakovati kvalitetnih IP-jev. 
Žal večina zdravstvenih zavodov nima v ta na-
men usposobljenih kadrov. 

Pri zunanjih izvajalcih IP obstaja nevarnost, da 
v okvir njihovega šablonskega dela zgolj prek 
bilančnih, knjigovodskih in drugih podatkov 
težko povzemajo pravo sliko zavoda in jo vse-
binsko vključijo v investicijski program, ki de-
jansko predstavlja del strategije zavoda. Običaj-
no je prisotna še časovna stiska, ker je treba IP 
pripraviti v kratkem času (od 7 do 14 dni). Na 
razpolago so le kopica računovodskih in drugih 
podatkov ter tehnični podatki o investiciji, ki so 
običajno rezultat dela zunanjih projektantskih 
podjetij. 

Da gre za zahtevno delo, potrjuje 10. člen Ured-
be, ki investitorju nalaga preverjanje strokovne 
usposobljenosti izdelovalcev investicijske do-
kumentacije na podlagi predloženih dokazil in 
dokumentov, na podlagi katerih izdelovalci do-
kazujejo usposobljenost za ocenjevanje in vre-
dnotenje investicij.

Za primerjavo lahko omenimo pristop revizor-
jev ali inšpektorjev, ki za oceno stanja preisko-
valnega zavoda porabijo veliko časa, lahko tudi 
več mesecev, da bi oblikovali čim bolj objektiv-
no sliko. Za pripravo investicijske dokumenta-
cije, ki lahko usodno vpliva na delovanje, razvoj 
in položaj zavoda, pa imamo na voljo le nekaj 
dni. 

Pri tem smo morda celo spregledali, da osnov-
na odločitev o investiciji sploh ni bila sprejeta 
na strokovnih temeljih izračunanih stroškov 
in koristi oz. finančne in ekonomske analize, 

5 Glej 4. člen Uredbe.

ampak po prostem preudarku vodstva. V tem 
primeru lahko vsa dokumentacija finančne in 
ekonomske analize predstavlja le formalnost, 
potrebno zgolj zaradi zakonodaje. 

Druga dilema: Katere vsebine iz uredbe 
so ustrezne za »naš« IP?

Po proučitvi zahtev iz Uredbe lahko ugoto-
vimo, da bi bilo idealno, če bi resnično uspeli 
odgovoriti na vsa zahtevana področja in anali-
zirati pričakovane posledice predvidenih inve-
sticijskih aktivnosti. Že najnižja raven investi-
cijske dokumentacije, to je Projekt identifikacije 
investicijskega projekta, zahteva celovito eko-
nomsko vrednotenje investicijskega projekta z 
uporabo vseh metodoloških osnov in metod za 
presojo upravičenosti. Poleg tehnoloških vse-
bin, ki načelno niso domena ekonomista, pa se 
srečamo s nekaterimi pojmi, ki potrebujejo ce-
lovito poznavanje investitorjeve organizacije in 
poslovanja6, in sicer: 

 - upravičenih in neupravičenih stroškov,
 - virov financiranja ter
 - analize stroškov in koristi. 

Razmejitev na upravičene in neupravičene stro-
ške poraja v ekonomskem razmišljanju težko 
sprejemljivo dejstvo, kajti če so neupravičeni 
stroški investicije enako potrebni za izvedbo 
investicije kot upravičeni stroški, potem gre za 
umetno delitev stroškov po namenu brez kori-
stnega učinka. Denarni tokovi kot posledica po-
kritja neupravičenih stroškov imajo popolnoma 
enako naravo kot upravičeni stroški. Izjema so 
lahko le IP-ji, ki kot financiranje vključujejo fi-
nančna sredstva EU. 

Viri financiranja odpirajo vrsto dilem, ki z za-
ostrovanjem gospodarske situacije in šibkega 
bančnega sistema investicije zdravstvenih za-
vodov postavljajo pod vprašaj ne glede na vse-
binsko upravičenost investicije ter pozitivne fi-
nančne in ekonomske kazalce izvedenih analiz. 
Le v primeru, da gre v celoti za lastna sredstva 
amortizacije skupaj z ustvarjenim presežkom 
prihodkov nad odhodki ter s pozitivnim de-
narnim tokom celotnega zdravstvenega zavo-
da, se lahko investicije tudi realizirajo. Seveda 
pa mora tudi v tem primeru finančna analiza 
pokazati, da finančni tokovi zaradi investicije 

6 Izpostavljeni so le tisti najpomembnejši pojmi, ki so 
vezani na vsebino tega prispevka, medtem ko nosi 
Uredba še vrsto drugih vsebin, ki so le delno pove-
zani z vlogo ekonomista pri pripravi investicijskega 
programa.
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dolgoročno ne bodo ogrožali solventnosti po-
slovanja zavoda. 

Če so potrebni tuji viri (bančni kredit), pa je tre-
ba v celoti upoštevati Uredbo o pogojih in po-
stopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena 
Zakona o javnih financah7. Metodologija izved-
be postopka od investitorja predvideva, da že 
v prvi fazi postopka pred pridobitvijo soglasja 
pri Ministrstvu za finance pridobi predhodno 
pozitivno mnenje Ministrstva za zdravstvo. Za 
pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje pa je 
treba predložiti izdelano investicijsko doku-
mentacijo iz Uredbe, vključno z Dokumentom 
identifikacije investicijskega projekta oz. Pre-
dinvesticijsko zasnovo ali celoten investicijski 
program. Teh dokumentov pa skoraj ni možno 
pripraviti, dokler niso znani viri financiranja, 
kot jih zahteva že dokument Identifikacije in-
vesticijskega projekta. Tako se vrtimo v krogu 
– kje pravzaprav začeti, da ne bi povzročali tudi 
nepotrebnih stroškov. Odpira se naslednja di-
lema.

tretja dilema: Kdaj sprožiti postopek za 
pridobitev investicijskega kredita?

Vprašanje je aktualno, kajti za pridobitev kredi-
tnih virov je treba predložiti celoten investicij-
ski projekt z ekonomskimi in finančnimi ana-
lizami. Torej vložimo precej sredstev (priprava 
načrtov, projektov, ekonomskih elaboratov idr.), 
preden začnemo s postopkom na ministrstvih. 
Vprašanje roka črpanja kredita, ki ga je treba 
opredeliti v vlogi za pridobitev soglasja, pred-
stavlja navidezno obrobni problem, ki pa v tre-
nutni situaciji pomanjkanja kreditnih sredstev 
bančnega sistema lahko povzroča dodatne te-
žave in nepotrebne stroške.

Analiza stroškov in koristi

Z vidika finančne analize bi morali vse stroške 
in koristi izraziti v denarnih enotah. Uredba v 
zadnjih štirih točkah 13. člena opredeljuje zah-
tevo po:

 - načrtu financiranja po tekočih cenah po di-
namiki idr.;

 - projekciji prihodkov in stroškov poslovanja 
po vzpostavitvi delovanja investicije idr.; 

 - vrednotenju drugih stroškov in koristi ter 
presoji upravičenosti (ex-ante) v ekonomski 

7 Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih 
oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah, Uradni list 
RS, 30. 12.  2009.

dobi z izdelavo finančne in ekonomske oce-
ne ter izračunom finančnih in ekonomskih 
kazalnikov po statični in dinamični meto-
di (doba vračanja investicijskih sredstev, 
neto sedanja vrednost, interna stopnja do-
nosnosti, relativna neto sedanja vrednost, 
količnik in/ali, relativne koristnosti) skupaj 
s predstavitvijo učinkov, ki jih ni mogoče 
vrednotiti z denarjem;

 -  analizi tveganja in občutljivosti. 
Zanimivo je, da je zakonodajalec med obvezne 
vsebine investicijskega programa vključil med 
zadnje od šestnajstih točk, verjetno ne zaradi 
manjše pomembnosti, ampak morda zaradi 
tega, ker je njihova realizacija izredno zahtev-
na. Največji poudarek v tem delu je na finančni 
in ekonomski analizi investicijskega programa. 

Finančno analizo izvajamo s statičnimi in di-
namičnimi metodami. Med statične spada izra-
čun dobe vračanja investicije, ki se izkazuje z 
amortizacijo. Tudi izračun donosnosti sodi med 
statične metode in nam pove, kolikšen je donos 
na enoto vložka v enem letu. Morda sta v tem 
kontekstu uporabna še ekonomičnost in pro-
duktivnost, vendar si bomo s temi metodami le 
malo pomagali, saj je treba tudi realno ustvariti 
dodaten prihodek oz. ustvariti finančni priliv. 
V nasprotnem primeru ostanemo zgolj pri izra-
čunih, brez finančnih učinkov. 

Problem se odraža v tem, da je v večini prime-
rov prihodek zdravstvenega zavoda po inve-
sticiji enak, kot je bil pred investicijo, kajti pro-
grami so ostali na enakem obsegu, morebitne 
nedogovorjene prekoračitve obsega storitev pa 
niso priznane. Tako se izračunani amortizacij-
ski zneski, ki se teoretično vračajo v predvide-
ni amortizacijski dobi, izgubijo. Enako velja za 
donosnost, z vidika produktivnosti pa so lahko 
povzročeni se višji stroški. 

Pri uveljavljanju dinamičnih metod, kot sta 
neto sedanja vrednost in interna stopnja do-
nosnosti, končni rezultati niso ohrabrujoči. Pri 
neto sedanji vrednosti gre za diskontiranje bo-
dočih donosov na izhodiščno vrednost in nji-
hovo primerjavo s sedanjimi stroški investicije. 
Če je vsota vseh diskontiranih bodočih dono-
sov večja ali vsaj enaka vloženim sredstvom, je 
investicija sprejemljiva. Pomembno je, po kateri 
obrestni meri diskontiramo stroške investicije. 
Uredba jo sicer določa (7 %), tekoče pa se določa 
z razvojnimi usmeritvami na državni ravni. 

Pri interni stopnji donosa pa ugotavljamo tisto 
diskontno stopnjo, po kateri je vsota vrednosti 
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vseh diskontiranih donosov enaka vloženim 
sredstvom, kar pomeni, da je neto sedanja vre-
dnost projekta enaka 0. 

četrta dilema: Kakšno sporočilo nam 
daje finančna analiza? 

Običajno dajejo finančne analize izrazito nega-
tivne rezultate. Negativni rezultati kažejo na 
neučinkovitost naložb in sprožajo vprašanja o 
gospodarnosti takšnih odločitev. Seveda so cilji 
naložb v zdravstvu izrazito nefinančne narave. 
Metodologija tega posebej ne upošteva in preje-
mniki analiz sporočilo težko razumejo. Obsta-
ja nevarnost, da ga sprejemajo zgolj na osnovi 
intuicije, saj rezultati ne dajejo relevantnih in-
formacij. V realnosti se posledice takšne inve-
sticije odražajo v negativnem denarnem toku, 
ki ogroža kratkoročno in dolgoročno plačilno 
sposobnost zavoda. 

Treba je poudariti, da problematika likvidno-
sti in denarnih tokov v zdravstvu ni doživela 
strokovne razprave, zato tudi negativni kazalci 
finančnih analiz investicijskih programov niso 
vzbudili večje pozornosti. Ekonomska analiza 
je delno vzpostavila ravnotežje in dale osnovo 
za pridobitev nepovratnih sredstev. 

Primer: v Sloveniji se pripravlja investicija v ur-
gentne centre. Zaradi vloženih sredstev v nove 
urgentne centre izvajalci ne bodo imeli večjih 
prihodkov, obseg urgentnih primerov bo ostal 
isti, zaradi boljše opremljenosti in delovanja na 
večjem prostoru bodo stroški v primerjavi z ob-
stoječo organizacijo celo zrasli. Vsaka finančna 
analiza v investicijskem programu bo kazala 
izrazito negativne rezultate. Da se zaradi njih 
ne bi povečala negativni denarni tok in nelikvi-
dnost, bodo investitorji kot vložek prejeli nepo-
vratna investicijska sredstva, tekoča likvidnosti 
pa bo obremenjena v višini razlike med tako 
prejetimi sredstvi in investicijskim vložkom. 

Kot odgovor na finančno analizo Uredba pred-
videva tudi ekonomsko analizo investicijskega 
programa. 

Bistvena razlika je v tem, da ekonomska analiza 
dovoljuje vrednotenje posrednih in nefinanč-
nih koristi investicije, navidezno široka paleta 
možnosti vrednotenja posrednih učinkov pa se 
ustavi ob iskanju sprejemljivih meril, ki jih kot 
družba nismo opredelili. In zopet se ekonomist 
ustavi pred naslednjo dilemo:

Peta dilema: Katera merila lahko 
uporabimo za vrednotenje posrednih in 
nefinančnih koristi investicije?

Posredne koristi se lahko odražajo neposre-
dno v zdravstvenem zavodu ali na nivoju širše 
skupnosti. Vrednotenje posrednih koristi v la-
stnem zavodu je nekoliko lažje zaradi pozna-
vanja lastne strukture stroškov in vplivov med 
organizacijskimi enotami. Zahtevnejše je vre-
dnotenje pozitivnih vplivov na zunanje okolje, 
npr. na druge izvajalce zdravstvenih storitev, 
koristi zaradi pozitivnega vpliva na bivalno 
okolje, socialno okolje, koristi za druge veje go-
spodarstva ipd. 

Brez meril ostajajo vrednotenje zdravja, hitrej-
ša povrnitev bolnega zaposlenega na delovno 
mesto, zmanjšanje socialnih stisk, zmanjšanje 
bolečin posameznika, podaljšanje kakovosti 
življenja posameznika in podaljševanje življenj-
ske dobe. 

Ne glede na to, katera merila uporabi izdelova-
lec investicijskega programa, ga lahko zaradi 
različnih razlogov presojevalec upravičenosti 
investicije zavrne. Dokler se ne vzpostavijo ne-
katera zapisana merila vrednotenja posrednih 
pozitivnih učinkov investicij v zdravstvu, je 
treba neprestano iskati poti in argumente, da bi 
na posameznih primerih postopoma oblikovali 
metodologijo ali standarde, ki bi jih lahko kori-
stno uporabili pri pripravi investicijskih načr-
tov. 

SKLeP
Z zaostrovanjem pogojev gospodarjenja in s 
poglabljanjem gospodarske krize se spreminja 
tudi pristop k odločitvenim procesom pri inve-
sticijah v zdravstvu. Na to spremembo smo v 
zdravstvu slabo pripravljeni, saj nimamo ustre-
znega znanja in kadrov. S problematiko se bo 
treba intenzivno soočiti, predvsem pa se je tre-
ba  osredotočiti na analizo stroškov in koristi, 
vrednotenje posrednih investicijskih učinkov, 
spremljanje denarnih tokov pri sprožanju in-
vesticij, pa tudi na kritično presojo Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ, ki obširno ureja vsa področja, kar pov-
zroča obilo administrativnega dela brez vidnej-
ših uspehov.



Beležke
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Povzetek
Sistem partnerskega dogovarjanja je bil uveden in 
utemeljen z zakonodajo skupaj z uvedbo zdravst-
venega zavarovanja po Bismarckovem modelu. V 
času gospodarske konjunkture je bil dovolj dobro 
demokratično orodje za izboljševanje sistema fi-
nanciranja in za razvoj slovenskega zdravstvenega 
sistema. Njegove slabosti pa so se pokazale v času 
recesije, ko je omogočil prevlado enega partnerja in 
uveljavitev perverznih stimulacij v našem zdravst-
venem sistemu.

mag. Simon Vrhunec 
Univerzitetni klinični center Ljubljana

Abstract
A system of partnership negotiation of healthcare 
system stakeholders has been developed and imple-
mented along with the implementation of health in-
surance according to the Bismarck model. During 
economic conjuncture, it presented a good tool for 
development of healthcare financing system, whereas 
all its weaknesses were pointed out in the last years 
of economic recession, when it enabled supremacy of 
only one stakeholder and implementation of defective 
stimulations in Slovenian healthcare system.
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Tabela 1: Primerjava UKC Ljubljana z nekaterimi drugimi univerzitetnimi bolnišnicami v Evropi

UKCL 2011 AKH Wien 2010 Odense 2010 UMC Gronigen 2009
Število postelj 2.178 2.134 1.300 1.339
Ambulantni obiski - prvi 503.309 568.201  138.171
Ambulantni obisku skupaj 748.927 1.215.943 900.000  
EDH, DH 17.866 36.089  25.010
BOD 572.700   324.954
Število hospitalnih bolnikov 103.564 103.578 105.000 35.412
Celoten prihodek 452.975.727 882.317.151 700.000.000 891.000.000
Presežek odhodkov v letu 4.389.522 4.127.291   
Presežek odhodkov kumulativno 31.488.848 38.551.965   
Število zaposlenih*, od tega: 7.664 8.990 10.000 10.823
 - zdravniki 1.205 1.571 1.300  
 - negovalni kader 3.592 2.868 3.800  
 - ostalo 2.868 4.551   
Prih/ zaposlenega 59.102 98.144 70.000 82.325
Prih/hospitalnega bolnika 4.374 8.518 6.667 25.161
Zasedenost postelj 72,04 %   66,49 %
Ležalna doba (št. dni) 5,53 5,30 3,7  

* Vsi podatki o številu zaposlenih so povprečne letne vrednosti.

1. UVoD
Vloga Univerzitetnega kliničnega centra Lju-
bljana v Sloveniji in v slovenskem zdravstvu je 
vedno bolj izrazita in posebna. Poleg tega, da je 
zadnja inštitucija upanja in zaupanja za Sloven-
ce, ki so resno bolni ali poškodovani, hkrati po-
staja tudi vodilna zdravstvena inštitucija, ki ji 
sledijo tudi druge, predvsem bolnišnice, in ima 
v tem pogledu posebno mesto tudi v odnosu 
do drugih deležnikov v sistemu zdravstvenega 
varstva v Sloveniji. Ta status se razvija vzpore-
dno z njegovo vlogo največje in najpomemb-
nejše zdravstvene inštitucije. V letu 2011 se je 
v UKC Ljubljana v bolnišnični obravnavi zdra-
vilo 103.564 bolnikov. Opravili smo 239 tran-
splantacij. V UKC je bilo rojenih 6.404 otrok. V 
ambulantah smo opravili 750.749 pregledov. V 
okviru diagnostičnih dejavnosti smo opravi-
li 7.166 slikanj z NMR, 15.720 s CT, 1.458 s PET 
CT, 98.920 ultrazvočnih preiskav in kar 177.068 
slikanj z rentgeni. Prihodki UKC Ljubljana so 
znašali 453 mio EUR. To delo je opravilo 7.664 
sodelavcev (vsi podatki se nanašajo na konec 

leta), od katerih je bilo 1.224 zdravnikov in 3.629 
zaposlenih v zdravstveni negi. 1.632 sodelavcev 
je imelo univerzitetno izobrazbo, od tega 356 
doktorat znanosti. 193 je bilo v tem času uni-
verzitetnih profesorjev, štirje pa člani Sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti (eden celo 
njen predsednik).

Ta kadrovski potencial je zaslužen za razvoj 
ali uvedbo številnih novih metod v slovensko 
zdravstvo. V UKC Ljubljana je v zadnjih letih 
delovalo kar 35 raziskovalnih skupin in v okvi-
ru njih 739 registriranih raziskovalcev ter 269 
registriranih tehničnih sodelavcev. V okviru 
klinik in inštitutov je potekalo 381 raziskoval-
nih projektov in 19 raziskovalnih programov. 
Pri pridobitvi terciarnih nazivov (klinika, kli-
nični inštitut, klinični oddelek) so enote UKC 
Ljubljana dosegle kar 338.401 terciarnih točk.

Podatki o Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana v primerjavi z nekaterimi drugimi 
univerzitetnimi bolnišnicami v Evropi so pri-
kazani v Tabeli 1.
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2. PoGoJI PoSLoVAnJA 
BoLnIšnIc V ZADnJIH LetIH
V zadnjih štirih letih se je svetovno gospodar-
stvo soočilo s hudo ekonomsko recesijo. Slove-
nija je recesijo občutila toliko bolj, saj je njena 
ekonomija majhna, proizvodni sektor pa temelji 
na polproizvodih in je močno vezan na izvoz. 
Padec bruto družbenega proizvoda je bil v letu 
2009 tako več kot 8 %. Ta recesija ni prizanesla 
niti javnemu sektorju, saj je financiranje javnih 
dobrin tesno povezano z razmerami v gospo-
darstvu. Zdravje je v večini razvitih držav jav-
na dobrina. Pričakovanja državljanov so v tem 
primeru drugačna kot pri zasebnih dobrinah, 
saj se javne dobrine zagotavljajo po principu 
solidarnosti. Izvedba načel solidarnosti tako 
predpostavlja kolektivno financiranje, ki temelji 
na sposobnosti vsakogar, da prispeva (vertikal-
na solidarnost), in na zagotavljanju storitev ali 
pravic vsakomur, ki jih potrebuje (horizontal-
na solidarnost). Pri tem pa je potrebno opozo-
riti še na eno dejstvo. Financiranje slovenskega 
sistema zdravstvenega varstva temelji, tako kot 
v večini srednjeevropskih držav, na Bismarck-
ovem modelu obveznega socialnega zavarova-
nja. Slabost tega modela v primerjavi z Beverid-
gevim sistemom je, da je veliko bolj podvržen 
ekonomskim ciklom. Zaradi padca zaposleno-
sti in plačne mase so se tako znižali prihodki 
socialnih skladov. V slovenskem primeru se 
je to odrazilo tako, da je sklad za zdravstveno 
zavarovanje (ZZZS) preprosto znižal cene zdra-
vstvenih storitev. To znižanje je bilo sicer veza-
no na kalkulativne elemente za določanje cen, 
zato ni prizadelo vseh izvajalcev enako. V pov-
prečju pa so se cene, po informacijah različnih 
izvajalcev, znižale za dobrih osem odstotkov. 
Univerzitetni klinični center Ljubljana je bil kot 
največja terciarna inštitucija najbolj prizadet. 
Cene so se znižale v povprečju za deset odstot-
kov, še vedno pa je močno čutiti pritisk ZZZS, 
da bi se cene bolnišnicam, še posebej pa njihova 
terciarna sredstva, še dodatno znižala.

3. UReJAnJe oDnoSoV 
MeD ZZZS In IZVAJALcI 
(DoGoVARJAnJe)
Dogovarjanje ali urejanje odnosov med plač-
niki (kupci) in izvajalci zdravstvenih storitev 
je značilno za zdravstvene sisteme z Bismarck-
ovim modelom zdravstvenega zavarovanja. V 
slovenskih predpisih te odnose ureja Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-

rovanju. V poglavju »Urejanje odnosov med Za-
vodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
zdravstvenimi zavodi ter zasebnimi zdravstve-
nimi delavci« določa subjekte, ki se dogovarjajo 
o razdeljevanju sredstev. Ti subjekti so:

 - Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, 

 - pristojne zbornice, 
 - združenja zdravstvenih zavodov in drugih 

zavodov ter organizacij, ki opravljajo zdra-
vstveno dejavnost, in

 - ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
Partnerji se vsako leto dogovorijo naslednje:

 - o programu storitev obveznega zdravstve-
nega zavarovanja, 

 - opredelijo zmogljivosti, potrebne za njego-
vo izvajanje, in 

 - določijo obseg sredstev, potreben za izvaja-
nje programa. 

Na tej osnovi določijo izhodišča za izvajanje 
programov in za oblikovanje cen programov 
oziroma storitev ter druge podlage za sklepanje 
pogodb z zdravstvenimi zavodi, drugimi zavo-
di in organizacijami, ki opravljajo zdravstveno 
dejavnost, ter zasebnimi zdravstvenimi delavci.

Pri elementih za oblikovanje cene programov 
oziroma storitev se upoštevajo:

 - plače in drugi prejemki v skladu s predpisi, 
kolektivnimi pogodbami in drugimi splo-
šnimi akti,

 - materialni stroški,
 - amortizacija, predpisana z zakonom,
 - druge zakonske obveznosti.

Zakon tudi določa, da se – če izhodišča niso 
sprejeta do konca decembra za naslednje leto 
– odloči o njih najpozneje v enem mesecu arbi-
traža, ki jo sestavlja enako število predstavni-
kov ZZZS, predstavnikov pristojnih zbornic in 
združenj zdravstvenih zavodov ter predstavni-
kov ministrstva, pristojnega za zdravstvo. Če v 
okviru arbitraže ni mogoče doseči sporazuma, 
odloči o spornih vprašanjih Vlada Republike 
Slovenije.

Na podlagi tako dogovorjenih oziroma dolo-
čenih izhodišč ZZZS vsako leto objavi razpis 
programov in storitev za sklepanje pogodb z 
zdravstvenimi in drugimi zavodi ter organiza-
cijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ozi-
roma zasebnimi zdravstvenimi delavci.
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ZZZS skladno z zakonom sklepa pogodbe z 
zdravstvenimi zavodi in drugimi zavodi ter 
organizacijami, ki opravljajo zdravstveno de-
javnost, in zasebnimi zdravstvenimi delavci 
na podlagi njihovih ponudb za uresničevanje 
programov in storitev, ki jih zbere na podlagi 
razpisa. Neizbrani ponudnik lahko zahteva, da 
o izbiri odloči arbitraža.

Pogodbe določajo vrste, obseg in kakovost ter 
roke za uresničevanje programa oziroma zdra-
vstvenih storitev na podlagi strokovnih stan-
dardov za posameznega izvajalca v celoti ali 
po dejavnostih. V pogodbi se določijo cene pro-
gramov oziroma storitev, način obračunavanja 
in plačevanja ter nadzor nad uresničevanjem 
pogodbe, pa tudi druge medsebojne pravice in 
obveznosti pogodbenih strank.

Pri določanju roka plačil zdravstvenim zavo-
dom in zasebnim zdravstvenim delavcem ter 
višine zamudnih obresti se uporabljajo določbe 
Zakona o obligacijskih razmerjih.

Zakon tudi določa, da se pogodbe sklenejo naj-
kasneje do 31. marca za tekoče leto. Če pogodba 
ni sklenjena v tem roku, se sporno vprašanje 
predloži arbitraži. Vsaka pogodbena stranka v 
arbitražo imenuje po dva predstavnika. Predse-
dnika arbitraže sporazumno določita pogodbe-
ni stranki. Arbitraža mora odločiti o spornem 
vprašanju najpozneje v enem mesecu. Pogodbe 
se sklepajo za naprej. Do sklenitve pogodbe ve-
ljajo obveznosti iz prejšnje pogodbe. Pogodba, 
sklenjena na podlagi odločitve arbitraže, pa ve-
lja za naprej, če arbitraža ne odloči drugače.

Ta določila so se relativno dobro obnesla v ča-
sih ekonomske konjunkture. Ne glede na to, da 
je bil sistem tog in so se dogovori in na njihovi 
podlagi pogodbe sklepali relativno pozno (vča-
sih celo konec koledarskega leta z veljavnostjo 
za nazaj od začetka druge četrtine tistega leta), 
je sistem omogočal močno participacijo vseh 
deležnikov. Univerzitetni klinični center Lju-
bljana je bil v tem času in tem sistemu pogosto 
pobudnik in nosilec številnih sprememb. Tako 
se je na primer pod močnim vplivom UKC Lju-
bljana v poznih devetdesetih letih razvil sistem 
financiranja terciarne dejavnosti. UKC Ljublja-
na je bil tudi pobudnik in nosilec sprememb fi-
nanciranja bolnišnične dejavnosti iz obračuna-
vanja bolniškooskrbnih dni v obračunavanje po 
primerih. Ta sprememba je konec devetdesetih 
let povzročila močno skrajševanje ležalnih dob. 
Najbolj značilno je bilo skrajšanje ležalne dobe 
za zdrav porod s sedem na pet in kasneje na tri 
dni. Univerzitetni klinični center je tudi spod-

budil spremembo obračunskega modela po 
primerih v model skupin primerljivih prime-
rov po kanadskem oziroma avstralskem vzoru. 
Bil je tudi pobudnik uveljavitve obračunavanja 
pregledov vzporedno z obračunavanjem točk 
storitev po Zeleni knjigi. Posledica tega moč-
nega vplivu Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana na vse te spremembe so mnoge pove-
zave med ZZZS in UKC Ljubljana na operativni 
ravni še danes.

4. SISteM DoGoVARJAnJA V 
čASU ReceSIJe
Žal pa se je sistem dogovarjanja v zadnjih letih, 
za katera je značilna gospodarska recesija, po-
polnoma izrodil. Na to najbolj kaže dejstvo, da 
izvajalci zdravstvenih storitev v okviru procesa 
dogovarjanja nimajo več nikakršnega vpliva. 
Javne zdravstvene zavode v procesu sprejema-
nja dogovora zastopa Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije. Združenje vsakič posebej 
izvede demokratičen proces zbiranja predlogov 
za spremembe Dogovora. Te predloge obdelajo 
in obravnavajo strokovne komisije Združenja 
ter odbori bolnišnic, zdravstvenih domov in za-
vodov za zdravstveno varstvo. Po temeljiti ob-
delavi in razpravi, v kateri se ti predlogi argu-
mentirano prečistijo, jih sprejme Upravni odbor 
Združenja in jih vloži v proces dogovarjanja. V 
tem procesu pa predlogi Združenja večinoma 
doživijo bridek konec. Praviloma jih ZZZS za-
vrne, Ministrstvo za zdravje, ki nima močnega 
administrativnega aparata za pripravo svojih 
predlogov, pa to zavrnitev v postopku arbitra-
že tudi sprejme. Celo več: ker Ministrstvo nima 
svojih predlogov in je pod pritiskom, da je po-
trebno odhodke zdravstvene blagajne uskladiti 
s prihodki, Vlada kot končni arbiter praviloma 
sprejme vse predloge ZZZS.

Domišljije pa nima niti ZZZS. Namesto, da bi 
recesijo izkoristil kot izziv za vzpostavitev 
pravičnejšega sistema financiranja izvajalcev, 
predvsem bolnišnic, se je odločil za lažjo pot. 
Predlagal je znižanje cen za enak odstotek. Pri 
tem se je v nekaterih primerih ta odstotek nana-
šal na skupno ceno, v drugih pa so se odstotki 
nanašali na kalkulativne elemente. Najbolj so 
bile na ta način prizadete terciarne ustanove in 
ustanove z velikim deležem amortizacije v ceni 
zdravstvene storitve.

V Tabeli 2 je prikazano, koliko so se v zadnjih 
letih za UKC Ljubljana v kalkulativnih elemen-
tih znižala sredstva za amortizacijo in za izva-
janje terciarne dejavnosti, v Tabeli 3 pa, kako 
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so se tovrstni ukrepi odrazili v zmanjšanju pri-
hodkov za program, ki ga je po pogodbi z ZZZS 
opravil UKC Ljubljana.

Tabela 2: Znižanje sredstev za amortizacijo in za 
terciarno dejavnost v UKCL

Zmanjševanje sredstev za amortizacijo 2009-

Leto 2009 3.630.000

Leto 2012 266.040

Skupaj 3.896.040

Zmanjševanje sredstev za terciar 2009-

Leto 2009 9.300.000

Leto 2011 3.888.000

Leto 2012 2.483.000

Skupaj 15.671.000

Opomba: Leta 2011 je pri znižanju terciarnih sredstev upo-
števano tudi pokritje podfinanciranosti UKCL na sekundarni 
ravni iz sredstev terciarne dejavnosti. Zaradi tega ukrepa se 
prihodki UKCL niso zmanjšali.

Tabela 3: Vsiljeno znižanje prihodkov UKC Ljublja-
na po posameznih letih

Leto 2009 Znižanje plač, dodatkov, delovne 
uspešnosti

Znižanje amortizacije za 20 %

Znižanje cen dializ zmanjšanje 
sredstev za DLP

Znižanje sredstev za terciar - 5 %

2,5 % znižanje cen

Skupaj 29,500.000

Leto 2010 Zmanjšanje sredstev zaradi nacio-
nalnega razpisa

Skupaj 263.000

Leto 2011 Zmanjšanje sredstev za dežurstvo 
in administr. kader

Terciar I znižanje za 5 %

Spremembe cene dialize

Skupaj 2,940.000

Leto 2012 Znižanje plače ZUJF 800.00

Regres + Odpravnine ZUJF 2,600.000

3 % dodatno znižanje cen ZZZS 
Aneks št. 1 SD 2012

8,600.000

Skupaj 12,000.000

Nacionalni razpis zmanjšanje 988.000

Podatek, ki posebej odraža nemoč UKCL, je 
tudi ta, da je ZZZS predlagal, Ministrstvo pa 
odločilo, da se podfinanciranost UKC Ljubljana 
na sekundarni ravni, ugotovljena v letu 2009, v 
letu 2011 pokrije iz njegovih terciarnih sredstev, 
razen če UKC Ljubljana pripravi nov model fi-
nanciranja terciarne dejavnosti. UKC Ljubljana 
je tak model v roku pripravil. Obravnaval in 
sprejel ga je Strokovni svet UKC Ljubljana – naj-
višji strokovno-medicinski organ v naši državi. 
Model je bil obravnavan in sprejet na odboru 

za terciarno dejavnost Združenja zdravstvenih 
zavodov Slovenije. Poslan je bil na Ministrstvo 
za zdravje in na ZZZS, ZZZS pa je kljub temu 
izvedel pokritje podfinanciranosti iz terciarnih 
sredstev.

Tak sistem je izrazito nespodbuden za vse izva-
jalce in pri izvajalcih spodbuja takoimenovane 
perverzne stimulacije. Tako se v UKCL v večji 
meri soočamo s pritiskom bolnikov iz drugih 
regij. Ker imajo nekateri drugi izvajalci možnost 
prikrite selekcije svojih pacientov, se v UKC 
Ljubljana soočamo tudi s prilivom vedno tež-
jih pacientov. Višek pri perverznih spodbudah 
pa je bil nacionalni razpis, ki je bil na podlagi 
Dogovora izveden konec lanskega leta kljub iz-
razitemu nasprotovanju izvajalcev. Programi, 
ki jih je ZZZS odvzel bolnišnicam in jih dal na 
nacionalni razpis, so tisti, pri katerih so možne 
nekatere rezerve (predvsem na račun prikrite 
selekcije ali izvajanja nepotrebnih storitev). Ti 
programi so bili na podlagi kriterija najnižje 
cene dodeljeni v izvedbo izvajalcem, ki nimajo 
kadrovskih resursov za njihovo izvedbo, neka-
teri pa v času razpisa niso imeli niti prostorsko-
-tehničnih pogojev. Ker so bili to v večji meri 
zasebniki, se je na ta način (s pomočjo sistema 
dogovarjanja), izvedla tudi prikrita privatizaci-
ja dela bolnišnične dejavnosti.

Kljub temu je UKC Ljubljana do leta 2011 uspel 
zniževanja cen pokrivati s povečevanjem pri-
hodkov iz naslova povečevanja programov 
(predvsem perspektivnih primerov) in z uvelja-
vitvijo financiranja nekaterih dejavnosti, ki jih 
je UKC Ljubljana sicer izvajal že pred tem. 

V tem času je UKC Ljubljana večkrat opozoril 
na problematiko nerealno postavljenih cen in 
definiranih programov. Tabela 4 prikazuje pro-
grame in storitve, ki jih je UKC Ljubljana izva-
jal v letu 2011 in niso bili priznani v realnem 
obsegu ali plačani po korektni ceni. Za vse te 
programe je UKC Ljubljana podal predloge za 
korektno financiranje, vendar so bili vsi v okvi-
ru dogovarjanja zavrnjeni.
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Tabela 4: Programi, ki jih UKCL v letu 2011 ni dobil korektno plačane.

STORITEV Cena ZZZS Lastna cena 
UKCL

Izguba na 
primer

Št. pri-
merov

Skupna izguba 
UKCL

Otroške operacije srca (strošek tujega kirurga)     155.062,44

Vstavitev umetnega srca 26.431,47 251.848,00 225.416,53 6 1,352.499,18

Obtelesna kratkotrajna podpora srcu z oksigenatorjem 24.374,50 40.497,95 16.123,45 14 225.728,30

Zdravljenje kritičnih opeklin 40.554,00 92.325,00 51.771,00 8 414.168,00

Patološki zlomi hrbtenice (kifoplastika) 7.064,00 15.754,00 8.690,00 50 434.500,00

Zdravljenje s hiperbarično komoro (preseganje programa) 0,00 135,94 135,94 359 48.802,46

Najzahtevnejše rekonstrukcije obraza z uporabo 3D modela 
(dodatni stroški modelov) 0,00 2.707,21 2.707,21 39 105.581,19

Penilna proteza za zdravljenje erektilne disfunkcije 1.185,00 6.636,00 5.451,00 8 43.608,00

Transplantacije srca 82.764,40 146.510,00 63.745,60 14 892.438,40

Transplantacija pljuč 57.983,56 95.020,23 37.036,67 4 148.146,68

Perkutana implantacija aortne zaklopke 2.235,32 32.590,73 30.355,41 8 242.843,28

Vstavitev ICD defibrilatorja (samo stroški defibrilatorjev) 0,00 12.599,00 12.599,00 53 667.747,00

Diabetična noga 9,48 68,00 58,52 954 55.828,08

Hipofizni tumor 5.015,00 9.451,00 4.436,00 37 164.132,00

Tumor nadledvične žleze 898,00 1.667,00 769,00 548 421.412,00

Zdravljenje z botulinom 0,00 229,00 229,00 551 126.179,00

Zdravljenje z Octagamom 282,00 2.395,00 2.113,00 224 473.312,00

Zdravljenje arteriovenske malformacije v možganih 6.953,00 19.300,00 12.347,00 7 86.429,00

Zdravljenje akutne možganske kapi s topljenjem strdka 3.444,00 4.230,00 786,00 74 58.164,00

Neplačan ambulantni program (2,63 tima) 0,00 130.818,00 130.818,00 2,63 344.051,34

Prenizko ovrednotene uteži v hospitalu (20 % primerjalno z 
drugimi državami s podobnimi sistemi) 1.197,00 1.426,80 229,80 11.177 2,568.474,60

Vitrektomija 1.837,52 3.086,00 1.248,48 443 553.076,64

Vitrektomija s katarakto 2.406,26 3.796,00 1.389,74 223 309.912,02

Katarakta v splošni anesteziji (odrasli) 568,74 3.086,07 2.517,33 25 62.933,25

Katarakta v splošni anesteziji (otroci) 1.400,02 2.358,66 958,64 14 13.420,96

PDT – fotodinamična terapija 1.155,62 1.708,65 553,03 11 6.083,33

Zdravljenje z anti VEGF zdravili – aplikacija zdravila Avastin 230,05 371,30 141,25 1.564 220.915,00

Zdravljenje z anti VEGF zdravili – aplikacija zdravila Lucen-
tis 230,05 1.760,27 1.530,22 62 94.873,64

Operativni poseg – aplikacija oftalmološkega rutenijevega 
aplikatorja - brahiterapija 1.120,01 6.637,24 5.517,23 4 22.068,92

Odvzem roženic v okviru transplancijske dejavnosti – tran-
splantacija ni bila izvedena, plačila ni bilo 0,00 1.370,65 1.370,65 49 67.161,85

Rekonstrukcija križne vezi 1.486,16 2.394,80 908,64 118 107.219,52

Tumorska endoproteza 8.538,76 26.674,86 18.136,10 12 217.633,20

Program zdravljenja okužbe s HIV/aids (letno) 6.999,00 8.765,00 1.766,00 469 828.254,00

Program ambulante obravnave bolnikov s kroničnimi viru-
snimi hepatitisi (B in C) 41,70 539,40 497,70 1.947 969.021,90

PET/CT (preseganje programa) 0,00 1.071,00 1.071,00 764 818.244,00

CT 181,00 215,00 34,00 15.720 534.480,00

MR 261,00 367,00 106,00 7.166 759.596,00

     14,614.001,18
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ZAKLJUčeK
Sistem dogovarjanja, kot je definiran z Zako-
nom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, se v času recesije ni obnesel. Potre-
ben je temeljite prenove. Vlada in Ministrstvo 
za zdravje bi morala biti izvzeta iz neposredne-
ga dogovarjanja in prevzeti funkcijo pravega 
arbitra, sistem pa bi moral biti zastavljen tako, 
da bi partnerje stimuliral k vsebinskemu, argu-
mentiranemu dogovarjanju, ne pa da omogoča 
prevlado enega partnerja nad vsemi. Predvsem 
pa je dejstvo, da je treba rešitve za slovensko 
zdravstvo iskati v povečevanju deleža BDP, ki 
ga Slovenija namenja za zdravstvo. Trenutno je 
ta delež nižji kot v večini razvitih članic OECD. 
Če bomo želeli v Sloveniji ohranjati in poveče-
vati zadovoljstvo prebivalcev in naš standard, 
bomo morali zdravstvu nameniti več sredstev.
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Miriam Komac
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Predvidevam lahko, da malo državljanov ve, 
kako se v Sloveniji razdeli več kot dve milijardi 
evrov zdravstvenega denarja. 

Sedanji sistem financiranja zdravstvenega var-
stva v letošnjem letu praznuje okroglo obletni-
co, natanko 20 let. V Sloveniji je bil leta 1992 
uveden popolnoma nov sistem zdravstvenega 
varstva, ki temelji na Bismarckovem modelu 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, to je na 
decentralizaciji in demokratičnem odločanju. 
Hkrati z reformo pa je bil vpeljan tudi dvosto-
penjski partnerski sistem upravljanja. 

Sistem upravljanja v Sloveniji je zelo komple-
ksen sistem s številnimi nasprotujočimi si inte-
resi različnih stanovskih skupin, organizacij in 
širšega družbenega interesa države, ki želijo v 
sistemu uresničiti svoje interese.

Z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006) je 
uveden tripartitni sistem dogovarjanja, v kate-
rem so partnerji dogovarjanja Ministrstvo za 
zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije in predstavniki izvajalcev zdravstvenih 
storitev. Predstavniki izvajalcev so: Združenje 
zdravstvenih zavodov Slovenije, Lekarniška 
zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih narav-
nih zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slo-
venije in Skupnost organizacij za usposabljanje 
Slovenije. Partnerji dogovarjanja so že od leta 
1992 isti, z izjemo Skupnosti organizacij za 
usposabljanje Slovenije, ki se je v proces dogo-
varjanja vključila kasneje.

V skladu z zakonom partnerji vsako leto od-
ločajo o programu zdravstvenih storitev, nje-
govem obsegu in vrsti, opredelijo zmogljivosti 

za uresničitev programa ter potrebna finančna 
sredstva. Pri tem je njihova avtonomnost ome-
jena znotraj razpoložljivih finančnih sredstev 
ZZZS, torej v okviru vsakoletnega finančnega 
načrta ZZZS. Poleg tega določijo izhodišča za 
izvajanje programa in oblikovanje cen ter dru-
ge podlage za sklepanje pogodb med ZZZS in 
posameznimi izvajalci. 

Rezultat dogovarjanja partnerjev je Splošni do-
govor za tekoče pogodbeno leto, ki je podlaga 
za razpis in izvajanje programov ter sklenitev 
pogodb med ZZZS in posameznimi izvajalci.

Potek dogovarjanja se izvaja v skladu s Poslov-
nikom o delu skupine za Splošni dogovor, s 
katerim se določajo sestava, pristojnost in od-
govornost skupine za Splošni dogovor za iz-
vrševanje dogovorjenih sklepov ter način dela 
skupine. V skupino za Splošni dogovor imenu-
jejo svoje pooblaščene predstavnike Ministr-
stvo za zdravje in ZZZS po štiri predstavnike, 
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije tri 
predstavnike, ostali izvajalci imajo dva ali ene-
ga pooblačenega predstavnika. Skupina vsako 
leto z delom prične v prvi polovici septembra. 
Na seji skupine za Splošni dogovor predstav-
niki partnerjev obravnavajo vse predloge, pri-
spele v dogovorjenem roku. Predstavniki par-
tnerjev sprejemajo sklepe soglasno. Nato sledi 
narok arbitraže, s katero se obravnavajo sporna 
vprašanja, to so novo podani predlogi in tisti, 
ki na seji skupine za Splošni dogovor niso do-
bili konsenza vseh partnerjev. O vseh spornih 
vprašanjih, ki na naroku arbitraže niso prejela 
soglasja partnerjev, nato odloča Vlada RS.

Dejstvo je, da je bilo na začetku dogovarjanje 
preprostejše, ker je bilo določil relativno malo. 
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Marsikatero pravilo je bilo dogovorjeno zelo 
okvirno z namenom, da se bodo tako izvajalci 
kot plačnik držali osnovnega pravila – učinko-
vitega in optimalnega zagotavljanja zdravstve-
ne oskrbe. V zadnjih letih pa je obseg določil 
vse obsežnejši, kar na eni strani sicer pomeni 
transparentnost in implicitnost določil, po dru-
gi strani pa je tak obseg gradiva zelo težko ob-
vladati. Sistem zato postaja nepregleden in tež-
ko obvladljiv tudi za uporabnike. 

Do leta 2009 je dogovarjanje za posamezno po-
godbeno leto potekalo na dveh nivojih: v okviru 
področnih dogovorov, ki so določali konkretne 
vsebine določil za posamezne vrste programov 
na primarni in sekundarni ravni, in na nivoju 
splošnega dogovora. 

Dogovarjanja v okviru Področnih dogovorov 
so bila za predstavnike izvajalcev primernej-
ša in hkrati učinkovitejša oblika odločanja, in 
sicer iz dveh razlogov: obvladljivosti gradiva 
oziroma predlogov za dopolnitev ali spremem-
bo določil, ki so jih na področnem dogovoru 
obravnavali, in ker je v arbitražnem postopku, s 
katerim so obravnavali sporna vprašanja, veljal 
sistem sprejemanja sklepov s preglasovanjem 
partnerjev. Po končanem Splošnem dogovoru, 
na katerem so partnerji dorekli okvirno in sku-
pna izhodišča s soglasjem vseh partnerjev, so 
se dogovarjali še na področnih dogovorih. Edi-
na slabost tovrstnega načina dogovarjanja je bil 
čas, ki ni bil njihov zaveznik. Dogovarjanja so 
se zavlekla krepko v drugo polovico tekočega 
leta, s tem pa so se Pogodbe o izvajanju pro-
grama zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 
podpisovale retroaktivno. Iz tega razloga je bil 
ta način dogovarjanja leta 2009 spremenjen. Ko 
so bili Področni dogovori ukinjeni, so se vse od-
ločitve prenesle na Splošni dogovor.

Velika slabost sedanje oblike dogovarjanja je ne-
obvladljiva masa predlogov, ki jih morajo pred-
stavniki partnerjev na seji obravnavati. Gradi-
vo lahko vsebuje tudi več kot 600 predlogov 
(skupaj s predlogi za širitev programov). S ta-
kim načinom dogovarjanja se partnerjem sedaj 
dela velika krivica, ker se vsebine posameznih 
predlogov predstavniki partnerjev dotaknejo 
samo površinsko, predvsem pa je nesprejemlji-
vo, da predlogov za širitve posameznih zdra-
vstvenih programov, ki jih predlagajo izvajalci, 
na seji sploh ne obravnavajo.

Nerazumljivo je, da glede na število imenova-
nih pooblaščenih predstavnikov, kjer imata MZ 
in ZZZS z osmimi glasovi veliko premoč nad 
ostalimi, partnerji sklepe sprejemajo soglasno 

in ne s preglasovanjem. Tak način sprejemanja 
sklepov omogoča, da lahko kateri koli od par-
tnerjev glasuje proti predlogu ter s tem prepre-
či njegovo sprejetje, tudi če predlog neposredno 
ne vpliva na njegovo poslovanje, kar je para-
doks. 

Če tako primerjamo stari način dogovarjanja s 
Področnimi dogovori, na katerih so se predlogi 
obravnavali poglobljeno in v pravem pomenu 
dogovarjanja s preglasovanjem, in sedanjega, 
lahko rečemo, da imajo sedaj izvajalci možnost 
poglobljene obravnave predlogov samo takrat, 
ko podajo zahtevek za sklic arbitraže na pogod-
bo.

Povsem neustrezno je urejen tudi postopek ar-
bitraže, ki nima nobene podlage v Zakonu o 
arbitraži. V arbitraži partnerji vseh treh skupin 
znova obravnavajo sporna vprašanja soglasno. 
To pomeni, da se v celoti ponovi postopek re-
dne seje Splošnega dogovora, na kateri partner-
ji samo s konsenzom vseh arbitrov sprejmejo 
posamezno sporno vprašanje. Trenutno torej ni 
načina, s katerim oziroma prek katerega bi lah-
ko reševali sistemske rešitve s preglasovanjem, 
ki jih Združenje na vsakoletnem dogovarjanju 
izpostavlja, ne da bi o tem odločala Vlada RS. 

Tako se npr. na primarni zdravstveni ravni 
Združenje že od leta 2010 prizadeva za spre-
membo plačevanja mladinskega zobozdravstva 
ter uvedbo kazalcev kakovosti v mladinskem 
zobozdravstvenem varstvu. Obstoječi model 
plačevanja, ki temelji na 30 % opredeljenost 
otrok, vodi v propad mladinskega zobozdra-
vstva, predvsem iz razloga nestimuliranja pro-
grama in zmanjšanja obsega programa, ker je 
realizacija plana vezana na število opredeljenih 
otrok, ki ga izvajalci v ruralnih okoljih ne do-
segajo. Otrok je premalo, da bi lahko pod ob-
stoječimi pogoji poslovali pozitivno. To je tudi 
posledica dejstva, da se zdaj že enoletne otro-
ke vpisuje v polivalentne ambulante, kjer pa je 
kvaliteta izvajanja programa preventive vpra-
šljiva. Iz tega razloga je nujno potrebno odpra-
viti obstoječi model ter izvajalcem omogočiti 
izvajanje mladinskega zobozdravstva tudi v 
okoljih, v katerih je število otrok manjše, kar 
bi izvajalcu zagotovilo doseganje realizacije iz-
ključno iz naslova opravljene storitve, to je pre-
ventive in kurative. Kazalci kakovosti pa bodo 
osnova za mrežo, ki bo odsevala dejanske po-
trebe po programu mladinskega zobozdravstva 
ter dala podlago za nov model financiranja. To 
je predlog, ki ga predstavniki partnerjev obrav-
navajo na vseh dogovarjanjih (tudi za sprejem 
Aneksov k Splošnemu dogovoru), vendar nika-
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kor ne dobi konsenza vseh partnerjev. Spreje-
mu predloga vedno nasprotujejo predstavniki 
Zdravniške zbornice Slovenije, ker imajo kon-
cesionarji sistem plačevanja mladinskega zo-
bozdravstva v skladu z določilom Splošnega 
dogovora urejeno drugače kot javni zavodi in bi 
jim sprememba finančno škodovala. 

Drugi primer, ki pa v zadnjem času postaja 
vse aktualnejši, pa je obračunavanje sanitetnih 
prevozov, ki se obračunavajo samo za razdaljo, 
prevoženo s pacientom. Na področju financira-
nja sanitetnih prevozov ugotavljamo, da je cena 
nerentabilna in nestimulativna. Dogajajo se šte-
vilne nepravilnosti, tudi v škodo pacientov, saj 
posameznih prevozov zaradi prenizkega vre-
dnotenja nekateri izvajalci (zasebniki) ne želijo 
več opravljati. Zato Združenje na dogovarjanjih 
vztraja, da se plačajo vsi tisti kilometri, ki jih 
izvajalec sanitetnega prevoza za prevoz paci-
enta tudi dejansko opravi, ne samo kilometri 
za čas, ko je pacient v avtomobilu. Poleg tega 
tudi zadnje podražitve cen goriva zelo vplivajo 
na stroške prevozov. Cena točke, ki je podlaga 
za obračun pri teh prevozih, namreč ni odvi-
sna od cene goriva, ampak je določena glede na 
standard, v katerem pa so priznani materialni 
stroški odvisni od letne inflacije, ne od cen go-
riva. Na primer za sanitetni prevoz pacienta iz 
50 km oddaljenega kraja dobi izvajalec plačilo v 
znesku 23,10 EUR, če pa ima prekoračitev plana, 
še manj. To pomeni, da za 100 km poti, za kar 
ima najmanj 25 EUR direktnih stroškov brez 
amortizacije in administrativnega dela, dobi 
manj kot so njegovi dejanski stroški. ZZZS se 
o spremembi metodologije financiranja in ceni 
točke ne želi pogajati, čeprav bi sprememba mi-
nimalno obremenila zdravstveno blagajno, ker 
vemo, da je 90 % cene krite iz prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja. Paradoks je, da je 
to neutemeljeno nizko obračunavanje prevozov 
v manj kot dveh letih privedlo do tega, da sa-
nitetnih prevozov skorajda več ni oziroma da 
se tudi sanitetni prevozi obračunavajo kot ne-
nujni, kar pa je seveda privedlo do enormnega 
povečanja sredstev, namenjenih za reševalne 
prevoze. 

Primerov nelogičnega zavračanja predlogov 
za sistemsko ureditev nekaterih zdravstvenih 
programov je veliko. Tudi s strani Ministrstva 
za zdravje, katerega ključne in temeljne naloge 
so strategija razvoja, makroekonomska izho-
dišča za dosego temeljnih načel zagotavljanja 
geografske dostopnosti do zdravstvenih sto-
ritev in krepitev regionalizacije, zagotavljanje 
kakovostne ter finančne dostopnosti s strate-

škim zagotavljanjem storitev posameznim ka-
tegorijam prebivalstva. Zato je nerazumljivo, 
da Ministrstvo za zdravje na dogovarjanjih 
ne prisluhne predlogom za odpravo deficitar-
nosti nekaterih programov, npr. dejavnost pa-
tronažne službe, katere razvoj je opredeljen v 
Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega 
varstva 2008–2013. Združenje je že leta 2011 iz-
postavilo problem neenakosti v preskrbljenosti 
in dostopnosti do omenjenega programa. Pre-
skrbljenost z dejavnostjo patronažne službe je 
namreč edina dejavnost, ki je vezana na število 
prebivalcev v okolju, kar pomeni, da prebivalci 
storitev te dejavnosti ne morejo koristiti v dru-
gem kraju (tako kot npr. družinska medicina, 
zobozdravstvo, fizioterapija …). Mreža patro-
nažne službe je bila prvotno oblikovana tako, 
da je zagotavljala 100 % republiško povprečje v 
vseh izpostavah zavoda. Do anomalije in odsto-
panj od republiškega povprečja (razmerij med 
številom prebivalcem in številom priznanih ti-
mov) pa je med drugim prišlo predvsem zaradi 
sprememb v številu prebivalcev (priseljevanja 
in odseljevanja prebivalstva) v posameznih ob-
močjih. Korigiranja mreže ni bilo že nekaj let. 
Na nujno potrebo po širitvi mreže patronažne 
službe kaže tudi preseganje realizacije pri vseh 
izvajalcih, ki je posledica tudi večje obremenje-
nosti zaradi racionalizacije bolnišnic (hitrejših 
odpustov iz neakutne bolnišnične obravnave v 
domačo oskrbo). 

V postopku dogovarjanj prihaja tudi do igno-
riranja in neupoštevanja že sprejetih določil 
Splošnega dogovora oziroma do dvojnih meril. 
Tak primer je neupoštevanje 8. člena Splošnega 
dogovora, ki opredeljuje kalkulativne elemente 
za vrednotenje programov in oblikovanje cen 
zdravstvenih storitev. Poleg plač, materialnih 
stroškov, amortizacije in drugih prejemkov za-
poslenih po Kolektivni pogodbi za dejavnost 
zdravstva in socialnega zdravstva določa tudi 
zakonsko predpisane obveznosti izvajalcev 
programov. V skladu s tem določilom bi mora-
le biti cene zdravstvenih storitev ažurirane in 
korigirane z vsemi zakonskimi spremembami, 
ki vplivajo na finančno poslovanje izvajalcev. 
Nerazumljivo in nesprejemljivo je, da je do zdaj 
Vlada RS po predlogu ZZZS in Ministrstva za 
zdravje sprejela samo korekcije cen iz naslova 
spremembe Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju in sprejetega Zakona o uravnoteženju 
javnih financ, katerih posledica je znižanje cen 
zdravstvenih storitev iz naslova plač in drugih 
prejemkov zaposlenih po kolektivni pogod-
bi (vrednotenje dežurnih mest, plačni razredi 
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zaposlenih, regres, odpravnine, jubilejne na-
grade). Zakonske spremembe, s katerimi so se 
izvajalcem povečali materialni stroški zaradi 
ločevanja odpadkov in stroški dela iz naslova 
dviga plačnih razredov (npr. zobni asistenti za 
2 PR), ionizacije (povečana pokojninska doba), 
dvojezičnosti in uvedbe nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij (za 2 PR) idr. pa Vlada RS konstan-
tno zavrača, zaradi česar imajo izvajalci prizna-
no nižjo ceno storitve od dejanskih stroškov. 

Kljub sprejetim pravilom v Splošnem dogovo-
ru so se izoblikovali različni pristopi in prakse. 
Izvajalci nimajo pravnega varstva iz naslova 
kršitve oziroma neupoštevanja določil Splošne-
ga dogovora s strani ZZZS in Ministrstva za 
zdravje, ZZZS pa ima v primeru neupoštevanja 
določil s strani izvajalcev v 58. členu Splošnega 
dogovora podlago za sankcioniranje le-teh, in 
sicer tako, da jim lahko zadrži izplačila akon-
tacij. Združenje si že nekaj let neuspešno priza-
deva, da se sprejme določilo, s katerim bi se vse 
zakonske spremembe samodejno vključevale v 
ceno storitve, ter da se izbriše 58. člen Splošnega 
dogovora.

Primer nerazumljivosti in nesmiselnosti seda-
njega načina dogovarjanja ter strah pred cen-
tralizacijo odločanja je tudi dogovarjanje za 
pogodbeno leto 2012. V tem letu je Vlada RS 
igrala ključno vlogo pri sprejemanju odločitev 
mimo vseh pravil dogovarjanja. Na to kaže po-
datek, da so partnerji na naroku arbitraže za 
Splošni dogovor 2012 obravnavali 196 spornih 
vprašanj, od katerih so soglasno sprejeli samo 
štiri. Vlada RS je nato enostransko odločila o 
37 spornih vprašanjih ter v postopku odločanja 
in sprejemanja vsebine Splošnega dogovora za 
pogodbeno leto 2012 delno ali popolnoma spre-
menila vsebino 11 spornim vprašanjem. S tem 
je popolnoma izničila vlogo vseh pogajalcev in 
tudi sistema dogovarjanja. 

Še en paradoks sedanjega načina dogovarjanja 
je dvojna vloga Ministrstva za zdravje, ki na 
eni strani sodeluje kot partner treh skupin, na 
drugi pa kot lastnik javnih zdravstvenih zavo-
dov (bolnišnic in ZZV) in s tem povezanih la-
stniških obveznosti do njih. Kot član arbitraže 
pripravlja dokončne predloge Vladi RS, s čimer 
je kršeno načelo avtonomnosti in po tihem uve-
deno eno od načel centralizacije. 

Nesmislov in enostranskih odločitev je še več, 
tudi vmešavanje interesov politike in lokalnih 
skupnosti, kot je bila npr. dodelitev programa 
fizioterapije Občini Desternik. 

Postavlja se torej vprašanje, ali se ima ob takem 
načinu in pogojih, ki jih dopušča sedanji sistem, 
še smisel dogovarjati. Dejstvo je, da dogovar-
janje za izvajalce pomeni možnost za dodatne 
programe, boljše vrednotenje programov in 
racionalno organizacijo poslovanja. Prav tako 
je jasno, da je v sedanjih gospodarskih razme-
rah zaradi finančnih težav, ki jih izkazuje zdra-
vstvena blagajna na dohodkovni strani, teh mo-
žnosti vse manj. Od leta 2009 do danes je bilo 
z vladnimi ukrepi sprejetih celo več določb, ki 
negativno vplivajo na poslovanje javnih zavo-
dov, zato se nekateri člani Združenja morda 
upravičeno sprašujejo o smiselnosti dogovarja-
nja v bodoče.

Kljub razmeram pa je to način, da se partnerji 
dogovarjamo in medsebojno seznanjamo s te-
kočimi, aktualnimi problemi, s katerimi se pri 
izvajanju zdravstvene dejavnosti srečujemo. 
Hkrati se tudi Vlada RS sistematično informira 
o potrebah izvajalcev. 

Kljub kriznim časom imajo dogovarjanja pozi-
tivne učinke, kot so na primer uvedba referenč-
nih ambulant na primarni zdravstveni ravni, 
ki prinašajo dolgoročno ureditev področja 
osnovnega zdravstva, večjo kakovost dela, bolj-
šo dostopnost in razbremenitev zdravnikov; 
ureditev Centrov za preprečevanje in zdravlje-
nje odvisnosti od prepovedanih drog; izvaja-
nje zdravstvenih programov za obsojence in 
pripornike; uvedba skupnostne psihiatrije na 
sekundarni ravni s postavljenimi zametki na 
primarno raven ter širitve programov (psihia-
trije, dežurne službe, nenujnih reševalnih pre-
vozov, specialistično ambulantnih programov, 
družinske medicine …) glede na individualno 
izkazane potrebe v skupni vrednosti približno 
1 mio EUR.

KAKo V BoDoče?
V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije 
predlagamo in tudi pričakujemo, da bo nova 
izvedbena zakonodaja uvedla postopek dogo-
varjanja, ki bo resnično odražal demokratičnost 
in decentralizacijo sistema in tako prispeval k 
večji uspešnosti in učinkovitosti sistema. Pre-
pričani smo, da moramo tudi v bodoče ohraniti 
dialog, saj je dogovarjanje vedno boljše kot od-
rejanje in neprizivno odločanje, ki izhaja iz po-
zicije moči. V pogajalskem postopku je treba na 
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novo urediti vlogo in delitev pristojnosti drža-
ve, plačnika storitev in predstavnikov izvajal-
cev zdravstvenih storitev, ker se sedaj meša pre-
več interesov, ki ne odražajo potreb in zahtev 
izvajalcev zdravstvenih storitev. Hkrati pa je 
nujno, da se postopek arbitraže uredi v skladu 
z Zakonom o arbitraži, po katerem bo odločitev 
arbitraže dokončna in bi bilo po njeni odločitvi 
možno zahtevati le sodno varstvo, ne odločitve 
Vlade. 

V dogovarjanju z ZZZS in Ministrstvom za 
zdravje bomo uspešni le, če bomo enotni, pred-
vsem pa če bomo s svojimi predlogi konsisten-
tni. Naši predlogi morajo biti še kakovostnejši 
kakor doslej in utemeljeni s konkretnimi in 
nedvoumnimi podatki, ki bodo argumentirali 
naše stališče. Seveda pa pričakujemo, da bo tudi 
ZZZS v spremenjenem načinu dogovarjanja in 
v novi vlogi deloval novim okoliščinam pri-
merno. Postati bo moral aktiven kupec oziroma 
naročnik zdravstvenih storitev v imenu zava-
rovanih oseb. To pomeni, da bi moral okrepiti 
svojo analitično funkcijo in spremljati dejan-
sko zdravstveno stanje prebivalstva v Sloveniji, 
analizirati potrebe in te potrebe realizirati pri 
pravih izvajalcih. Prav tako bi bilo dobro, da 
ne bi spremljal le ekonomske učinkovitosti v 
postopkih naročanja, temveč bi moral določa-
ti tudi standarde obravnav in izide zdravljenj 
in prek teh vzvodov udejanjiti svojo funkcijo 
aktivnega naročnika zdravstvenih storitev v 
imenu zavarovanih oseb. Na ta način se bo re-
alizirala dolgoletna teza, da mora denar slediti 
bolniku.
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