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Sistem Sistem financiranja zdravstvenega varstva financiranja zdravstvenega varstva 
praznuje praznuje okroglo okroglo obletnico obletnico -- 20 let. 20 let. 



PARTNERJI DOGOVARJANJAPARTNERJI DOGOVARJANJA
Ministrstvo za zdravje 

(4 predstavnike)

Zavod za zdravstveno
zavarovanje

(4 predstavnike)

Izvajalci 

Pogajalska
moč Prepletajo se različni 

poslovni, poklicni, 
stanovski interesi in Izvajalci 

(11 predstavnikov)

Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije 
Zdravniška zbornica

Skupnost socialnih zavodov

Skupnost naravnih zdravilišč

Lekarniška zbornica

Skupnost organizacij za usposabljanje

stanovski interesi in 
interesi širšega 

družbenega pomena -
države



PRAVNE PODLAGEPRAVNE PODLAGE
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju od 63. do 69. člena ureja področje dogovarjanja.

Z dogovarjanjem se ureja:

�Vrste in obseg programa

Pri tem je njihova 
avtonomnost omejena 
znotraj razpoložljivih �Vrste in obseg programa

�Potrebne zmogljivosti

�Obseg sredstev za izvajanje obveznega zdravstvenega 
varstva

�Globalno delitev sredstev po zdravstvenih dejavnostih

�Izhodišča oz. cene za oblikovanje vrednosti program

znotraj razpoložljivih 
finančnih sredstev 

ZZZS



POTEK DOGOVARJANJ ZA SPLOŠNI POTEK DOGOVARJANJ ZA SPLOŠNI 
DOGOVORDOGOVOR

Določa Poslovnik o delu skupine za 
Splošni dogovor, s katerim se določa:

�sestava
�pristojnost in
�odgovornost skupine za Dogovor za 

izvrševanje dogovorjenih sklepov ter
�način dela skupine 



Način dela skupine za dogovarjanjeNačin dela skupine za dogovarjanje
Skupina z delom prične v prvi polovici septembra vsako leto.

REDNA SEJA PARTNERJEV
� Na tekst SD dajo partnerji predloge za 

spremembe in dopolnitve
� Za sprejetje predlogov je potreben konsenz vseh � Za sprejetje predlogov je potreben konsenz vseh 

partnerjev

ARBITRAŽA
� Partnerji obravnavajo sporna vprašanja

� Arbitraža odloča s konsenzom vseh arbitrov

ODLOČITEV VLADE RS



Način dela skupine za dogovarjanjeNačin dela skupine za dogovarjanje

Na začetku je bilo dogovarjanje bolj preprosto, ker je bilo 
določil relativno malo. Marsikatero pravilo je bilo 
dogovorjeno zelo okvirno. 

V zadnjih letih pa je obseg določil vedno bolj obsežen, kar ne 
eni strani sicer pomeni transparentnost in implicitnost 
določila, je pa po drugi strani tak obseg gradiva zelo težko 
obvladati.

Sistem dejansko postaja nepregleden in težko obvladljiv za uporabnike. 



POTEK DOGOVARJANJ SKOZI ČASPOTEK DOGOVARJANJ SKOZI ČAS

Do leta 2009 je dogovarjanje za posamezno pogodbeno leto potekalo na dveh 
nivojih:

SPLOŠNI DOGOVOR
Partnerji so dorekli okvirna in skupna  izhodišča s soglasjemsoglasjem vseh partnerjev

PODROČNI DOGOVORI 
ZZZS in MZ sta se dogovarjala z vsakim predstavnikom izvajalcev ločeno 
Partnerji so odločali o konkretnih vsebinah določil za posamezne vrste 
programov

PREDNOSTI: 
� obvladljivost gradiva 
� sistem sprejemanja sklepov s preglasovanjempreglasovanjem partnerjev
� ni odločanja Vlade RS



SLABOST PODROČNEGA NAČINA SLABOST PODROČNEGA NAČINA 
DOGOVARJANJA DO LETA 2009DOGOVARJANJA DO LETA 2009

ČASOVNI POTEK DOGOVARJANJAČASOVNI POTEK DOGOVARJANJA

� Dogovarjanja so se zavlekla krepko v drugo polovico 
tekočega leta in s tem so se Pogodbe o izvajanju 
programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 
podpisovale retroaktivnoretroaktivno.



SPEMEMBA POSTOPKA DOGOVARJANJA SPEMEMBA POSTOPKA DOGOVARJANJA 
LETA 2009LETA 2009

Ukinitev Področnih dogovorov  (in s tem preglasovanja v postopku in s tem preglasovanja v postopku 
arbitražearbitraže)

Prenos vseh odločitev se prenese na Splošni dogovor.

PREDNOST:PREDNOST:PREDNOST:PREDNOST:
Sprejem Splošnega dogovora do konca tekočega leta za naslednje leto.

SLABOST:SLABOST:
� Neobvladljiva masa predlogov. 
� Vsebine posameznih predlogov se predstavniki partnerjev dotaknejo samo 

površinsko.
� Neustrezno urejen postopek arbitraže, ki nima podlage v Zakonu o arbitraži. 

(s soglasnim odločanjems soglasnim odločanjem)



MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVOMLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

Obstoječi model plačevanja temelji na 30% opredeljenost otrok 

Vodi v propad mladinskega zobozdravstva :
� Realizacija je vezana na število opredeljenih otrok, ki ga izvajalci v ruralnih 

okoljih ne dosegajo. 
� Nedoseganje realizacije.
� Zmanjšanje obsega programa.

Enoletne otroke vpisuje v polivalentne ambulante, kjer pa je kvaliteta izvajanja Enoletne otroke vpisuje v polivalentne ambulante, kjer pa je kvaliteta izvajanja 
programa preventive vprašljiva



SANITETNI PREVOZISANITETNI PREVOZI

90 % cene prevoza je krito iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Obračunavanje samo za razdaljo prevoženo s pacientom.

Na področju plačevanja sanitetnih prevozov ugotavljamo:
� da je cena nerentabilna in nestimulativna. 

� Dogajajo se številne nepravilnosti tudi v škodo pacientov, (zaradi 
prenizkega vrednotenja)



SANITETNI PREVOZISANITETNI PREVOZI
Za prevoz pacienta iz 50 km oddaljenega kraja izvajalec dobi 
plačilo v znesku 23,10 EUR (v primeru, da ima prekoračitev plana, 
še manj).
Za 100 km poti, ima 25 EUR direktnih stroškov, brez obračunane 
amortizacije in administrativnega dela.amortizacije in administrativnega dela.

POSLEDICA VSTRAJANJA ZZZS NA OBSTOJEČEM 
MODELU PLAČEVANJA 
Nizko vrednotenje prevozov je v manj, kot dveh letih privedlo, da 
sanitetnih prevozov tako rekoč več ni, oziroma se tudi sanitetni 
prevozi  obračunavajo kot nenujni, kar pa je seveda privedlo do 
enormnega povečanja sredstev namenjenih za reševalne prevoze.  



PATRONAŽNA PATRONAŽNA SLUŽBASLUŽBA

Razvoj patronažne službe je opredeljen v 
Resoluciji Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008--2013. 2013. 

ZNAČILONOSTI ZNAČILONOSTI PATRONAŽNE SLUŽBEPATRONAŽNE SLUŽBE
� Preskrbljenost je vezana na število prebivalcev v okolju, kar pomeni, da 

prebivalci te storitve ne morejo koristiti v drugem kraju prebivalci te storitve ne morejo koristiti v drugem kraju 
� Odstopanje od republiškega povprečja (razmerij med številom prebivalcem 

in številom priznanih timov)  je posledica priseljevanja in odseljevanja 
prebivalstva v posameznih območjih. 

� Korigiranja mreže ni bilo že nekaj let. 
� Izvajalci izkazujejo preseganje realizacije, ki je posledica tudi 

racionalizacije bolnišnic

Združenje izpostavlja problem neenakosti v preskrbljenosti in dostopnosti do Združenje izpostavlja problem neenakosti v preskrbljenosti in dostopnosti do 
omenjenega programa in na dogovarjanjih predlaga širitev mreže. omenjenega programa in na dogovarjanjih predlaga širitev mreže. 



NEUPOŠTEVANJE DOLOČIL SDNEUPOŠTEVANJE DOLOČIL SD
8. člen Splošnega dogovora, opredeljuje kalkulativne elemente za vrednotenje programov 
in oblikovanju cen zdravstvenih storitev. 
Določa: 
� plače, 
� materialne stroške, 
� amortizacijo in 
� druge prejemke zaposlenih po Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega 

zdravstva ter 
� zakonsko predpisane obveznosti izvajalcev programov. � zakonsko predpisane obveznosti izvajalcev programov. 

Vlada RS je po predlogu ZZZS in Ministrstva za zdravje v letu 2012 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 pogodbi (vrednotenje dežurnih 
mest, plačni razredi zaposlenih, regres, odpravnine, jubilejne nagrade). 

Medtem, ko zakonske spremembe, s katerimi so se dvignili materialni stroški zaradi 
ločevanja odpadkov in stroški dela iz naslova dviga plačnih razredov (nap. zobni asistenti za 
2 PR), ionizacije (povečana pokojninska doba), dvojezičnosti in uvedbe nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (za 2PR),… pa Vlada RS konstantno zavrača. 



NEUPOŠTEVANJE DOLOČIL SDNEUPOŠTEVANJE DOLOČIL SD
Kljub sprejetim pravilom v Splošnem dogovoru so se izoblikovali različni 
pristopi in prakse.

Pravnega varstva iz naslova kršitve oziroma neupoštevanja določil 
Splošnega dogovora s strani ZZZS in Ministrstva za zdravje izvajalci 
nimajo. nimajo. 

Ima pa ZZZS v primeru neupoštevanja določil s strani izvajalcev v 58. 
členu Splošnega dogovora podlago za sankcioniranje izvajalcev, s tem da 
jim lahko zadrži izplačila akontacij.

Združenje si prizadeva, da se sprejme določilo s katerim bi se vse 
zakonske spremembe avtomatsko vključevale v ceno storitve ter, da 
se briše 58. člen Splošnega dogovora.



DOGOVARJANJE ZA POGODBENO LETO 2012DOGOVARJANJE ZA POGODBENO LETO 2012

Vlada RS je igrala ključno vlogo pri sprejemanju odločitev mimo 
vseh pravil dogovarjanja. 

Na naroku arbitraže za SD 2012 so partnerji obravnavali 196 spornih 
vprašanj, od katerih so soglasno sprejeli samo 4 predloge. vprašanj, od katerih so soglasno sprejeli samo 4 predloge. 

Vlada RS je odločila o 37 spornih vprašanjih ter v postopku 
odločanja in sprejemanja vsebine Splošnega dogovora za 
pogodbeno leto 2012 11 spornim vprašanjem delno ali popolnoma 
spremenila vsebino. Vlada RS popolnoma 

izničila kredibilnost 
pogajalcev in namena 

dogovarjanj. 



DVOJNA VLOGA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJEDVOJNA VLOGA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Še en paradoks urejenosti sedanjega načina dogovarjanja je 
dvojna vloga Ministrstva za zdravje, kjer sodeluje kot:

� partner treh skupin in 

� lastnik javnih zavodov in s tem povezanimi lastniškimi 
obveznostmi do njih. obveznostmi do njih. 

Kot član arbitraže pripravlja dokončne predloge Vladi RS, s 
čimer je kršeno načelo avtonomnosti in po tihem uvedeno 
eno od načel državno vodenih sistemov. 



INTERES LOKALNIH SKUPNOSTIINTERES LOKALNIH SKUPNOSTI

Nesmislov in enostranskih odločitev je še več, tudi 
vmešavanje interesov politike in lokalnih skupnosti. 

V letu 2008 dodelitev programa fizioterapije Občini 
Desternik na seji partnerjev za Splošni dogovor.



Postavlja se torej vprašanje ali se ima še smisel dogovarjati Postavlja se torej vprašanje ali se ima še smisel dogovarjati 
ob takem načinu in pogojih, ki jih dopušča sedanji ob takem načinu in pogojih, ki jih dopušča sedanji sistemsistem

Dogovarjanje za izvajalce pomeni možnost za:
� dodatne programe, 
� boljše vrednotenje programov in 
� racionalno organizacijo poslovanja.

Je pa v sedanjih gospodarskih razmerah, zaradi finančnih težav, ki 
jih izkazuje zdravstvena blagajna na dohodkovni strani teh 
možnosti vse manj. 

Od leta 2009 pa do danes je bilo z Vladnimi ukrepi sprejetih celo 
več določb, ki negativno vplivajo na poslovanje javnih zavodov. 
Zato se nekateri člani mogoče upravičeno sprašujejo o smiselnosti 
dogovarjanja v bodoče.



Postavlja se torej vprašanje ali se ima še smisel dogovarjati Postavlja se torej vprašanje ali se ima še smisel dogovarjati 
ob takem načinu in pogojih, ki jih dopušča sedanji sistemob takem načinu in pogojih, ki jih dopušča sedanji sistem

Vendar pa je kljub razmeram to način, da se partnerji:

� dogovarjajo in

� medsebojno seznanjajo s tekočimi, aktualnimi problemi, s

katerimi se pri izvajanju zdravstvene dejavnosti srečujejo.

Hkrati pa se tudi Vlada RS sistematično informira o potrebah

izvajalce.



NI VSE SLABONI VSE SLABO
Kljub kriznim časom imajo dogovarjanja pozitivne učinke na 
primarni zdravstveni ravni, kot na primer:
� uvedba referenčnih ambulant na primarni zdravstveni ravni, ki 

prinašajo dolgoročno ureditev področja osnovnega zdravstva, 
večjo kakovost dela, boljšo dostopnost in razbremenitev 
zdravnikov, 

� ureditev Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od � ureditev Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog,

� izvajanje zdravstvenih programov za obsojence in pripornike, 
� uvedba skupnostne psihiatrije na sekundarni ravni s 

postavljenimi zametki na primarno raven ter  
� širitve programov v letu 2011 in 2012 (psihiatrije, dežurne službe, 

nenujnih reševalnih prevozov, specialistično ambulantnih 
programov, družinske medicine,…) glede na izkazane potrebe 
izvajalcev v skupni vrednosti cca 1 mio EUR.



KAKO NAPREJKAKO NAPREJ
V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije predlagamo in tudi 
pričakujemo, da bo nova izvedbena zakonodaja uvedla postopek 
dogovarjanja, ki bo resnično odražal demokratičnost in decentralizacijo 
sistema in tako prispeval k večji uspešnosti in učinkovitosti sistema. 
Prepričani smo, da moramo v bodoče:

� Ohraniti dialog, saj je dogovarjanje vedno boljše kot odrejanje in � Ohraniti dialog, saj je dogovarjanje vedno boljše kot odrejanje in 
neprizivno odločanje, ki izhaja iz pozicije moči.

� Na novo urediti vlogo in delitev pristojnosti države, plačnika storitev in 
predstavnikov izvajalcev zdravstvenih storitev. 

� Urediti postopek arbitraže v skladu z Zakonom o arbitraži, kjer bi bila 
odločitev arbitraže dokončna in bi bilo po njeni odločitvi možno 
zahtevati le sodno varstvo in ne odločitev Vlade RS. 



KAKO NAPREJKAKO NAPREJ

V dogovarjanju z ZZZS in Ministrstvom za zdravje bomo 
izvajalci uspešni le, v kolikor:

enotni� bomo enotni, predvsem pa, 

� bomo s svojimi predlogi konsistentni,

� bodo naši predlogi kakovostni in utemeljeni s 
konkretnimi in nedvoumnimi podatki, ki bodo 
argumentirali naše stališče. 



VLOGAVLOGA ZZZSZZZS
Seveda pa pričakujemo, da bo tudi ZZZS v spremenjenem 
načinu dogovarjanja in v novi vlogi deloval novim 
okoliščinam primerno. 

�Postati mora aktiven kupec oziroma naročnik zdravstvenih 
storitev.storitev.

�Okrepiti mora svojo analitično funkcijo in spremljati 
dejansko zdravstveno stanje prebivalstva v Sloveniji. 

�Poleg ekonomske učinkovitosti v postopkih naročanja, 
mora določati tudi standarde obravnav in izide zdravljenj 
in preko teh vzvodov udejanjiti svojo funkcijo aktivnega 
naročnika zdravstvenih storitev v imenu zavarovanih oseb. 



Na ta način se bo realizirala dolgoletna teza, da 
denar mora slediti bolniku. 

Bolnik nam ne sme biti le strošek temveč , 
moramo v njemu videti človeka, ki je potreben 

pomoči.



Ko gre on pred njo v tuš in porabi 
vso toplo vodo, se ona zave, da je 
morda romantike konec in da se 
je začelo obdobje, ko bo 
potrebno tudi pogajanje, potrebno tudi pogajanje, 
dogovarjanje, ko bo potrebno 
sprejemati in popuščati, 
zahtevati…
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