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mag. Franc Hočevar
Društvo ekonomistov v zdravstvu

Spremembe in novosti v zdravstvu

19. jesensko srečanje članov Društva ekono-
mistov v zdravstvu z naslovom Spremembe in 
novosti v zdravstvu zajema različne teme, ki 
so med seboj močno povezane in tudi usodne 
za prihodnost javnega zdravstva. Kot je običaj-
no, jesensko srečanje odpira tista vprašanja, ki 
so aktualna v tem času. Pomemben del pose-
ga na področja kontrolnih in nadzornih služb. 
Nekatere nadzorne službe in predvsem tiste, 
ki lahko posredujejo javnemu zdravstvenemu 
zavodu uporabna priporočila pa tudi opozori-
la, ki jih management lahko udejanja, imajo za 
reguliranje in delovanje javnega zdravstvenega 
zavoda veliko težo in pomen. Mnoga priporo-
čila, ki jih te službe posredujejo o konkretnih 
pregledih, so lahko neposredna opora za spre-
jemanje odločitev. To velja za praktične, vsa-
kodnevne in tiste, ki so vezane na plače, javna 
naročila ali pa na druge funkcijske zadeve, ki 
so vezane na pravice zaposlenih, kot tudi take, 
ki vplivajo na strukturo organizacije in na 
uvajanje sodobnega procesnega organiziranja 
dela. Proaktivnost delovanja teh služb je izred- 
nega pomena tudi zato, ker imamo opravka z 
vedno bolj strokovno usposobljeno skupino 
strokovnjakov, ki zaznajo bolje in več nepo-
trebnih napak kakor tudi tistih, ki imajo značaj 
špekulantstva. Direktorji zdravstvenih zavodov, 
računovodje in njihovi finančniki lahko delajo 
učinkoviteje, skrbno pa tudi bolj sproščeno, če 
imajo dobro oporo v odličnih mnenjih, opo-
zorilih, priporočilih in navodilih. Javni zavodi, 
še posebej njihovo direktorji, se bodo morali 
sprijazniti s tem, da morajo več vedeti o raznih 
pasteh in napakah, ki so posledica slabega po-
znavanja konkretnih določil pa tudi posledica 
šibkega proaktivnega razmišljanja in upošteva-

nja novejših in učinkovitejših strateških odloči-
tev javnega zdravstvenega zavoda.

Javni zdravstveni zavodi porabijo več kot 60 
odstotkov denarja za plače. Skoraj 35 tisoč 
uslužbencev je, ki delajo v tem sistemu. Sistem 
določanja plač pa tudi izplačevanje le-teh sta 
regulirana z zakoni in izvedbenimi akti. Ene 
sprejema država, ki daje pooblastila svojim 
nadzornim službam v zvezi s plačami, druge 
pa javni zdravstveni zavodi sami. Resonanca 
med vsemi temi pravili je ključna za izvajanje 
plačnega sistema. Seveda je v takem sistemu 
tudi veliko pasti in tudi kar nekaj špekulativ-
nih priložnosti, kot sta dodatek za sevanje in 
dodatek za stalno pripravljenost, ki je dobil ši-
rok odmev v javnosti in povzročil veliko dela 
nadzornim službam. V okviru plačnega siste-
ma je še mnogo zadev, ki so povezane s pod-
jemnimi pogodbami, avtorskimi pogodbami, 
z najemom delavcev od drugih delodajalcev 
itd. Torej je dovolj razlogov, da se pojavijo na-
pake zaradi nevednosti in slabega poznavanja 
pa tudi zaradi špekulativnih razlogov. Prav pa 
bi tudi bilo, da bi na plače gledali kreativno 
in inovativno, kajti te so pomemben regulator 
dobrega razpoloženja in boljšega dela. So tudi 
pomembna karierna osnova. Rigidni plačni 
sistemi vodijo v uravnilovke in ne spodbuja-
jo posameznikov k boljšemu in bolj zavzete-
mu delu. Osnovno vprašanje torej je, ali ima 
management dovolj možnosti in priložnosti, 
da vpliva na plače z namenom, da bi dosegel 
boljše delovne in poslovne rezultate v javnem 
sektorju.

Po moji oceni je Računsko sodišče ena izmed 
tistih inštitucij kontrole in presojanja, do katere 
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imamo vedno več zaupanja. S svojimi strokov-
njaki je sposobno opraviti nekatere presoje, ki 
prisežejo praktično implementacijo in uporabo 
virov, ki so na voljo javnemu zdravstvenemu 
zavodu. Neodvisna presoja Računskega so-
dišča RS o pravilnosti, uspešnosti, učinkovi-
tosti ali gospodarnosti porabe virov uporab-
nikov javnih sredstev na področju zdravstva 
je lahko pomembna opora za sprejemanje 
poslovnih in programskih odločitev na raz-
ličnih ravneh. Računsko sodišče RS se je v 
vrsti revizijskih poročil že posvetilo izzivom 
zdravstva, ki predstavlja eno najpomembnej-
ših strateških področij države in družbe. Mne-
nja, priporočila in zahteve Računskega sodišča 
RS lahko pomagajo tudi pri postavljanju pra-
ve mreže in pripomorejo k boljši dostopnosti 
zdravstvenih storitev. Ob smiselni interpreta-
ciji ugotovitev in predvsem priporočil v izda-
nih revizijskih poročilih je z njihovo pomočjo 
mogoče optimizirati delovne, organizacijske 
in tehnološke procese tudi pri drugih uporab-
nikih javnih sredstev, ki (še) niso bili predmet 
revizije.  

Nad revizorji ni treba, da se hudujemo, vod-
stva jih morajo sprejeti kot nadvse pomembne 
in nujne pomočnike pri sprejemanju odloči-
tev, kajti revizor na osnovi svojih predpostavk 
in izhodišč preverja poslovanje in sprejemanje 
odločitev v tistih poslovnih procesih, ki so naj-
bolj občutljivi pa tudi problematični. Njegovo 
zaznavanje ima praviloma distanco do imen 
posameznikov in vodij. Taka presoja in gene-
raliziranje priporočil na tej osnovi lahko odkri-
vajo napake in zmote, ki običajno niso zaznane 
z notranjimi kontrolnimi ukrepi. Management 
bi moral najti v priporočilih revizorja veliko 
opornih točk za pripravo ukrepov, še zlasti 
takrat, ko je treba pripraviti sanacijske načrte 
in akcijski program za hitro ukrepanje. Ma-
nagementu je lahko revizijsko poročilo tako 
spodbuda kot tudi opora za ukrepanje in spre-
minjanje odnosov in načina vodenja v javnem 
zdravstvenem zavodu. Notranji revizor, ki ima 
to priložnost, da sproti sledi odločitvam in 
sprejemanju raznih sklepov v zvezi z javnim 
zdravstvenim zavodom, lahko tudi sproti obli-
kuje mnenje o teh odločitvah in je na nek na-
čin soudeležen pri sprejemanju pravih in pra-
vilnih ukrepov in odločitev.

Četrtkov program bomo nadaljevali z nadvse 
aktualno temo in tudi na drugačen način. Pod 
naslovom Nacionalna strategija razvoja osnov-
ne zdravstvene dejavnosti se bo zvrstilo pet  
govorcev, ki bodo po uvodu s tem naslovom 
pritrjevali ali pa ugovarjali stališčem. Osnov-
no zdravstveno varstvo je definitivno hrbteni-
ca zdravstvenega sistema, skozi ta sistem gredo 
vsi. Osnovno zdravstvo predstavlja vstopna 
vrata v nadaljnje obravnave. Tisti, ki dlje časa 
spremljamo naš zdravstveni sistem, lahko na 
pamet ugotovimo, da je ta finančno kakor tudi 
z vidika vrednotenja dela degradiran. V okviru 
celovitega sistema zdravstvenega varstva posta-
ja osnovno zdravstvo preveč »napotovalec« na 
naslednje ravni obravnave. Izmikajo se mu spe-
cialistične obravnave pa tudi urgentno ukrepa-
nje, na kar zelo jasno opozarjajo pomanjklji-
vosti trenutno organizirane urgentne službe. 
Naslov teme je nadvse ambiciozen, kajti strate-
gija naj bi pomenila razvrščanje razpoložlji-
vih virov tako in na tista mesta, s katerih bo 
možno dosegati cilje in jih seveda tudi ures- 
ničevati. Ti cilji pa morajo biti jasni in taki, 
da jih bomo lahko preverjali, primerjali in jim 
tudi sledili.

V petek bomo tako, kot je to običajno, spozna-
li Podravje kot zdravstveno regijo in potem 
nadaljevali z naslovom, ki je nadvse ambici-
ozen. Ta nam v tem trenutku še ne pove veli-
ko, vsekakor pa nam bi moral predstavljati 
ključno oporo za nadalje delo in prihodnost. 
Predavatelji z Ministrstva za zdravje in ZZZS 
bodo poskušali predstaviti zamisel o prenovi 
zdravstvene zakonodaje, kar pomeni tudi pre-
novo sistema. Žal ne vemo, kaj to je, do sedaj 
nam namreč niso predstavili nič takega, kar 
bi lahko označili kot ključno dogajanje na 
področju sprememb sistema zdravstvenega 
varstva pa tudi obsega pravic. Ob tem, ko se 
pojavlja vrsta paralelnih skupin in snovalcev 
zakonodaje ter predlogov za reformo – tako 
programskega, organizacijskega kakor tudi za-
varovalniškega reda na področju zdravstvenega 
sistema – seveda zelo neučakano čakamo pre-
dloge tistih, ki so nosilci in formalni predlaga-
telji teh sprememb. Ve se, da se te sprejemajo v 
Državnem zboru, torej se ve tudi to, da se pri-
pravljajo v okviru Vlade RS, ki povabi koga ali 
kakšnega k sodelovanju, da jim olajša delo. Ve 
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pa se tudi to, da spremembe, ki bodo sprejete 
na hitro in z jezo, ne bodo dobre in prave. Na 
tem mestu bi lahko priporočili kvečjemu le to, 
da upoštevamo naslednje: Kar je dobro in bolj-
še za pacienta in zavarovanca, je dobro in bolj-
še za državo, za izvajalce storitev in za delavce, 
ki delajo v tem sistemu. Če bo to vodilo, bodo 
tudi spremembe prave. Najmanj, kar bi morali 
doseči v tem trenutku, je to, da se razporedi-
jo naloge med tako imenovanimi činitelji ali, 
kot nekateri pravijo, deležniki, kot so Zdru-
ženje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdrav-
niška zbornica Slovenije, Nacionalni inštitut 
za javno zdravje, razširjenimi strokovnimi 
kolegiji, Zdravstveni svet pri Ministrstvu za 
zdravje, različni direktorati in sekretariati, ne 
le s področja zdravstva, temveč tudi s področja 
financ, in tako dalje in te zadolžiti za konkret- 
na opravila in naloge, ki jih morajo opraviti. 
Minister oz. ministrica za zdravje pa je tista 
oseba, ki bi morala združevati in povezovati 
ustrezne in dobre zamisli, ki bi sledile nače-
lu, kot smo ga že zapisali.

Razprava o urgentnih centrih je v velikem raz-
mahu. Vemo le to, da je sedaj sistem veliko 
dražji in manj učinkovit, da se naloge podva-
jajo in da vse skupaj ustvarja veliko nejevoljo. 
Zastavlja pa se mi eno vprašanje, na katerega 
ne znam odgovoriti. Pogledal sem statistiko 
urgentnih storitev za nekaj let nazaj in ta je 
pravzaprav statistično in neusmiljeno stabil-
na. Število urgentnih pacientov v lanskem in 
letošnjem letu se v primerjavi s prejšnjimi leti 
ni povečalo. Nekateri sicer govorijo o pretoku 

pacientov s primarne na sekundarno raven, ki 
je definitivno neproduktiven in bistveno dražji. 
Mnogi se zgovarjajo na večjo kakovost, vendar 
je bila, kot vemo, ta dobra že prej, res pa je, da 
imamo sedaj krasne prostore in novo opremo 
ter večbarvno diagnostiko. Če še malo mo-
drujem, me, žal, te ugotovitve silijo v sklep, da 
smo se lotili nečesa slabo pripravljeni in čaka-
mo, kaj bo padlo iz tega mlina. Relativno dra-
ga investicija, ki bo dobila svoj smisel v priho-
dnosti, ko ji bomo organizacijsko in delovno v 
celoti kos. Naša urgentna služba v preteklosti 
ni bila slaba. Kje torej tiči vzrok, da je urgent- 
nih pacientov več in da je vse skupaj veliko 
dražje, pa ne bistveno boljše kot prej? 

Kot je razvidno iz programa, bomo v četrtek 
imeli tudi zbor članov Društva ekonomistov v 
zdravstvu. Na njem bomo izvolili novega pred-
sednika oziroma predsednico in člane Uprav-
nega odbora. Nekaj je novih, nekaj je starih. 
Če povzamemo štiriletno obdobje, lahko ugo-
tovimo, da je bilo nadvse delovno in plodovito 
ter da smo edino civilno strokovno združenje, 
ki smo organizirani v društvo, ki dela brez za-
stojev, s programom, ki je aktualiziran, uskla-
jen z gibanji v zdravstvu in z zanimanjem na-
šega članstva, ki so ključni dejavnik delovanja 
Društva ekonomistov in vodstvenih delavcev v 
zdravstvu. 

Dovolite, da že na tem mestu čestitam novemu 
vodstvu in jim zaželim uspešno delovanje še 
naprej.
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Lidija Apohal Vučković
Ministrstvo za javno upravo

Nadzori izplačevanja plač v zavodih 
s področja zdravstvenega varstva

Povzetek: 
Nadzor nad plačami v javnih zavodih s podro-
čja zdravstva izvaja Inšpekcija za sistem javnih 
uslužbencev v okviru Inšpektorata za javni sek-
tor. V članku so predstavljeni postopek in način 
njenega dela, najpogostejše ugotovitve inšpektor-
jev in izrečeni ukrepi za odpravo nepravilnosti.

Abstract: 
The inspection over the salaries in public health 
care institutions is carried out by the Inspection 
of the Civil Service System within the Public Sec-
tor Inspectorate. This article describes the way of 
functioning and the procedure of the inspection, 
the most common findings and the measures im-
posed by inspectors for the elimination of the ir-
regularities.
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1. UVOD

Inšpektorat za javni sektor (IJS) je organ v se-
stavi Ministrstva za javno upravo. V njem delu-
jeta dve inšpekciji, in sicer Upravna inšpekcija 
in Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev. Za 
delovanje zdravstvenih zavodov so pomembne 
predvsem ugotovitve slednje, in sicer v delu, 
ko ta nadzira izvajanje Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o javnih 
uslužbencih (ZJU), predpisov, izdanih na nju-
ni podlagi, in kolektivnih pogodb, ki veljajo na 
področju zdravstva.

Inšpekcija je pristojnost za nadzor nad določa-
njem in izplačevanjem plač dobila v letu 2011, 
z nadzori pa je v praksi pričela v letu 2012. 
Število inšpektorjev se je večalo postopoma, 
v drugi polovici letošnjega leta je doseglo šte-
vilko 7. Postopoma, vendar občutno, je iz leta 
v leto naraščalo tudi število različnih prijav in 
pobud za izvedbo nadzora. Skupaj je inšpekcija 
v obdobju 2012–2015 prejela 1304 zadeve, re-
šila pa jih je 1238. Kršitve so bile ugotovljene v 
60–70 % rešenih zadev.

2. ZNAČILNOSTI DELOVANJA INŠPEKCIJE

2.1 Način dela
Inšpekcija izvaja nadzore na podlagi:
•	 letnega načrta dela in
•	 odločitev o obravnavi pobud, ki jih prejme 

med letom.

V letnem načrtu je določeno okvirno število 
zadev, ki jih bo izvedla inšpekcija in posame-
zen inšpektor, nadzori pa so razdeljeni na:
•	 sistemske nadzore, 
•	 prioritetne nadzore in
•	 nadzore po vrstnem redu prispetja.

Podlaga za določitev sistemskih nadzorov sta 
količnik ocene tveganja, ki ga za vse inšpekcij-
ske zavezance izračunava IJS, ter določitev vse-
binskih področij, na katerih po oceni IJS obsta-
jajo večja tveganja za nepravilnosti. Konkretni 
zavezanci so izbrani na objektiven in transpa-
renten način in so določeni v načrtu dela.

Podlaga za določitev prioritetnih nadzorov je 
Interno navodilo za določanje prioritet ISJU. 
Z vsebinskimi usmeritvami in prioritetami IJS 
seznani resornega ministra, ta pa Vlado RS, 
objavi pa jih tudi na svoji spletni strani. Na tej 

podlagi načrt dela določa konkreten seznam 
inšpekcijskih zavezancev, pri katerih bo oprav- 
ljen prioritetni nadzor na podlagi pobud, pri-
spelih pred začetkom leta, po istih kriterijih pa 
se presojajo in kot prioriteta za nadzor določa-
jo tudi pobude, ki prispejo med letom. 

Vse ostale pobude so podlaga za nadzore, ki se 
opravijo glede na vrstni red prispetja pobude.

2.2 Postopek nadzora
Nadzor Inšpekcije za sistem javnih uslužben-
cev je oblika notranjega nadzora, zato se za po-
stopek nadzora Zakon o inšpekcijskem nadzo-
ru uporablja le v manjšem obsegu. Za postopek 
nadzora se uporabljajo določbe Zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju ter, smiselno, Zako-
na o splošnem upravnem postopku.

Postopek se izvede po uradni dolžnosti. Pri-
spela pobuda še ne pomeni začetka postopka, 
ampak se obravnava v skladu z zgoraj navede-
nim. Postopek se začne s prvim dejanjem, ki ga 
v zvezi z obravnavo pobude izvede inšpektor.

Praviloma se postopek prične z najavo nadzora 
inšpekcijskemu zavezancu in zahtevo po pre-
dložitvi dokumentacije.

Največkrat poteka nadzor na osnovi pregle-
dovanja dokumentacije na sedežu IJS. Če je 
potreben, se opravi tudi pregled ali razgovor 
neposredno pri zavezancu. Po potrebi inšpek-
tor zahteva dodatno dokumentacijo ali pisna  
pojasnila.

Na podlagi ugotovitev inšpektor sestavi osnu-
tek zapisnika. Namen osnutka je, da se zaveza-
nec seznani z ugotovitvami in se ima možnost 
v zvezi z njimi tudi izjasniti. Inšpektor zato 
določi zavezancu rok, v katerem se ta lahko iz-
jasni in poda svoje pripombe na ugotovitve in-
špektorja. Če inšpektor pripomb ne upošteva, 
se do njih opredeli v izdanem zapisniku.

Sledi izdaja zapisnika, v katerem so poleg ugo-
tovitev nadzora določeni – če je to glede na 
ugotovitve potrebno – tudi ukrepi in roki za 
njihovo izvedbo.

Zavezanec ima možnost v roku osmih dni na 
zapisnik podati ugovor. O ugovoru odloči mi-
nister, pristojen za sistem plač v javnem sektor-
ju, odločitev pa postane sestavni del zapisnika.
V roku, ki je določen v zapisniku, mora zave-
zanec izvesti naložene ukrepe in poslati in-
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špektorju poročilo o izvedbi. Inšpektor z zapi-
snikom ugotovi, ali so ukrepi izvedeni, in po 
potrebi naloži dodatne ukrepe ali pa ugotovi, 
da je s tem postopek nadzora zaključen.

3. NAJPOGOSTEJŠE UGOTOVITVE 
INŠPEKCIJE

3.1 Obseg nadzorov
V obdobju od začetka leta 2012 do sredine leta 
2016 je bil v zavodih s področja zdravstva v 54 
primerih izveden postopek nadzora in le-ta z 
izdajo zapisnika tudi zaključen. V nekaterih za-
vodih je bil nadzor opravljen večkrat. Podlaga 
za večino nadzorov so bile prejete pobude. V 
nekaj primerih pa so bili zavodi uvrščeni na li-
sto sistemskih nadzorov, in sicer: 
•	 po kriteriju višine količnikov ocene tvega-

nja,
•	 po kriteriju višine izplačil v času dežurstva,
•	 po kriteriju višine izplačil delovne uspešno-

sti iz naslova prodaje blaga in storitev,
•	 po kriteriju višine izplačil iz naslova pove-

čanega obsega dela.

3.2 Nadzori na podlagi pobud

3.2.1 Sistemizacija
ZJU v 21. členu določa, da mora vsaka ose-
ba javnega prava, če poseben zakon ne dolo-
ča drugače, imeti akt o sistemizaciji delovnih 
mest, v katerem so v skladu z notranjo orga-
nizacijo določena delovna mesta, potrebna za 
izvajanje nalog, in da se pri vsakem delovnem 
mestu določijo najmanj opis nalog in pogoji 
za zasedbo delovnega mesta. Minimalni obseg 
potrebnih podatkov, ki jih mora vsebovati akt 
o sistemizaciji delovnih mest v zvezi s plačami, 
določa šesti odstavek 7. člena ZSPJS. Uporab-
niki proračuna so dolžni pri sistemizaciji de-
lovnih mest v celoti upoštevati kolektivno po-
godbo za njihovo dejavnost in v sistemizacijo 
vključiti delovna mesta, ki so predvidena v tej 
kolektivni pogodbi, in uvrstitev v plačni razred 
iz te pogodbe. Upoštevanje delovnega mesta 
oziroma naziva iz druge kolektivne pogodbe 
je možno le v primeru, ko kolektivna pogodba 
za dejavnost, ki velja za uporabnika proračuna, 
tovrstnega delovnega mesta sploh ne vsebuje. 
Gre za delovna mesta, ki za določeno dejavnost 
niso značilna in se pojavljajo le izjemoma ozi-
roma v redkih primerih in iz tega razloga tudi 

niso bila uvrščena v kolektivno pogodbo dejav-
nosti, ki zavezuje uporabnika proračuna. 

Pogosto so bile v aktih o sistemizaciji ugoto-
vljene naslednje nepravilnosti:
•	 akti vsebujejo delovna mesta, ki so povzeta 

iz drugih kolektivnih pogodb, ki ne veljajo 
za zavode s področja zdravstvenega varstva, 

•	 akt ne vsebuje šifre proračunskega uporab-
nika, 

•	 delovno mesto ima nepravilno določeno 
šifro delovnega mesta, 

•	 delovno mesto ima nepravilno določen 
izhodiščni plačni razred delovnega mesta, 

•	 delovna mesta ne vsebujejo števila napre-
dovalnih razredov na delovnem mestu,

•	 v aktu ni sistemiziranega določenega de-
lovnega mesta, ki bi ga zavod moral imeti 
(npr. E035002 Medicinska sestra – nacio-
nalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.). 
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za 
zaposlene v zdravstveni negi je namreč 
konec leta 2012 sprejel Razlago Kolektivne 
pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, 
sprejete na 24. seji dne 11. 12. 2012 in 18. 
12. 2012 (Ur. list RS, št. 3/13), ki v 3. členu 
določa: »Srednje medicinske sestre/srednje 
zdravstvenike, ki delajo v reševalnem ali 
urgentnem vozilu in so pridobili certifikat 
o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) 
za poklic zdravstveni reševalec/zdravstve-
na reševalka, je delodajalec dolžan uvrstiti 
na delovno mesto E035002 Medicinska 
sestra – nacionalna poklicna kvalifikacija 
(VI. R.Z.D.) in dopolniti akt o sistemiza-
ciji delovnih mest z navedenim delovnim 
mestom«.

3.2.2 Prevedba
V drugem odstavku člena 49.a ZSPJS je dolo-
čena podlaga za prevedbo delovnega mesta, ki 
predstavlja seštevek količnika delovnega mesta 
in dodatkov iz člena 49.b ZSPJS, pomnoženega 
z vrednostjo osnove za obračun plače iz četrte-
ga odstavka tega člena. Najpogosteje ugotovlje-
na napaka je bila: 
•	 da v prevedbo niso bili vključeni določeni 

dodatki, ki bi morali biti (npr. za delo s 
psihično motenimi po 89. členu KPZZN 
oziroma po 78. členu KPZSV), 

•	 da je bila nepravilno določena višina dolo-
čenega dodatka (npr. nepravilno določen 
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zdravniški dodatek delovnega mesta),
•	 da so bili v prevedbo vključeni dodatki, ki 

ne bi smeli biti (npr. dodatek za vodenje, ki 
ni naveden v členu 49.b ZSPJS).

3.2.3 Uvrstitev nad izhodiščni razred
Na podlagi drugega odstavka 19. člena ZSPJS 
se lahko javnega uslužbenca ob zaposlitvi, če 
obstajajo za to utemeljeni razlogi, uvrsti v plač-
ni razred, ki je za največ pet plačnih razredov 
višji od plačnega razreda delovnega mesta. 
Za uvrstitev v višji plačni razred pa je treba v 
zdravstvenih domovih na podlagi četrte aline-
je drugega odstavka 19. člena ZSPJS pridobiti 
soglasje župana in ministra za zdravje. V nekaj 
primerih je bilo ugotovljeno, da soglasje ni bilo 
pridobljeno.

3.2.4 Položajni dodatki
Na podlagi 4. člena Uredbe o kriterijih za do-
ločitev višine položajnega dodatka za javne 
uslužbence je položajni dodatek del plače, ki 
pripada javnemu uslužbencu, ki izvršuje poo-
blastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali 
izvajanjem dela kot vodja notranje organizacij-
ske enote, vrednotenje teh nalog pa ni vključe-
no v osnovno plačo delovnega mesta ali naziva. 
Kot notranja organizacijska enota se šteje eno-
ta, ki je kot taka določena z zakonom, podza-
konskim aktom ali s splošnim ali drugim ak-
tom delodajalca in v kateri se izvršuje naloge v 
zaključenem procesu dela oziroma na zaključe-
nem delovnem področju. Kot notranja organi-
zacijska enota se šteje tudi izmena, kadar je za 
vodenje izmene določen vodja.

V skladu s tretjim odstavkom 4. člena uredbe 
javnemu uslužbencu pripada položajni dodatek 
v primeru, ko je v posamezni notranji organi-
zacijski enoti na sistemiziranih delovnih me-
stih zaposlenih najmanj pet javnih uslužben-
cev, vključno z javnim uslužbencem, ki izvršuje 
pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem 
in izvajanjem dela v notranji organizacijski 
enoti. 

V nekaterih primerih je bilo ugotovljeno na- 
slednje:
•	 V sistemizaciji niso bila določena delovna 

mesta v skladu z notranjo organizacijo po 
notranjih organizacijskih enotah, kar je 
v nasprotju s prvim odstavkom 21. člena 
ZJU, ki določa, da, če poseben zakon ne 

določa drugače, mora imeti vsak državni 
organ, uprava lokalne skupnosti in oseba 
javnega prava akt o sistemizaciji delovnih 
mest, v katerem so v skladu z notranjo or-
ganizacijo določena delovna mesta, potreb-
na za izvajanje nalog. Zaradi tega ni bilo 
možno natančno določiti, kateri vodja vodi 
katero od notranjih organizacijskih enot, 
koliko delovnih mest je sistemiziranih v 
posamezni notranji organizacijski enoti in 
koliko javnih uslužbencev oseba dejansko 
vodi. Takšna ureditev ni skladna z Uredbo 
o kriterijih za določitev višine položajnega 
dodatka za javne uslužbence.

3.2.5 Določitev plače po prenehanju mandata
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede v 9. členu določa, da se direk-
torju ob prenehanju mandata ali ob razpore-
ditvi na novo delovno mesto upošteva število 
napredovanj, ki bi jih lahko dosegel, če bi na 
tem delovnem mestu napredoval vsaka tri leta, 
pri čemer tako doseženi plačni razred ne sme 
presegati najvišjega plačnega razreda delovne-
ga mesta oziroma naziva, na katerega je javni 
uslužbenec razporejen po prenehanju mandata. 
•	 V nadzorovanem primeru plača ni bila 

določena na pravilen način. Za določitev 
plačnega razreda javni uslužbenki po prete-
ku mandata bi bilo treba izvesti simulacijo 
preverjanja izpolnjevanja pogojev za napre-
dovanje za vsaka tri leta in na tej podlagi 
določiti plačni razred, ki bi ga pridobila, če 
bi celotno obdobje mandata zasedala de-
lovno mesto, na katerem je mogoče vsaka 
tri leta napredovati v višji plačni razred. Do 
tako določene plače (plače z upoštevanjem 
napredovanj, ki upoštevajo tudi simulaci-
jo napredovanja v času mandata) je javna 
uslužbenka upravičena od dneva razpore-
ditve na novo delovno mesto po preteku 
mandata. 

3.2.6 Ocenjevanje
Drugi odstavek 4. člena Uredbe o napredo-
vanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
določa, da se postopek ocenjevanja javnega 
uslužbenca izvede vsako leto najpozneje do 
15. marca. Četrti odstavek pa določa, da mora 
odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega 
uslužbenca, ki ga določi odgovorna oseba, v 
roku iz drugega odstavka 4. člena uredbe izpol-
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niti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešno-
sti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju 
(Priloga I, ki je sestavni del navedene Uredbe) 
ter javnega uslužbenca seznaniti s pisno oceno 
in z utemeljitvijo.

Najpogostejše nepravilnosti v zvezi z ocenjeva-
nji so bile:
•	 odgovorna oseba je javnega uslužben-

ca ocenila in seznanila z oceno po roku,                   
ki je določen v drugem odstavku 4. člena 
uredbe,

•	 ocenjevalni list ne vsebuje podpisa javnega 
uslužbenca,

•	 ocenjevalni listi ne vsebujejo datuma oce- 
nitve javnega uslužbenca, datuma seznani-
tve z oceno, utemeljitve ocene. 

3.2.7 Dežurstvo in nadurno delo direktorjev
in njihovih pomočnikov
23. člen ZSPJS v četrtem odstavku določa, da 
direktorjem med drugim ne pripadajo dodatki 
za delo v manj ugodnem delovnem času, med 
te pa v skladu z 32. členom ZSPJS spada tudi 
dodatek za delo prek polnega delovnega časa. 
Izjema je določena le za primere, ko direktorji 
hkrati, s soglasjem pristojnega ministra, opra-
vljajo tudi delo v svojem osnovnem poklicu. 
Določba velja tudi za pomočnike direktorja, 
ki sodijo v plačno skupino B in za katere prav 
tako velja uredba o plačah direktorjev.

Ugotovljene nepravilnosti v zvezi s temi določ-
bami so se nanašale na:
•	 obračun in izplačilo nadur za delo na 

delovnem mestu direktorja namesto na 
delovnem mestu zdravnika, 

•	 obračun in izplačilo nadur, čeprav ni šlo za 
nadure, ki bi bile opravljene v osnovnem 
poklicu.

3.3 Sistemski nadzori

3.3.1 Povečan obseg dela
Člen 22.d ZSPJS določa, da lahko uporabniki 
proračuna v primerih, ko to določa ta zakon, 
izplačujejo sredstva za delovno uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela, če imajo za 
ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov 
sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotno-
sti javnih uslužbencev ali nezasedenih delov-
nih mest, za katera so bila predvidena sredstva 
v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in 
sredstev za posebne projekte. Člen 22.e ZSPJS 

določa, da se javnemu uslužbencu lahko izpla-
ča del plače za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki 
presega pričakovane rezultate dela v posame-
znem mesecu, če je na ta način mogoče zagoto-
viti racionalnejše izvajanje nalog uporabnikov 
proračuna. Pisno odločitev o povečanem obse-
gu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslo-
va povečanega obsega dela sprejme predstojnik 
uporabnika proračuna za posamezni mesec na 
podlagi pisnega dogovora med javnim usluž-
bencem in predstojnikom, ki ga lahko skleneta 
za daljše obdobje. Pisni dogovor mora vsebo-
vati podatek o vsebini in obsegu dela, ki pred-
stavlja povečan obseg dela. 

Na podlagi člena 22.e ZSPJS v povezavi s 4. 
členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslo-
va povečanega obsega dela za javne uslužbence 
lahko višina plače za plačilo delovne uspešnosti 
iz naslova povečanega obsega dela pri opravlja-
nju rednih delovnih obveznosti javnega usluž-
benca znaša največ 20 % njegove osnovne pla-
če, direktorja pa največ 10 % njegove osnovne 
plače. Na podlagi interventnih ukrepov so v 
posameznih letih veljale določene omejitve gle-
de deleža prihrankov, ki ga je bilo možno pora-
biti za ta namen.

Bistvene ugotovitve nadzorov so bile, da v no-
benem od nadzorovanih primerov ni šlo za kr-
šitve glede višine izplačil delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela javnih usluž-
bencev, temveč za napačno uporabo predpisov 
glede načina obračuna (napačne obračunske 
osnove) in reguliranja izplačil (nesklenjeni do-
govori, neizdani sklepi). Iz zapisnikov izhaja, 
da bi proračunski uporabniki lahko izplačali 
celo več, kot so, saj jim je to omogočala tako 
refundacija nadomestil za bolniško odsotnost 
kakor tudi dodatna in pozneje nezasedena de-
lovna mesta iz sistemizacije v skladu s spreje-
tim finančnim načrtom. 

Najpogosteje ugotovljene kršitve so bile:
•	 Delovna uspešnost iz naslova povečane-

ga obsega dela javnim uslužbencem se je 
izplačevala v nasprotju z Uredbo o enotni 
metodologiji in obrazcih za izplačilo plač v 
javnem sektorju, in sicer se je namesto od 
osnovne plače (Z070) izplačevala od bruto 
zneska rednega dela (A010) ali glede na 
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število delovnih ur po določeni urni po-
stavki.

•	 Odgovorna oseba in javni uslužbenci niso 
sklenili dogovora o povečanem obsegu 
dela. 

•	 Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela javnim uslužben-
cem niso bili izdani ustrezni sklepi ali pa so 
bili izdani za mesec ali več mesecev vna-
prej, čeprav bi se povečan obseg dela moral 
določati na podlagi izkazanega POD za 
posamezni mesec. 

3.3.2 Tržna dejavnost
V skladu s členom 22.i ZSPJS lahko uporabniki 
proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne 
službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in 
storitev na trgu, del tako pridobljenih sredstev 
uporabijo za plačilo delovne uspešnosti iz tega 
naslova in s tem povečajo obseg sredstev nad 
omejitvijo iz 22. člena zakona. Zavodi dokazu-
jejo izpolnjevanje pogojev iz člena 22.j ZSPJS 
na podlagi obrazca Izkaz prihodkov in odhod-
kov določenih uporabnikov po vrstah dejavno-
sti. Obseg sredstev za plačilo delovne uspešno-
sti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
določi minister s pravilnikom, vendar sme zna-
šati največ 50 odstotkov dosežene razlike med 
prihodki in odhodki od prodaje blaga in stori-
tev na trgu.

Ugotovitev dovoljenega obsega sredstev upo-
rabnik proračuna izkaže na obrazcu Elemen-
ti za določitev dovoljenega obsega sredstev za 
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu. Del plače za delovno uspe-
šnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu se ne izplačuje za delo, ki je bilo že plača-
no na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe.
Pri določitvi virov je treba upoštevati Navodilo 
v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdra-
vstvenih zavodov na javno službo in tržno de-
javnost št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010, 
ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje in iz ka-
terega je razvidno, da javna zdravstvena služba 
izhaja iz zakonskih opredelitev za posamezne 
zdravstvene dejavnosti. Navodilo v zaključku 
dodaja, da, če ni ustreznejšega sodila za razme-
jevanje odhodkov, se kot sodilo lahko uporabi 
razmerje med prihodki, doseženimi pri opra-
vljanju posamezne vrste dejavnosti.

V nadzorih inšpektorji niso ugotovili nepra-
vilnosti pri izplačevanju delovne uspešnosti iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu, za-
znane pa so bile nejasnosti pri opredeljevanju 
virov sredstev za navedena izplačila. Pri enem 
od inšpekcijskih zavezancev je zato inšpektor 
opozoril, da računovodsko poročilo zaradi poj-
movne nejasnosti ne kaže jasne slike razme-
jevanja javne službe in tržne dejavnosti. Med 
prihodke iz tržne dejavnosti so namreč šteta 
plačila za določene storitve, ki so jih vplača-
li javni zavodi in policijske uprave, ki so pro-
računski uporabniki in prejemajo sredstva iz 
proračuna in drugih javnih blagajn (Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS), 
ki pa naj ne bi sodile v javno službo, čeprav je 
hkrati pri določanju prihodkov iz javne službe 
postavljen kriterij, da gre pri tem za sredstva iz 
proračuna.

3.3.3 Dežurstvo
32. člen ZSPJS določa, da javnemu uslužbencu 
v času dežurstva pripadajo plačilo v višini vre-
dnosti plačnega razreda, v katerega je uvrščeno 
delovno mesto, na katerem se opravlja dežur-
stvo, dodatek za delo prek polnega delovnega 
časa v višini, določeni s Kolektivno pogodbo za 
javni sektor (KPJS), in ostali dodatki za delo v 
delovnem času, ki je zanje manj ugoden, ki pa 
se v času dežurstva izplačujejo v višini 50 % vi-
šine, ki je za te dodatke določena v KPJS. 

Opredelitev, kdaj gre za dežurstvo, je razvid- 
na iz Pravilnika o organizaciji neprekinjenega 
zdravstvenega varstva. Četrti odstavek 4. čle-
na pravilnika določa, da izvajalec NNMP na 
podlagi meril iz prvega odstavka tega člena 
najmanj enkrat letno za preteklo trimesečno 
obdobje analizira podatke o obremenjenosti za 
posameznega zdravstvenega delavca s posame-
znega strokovnega področja, in sicer za določe-
no dnevno obdobje: 
•	 v rednem delovnem času na delavnik (obi-

čajna delovna obremenjenost zdravstvene-
ga delavca), 

•	 v času izvajanja NNMP (obremenjenost 
zdravstvenega delavca v času izvajanja 
NNMP). 

Kadar se na podlagi analize ugotovi, da ob- 
remenjenost zdravstvenega delavca v času 
NNMP presega 60 % običajne delovne obreme-



Lidija Apohal Vučković Nadzori izplačevanja plač v zavodih s področja zdravstvenega varstva

19. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Maribor 20. in 21. oktober 2016 17

nitve, se v skladu s 5. členom pravilnika orga-
nizira izmensko delo. 

Kadar se na podlagi analize ugotovi, da obre-
menjenost obsega od 25 do 60 %, se na podlagi 
6. člena pravilnika organizira dežurstvo. 

Kadar se na podlagi analize ugotovi, da je obre-
menjenost manjša od 25 %, se v skladu s 7. čle-
nom pravilnika organizira stalna pripravljenost. 

V okviru inšpekcijskih nadzorov so inšpektorji 
ugotovili naslednje pomembnejše nepravilnosti: 
•	 Posamezni zdravstveni zavodi določbe 

četrtega odstavka 4. člena pravilnika niso 
izvajali oziroma je niso izvajali v celoti in 
vsako leto ter za primerljiva trimesečja. 

•	 Ker posamezni zdravstveni zavodi niso 
predložili pregleda obremenitev po po-
sameznih mesecih v določenih letih, iz 
katerih bi bilo razvidno, da so v navedenih 
trimesečjih povprečne obremenitve pre-
segale 60 %, niso izkazali podlag, da lahko 
zagotavljanje NNMP v celoti plačuje kot 
delo prek polnega delovnega časa (pod 
oznako E v plačilnih listah). Zdravstve-
ni zavodi bi lahko zagotavljanje NNMP 
izplačevali kot delo prek polnega delovnega 
časa le v primerih, ko bi izkazali obremeni-
tve, višje od 60 %, v ostalih primerih pa bi 
morali zagotavljanje NNMP izplačevati kot 
dežurstvo (pod oznako O v plačilnih listah) 
oziroma v primerih, ko bi bile obremenitve 
nižje od 25 %, organizirati stalno pripra-
vljenost. 

•	 V zavodih, ki so predložili pregled obreme-
nitev, je bilo v nekaterih primerih iz pregle-
da po posameznih mesecih v določenih le-
tih razvidno, da v posameznih trimesečjih 
povprečne obremenitve niso presegale 60 
%, zato v teh primerih niso imeli podlag, da 
so zagotavljanje NNMP plačevali kot delo 
prek polnega delovnega časa (pod oznako 
E v plačilnih listah), ampak bi morali zago-
tavljanje NNMP izplačevati kot dežurstvo 
(pod oznako O v plačilnih listah) oziroma 
bi v nekaterih primerih lahko organizirali 
stalno pripravljenost. 

•	 Posamezni zdravstveni zavodi v internih 
aktih niso določil delovnih mest, na katerih 
se opravlja dežurstvo. 

•	 Javni uslužbenci in predstojniki zdravstve-
nih zavodov v pogodbah o zaposlitvi niso 
določili, na katerih delovnih mestih bodo 
javni uslužbenci opravljali dežurstvo ter v 
katere plačne razrede so uvrščena ta delov-
na mesta.

•	 V posameznih zdravstvenih zavodih so bila 
dežurstva obračunana od plačnega razre-
da javnega uslužbenca in ne od plačnega 
razreda dežurnega delovnega mesta. 

4. NAJPOGOSTEJŠI UKREPI

Inšpektorji so po ugotovitvi nepravilnosti di-
rektorjem najpogosteje nalagali naslednje ukre-
pe:
•	 Spremembo sistemizacije, tako da siste-

mizira delovna mesta in nazive v skladu 
z uvrstitvijo v kolektivni pogodbi za javni 
sektor in kolektivni pogodbi, ki velja za 
uporabnika proračuna, skladno s četrtim 
odstavkom 13. člena zakona, ki določa, da 
se delovna mesta oziroma nazivi v sistemi-
zacijah uvrščajo v plačne razrede v skladu 
z uvrstitvijo v kolektivni pogodbi za javni 
sektor in kolektivno pogodbo, ki velja za 
uporabnika proračuna. 

•	 Dopolnitev sistemizacije, tako da sistemizi-
ra delovna mesta in nazive skladno s šestim 
odstavkom 7. člena ZSPJS (da bo razvidno, 
katera delovna mesta so v posamezni no-
tranji organizacijski enoti).

•	 Naj kot odgovorna oseba javnemu usluž-
bencu izda individualni akt in mu zagotovi 
pravice v obsegu, kot so določene z zako-
nom in na njegovi podlagi izdanimi izvršil-
nimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami 
in splošnimi akti delodajalca.

•	 Naj kot odgovorna oseba javnemu usluž-
bencu izplača plačo v skladu s predpisi, kot 
to določa peti odstavek 3. člena ZSPJS.

•	 Naj v zvezi z nepravilnim izračunom plače 
ustrezno ukrepa v skladu s členom 3.a 
ZSPJS (poračun za nazaj).

•	 Naj oceni javnega uslužbenca in ga seznani 
z oceno skladno z določbami ZSPJS.
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mag. Metka Cerar
Inštitut za javno finančno pravo

Priporočila revizorja so lahko dober 
pripomoček za odpravljanje napak in za 

razvoj javnega zdravstvenega zavoda

Povzetek: 
Notranji revizor lahko preverja različna področ- 
ja poslovanja javnega zdravstvenega zavoda. Bi-
stveno je, da je izbira področja smiselna ter skla-
dna z oceno tveganja in s pričakovanji vodstva 
zavoda. Notranja revizija je namreč mnogo več 
kot le zakonsko predpisana obveznost in pregle-
dovanje vknjižb. Največje in najpogostejše napa-
ke, vezane na naročilo in izvedbo revizije, so, da 
je izbira področja revizije prepuščena finančno-
-računovodski službi, namesto da bi temeljila na
registru tveganj in/ali na registru obvladovanja
kritičnih dogodkov, da se pri izbiri izvajalca daje
prednost nizki ceni na račun kakovosti, saj revi-
zije pogosto opravljajo strokovno nezadostno us- 
posobljeni izvajalci, ter da vodstvo zavoda ne
poskrbi, da bi bila podana priporočila tudi re-
alizirana. Če se vodstvo zavoda aktivno vključi
v izbiro področja revizije, v izbiro izvajalca re-
vizije in skrbno prouči revizijska razkritja, bodo
priporočila revizorja ne le dober, pač pa odličen
pripomoček za odpravljanje napak in za nadalj-
nji razvoj javnega zdravstvenega zavoda.

Abstract: 
Internal auditor can examine different operatio-
nal fields of public health institutes. In this re-
spect it is extremely important to select appropri-
ate fields to be audited in accordance with risk 
assessments and management expectations. In-
ternal audit is a lot more than legally prescribed 
obligation and reviewing of financial statements. 
Following we describe three of the most common 
mistakes, related to tendering and performance 
of an audit: (1) Leaving the choice of the field 
to be audited to the finance and accounting de-
partment instead of selecting it in accordance 
with register of potential risks and/or critical 
events. (2) Selecting audit provider solely based 
on the lowest price criteria, ignoring the quali-
ty criteria, resulting in audits being performed  
by unqualified auditors. (3) Institution manage-
ment failing to ensure that recommendations are 
implemented. If institution management is active- 
ly involved in selection of the field of audit and 
in selection of audit provider and if they careful-
ly examine audit findings, the recommendations 
will represent not only a good, but an excellent 
tool for correcting mistakes and for further deve-
lopment of the public health institute.
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1. VLOGA IN POMEN NOTRANJE REVIZIJE 

Ključni predpisi, ki urejajo notranjo revizijo v 
javnem sektorju, so:
•	 Zakon o javnih financah1 (v nadaljevanju: 

ZJF) 
•	 Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delo-

vanje sistema notranjega nadzora javnih 
financ2 (v nadaljevanju: Pravilnik)

•	 Usmeritve za državno revidranje3 (v nada-
ljevanju: Usmeritve)

Vsi ti predpisi veljajo tako za neposredne pro-
računske uporabnike (kot je Ministrstvo za 
zdravje) kot tudi za posredne proračunske 
uporabnike, kamor se uvrščajo javni zdravstve-
ni zavodi. Skladno z določbami navedenih 
pravnih podlag je notranje revidiranje – poleg 
finančnega poslovodenja ter notranjih kontrol 
– eden izmed temeljev sistema notranjega nad-
zora javnih financ. 

Slika 1: 
Notranji nadzor javnih financ, kot ga določa                             
100. člen ZJF

Za učinkovit, zanesljiv in ustrezen notranji 
nadzor je vedno odgovoren njegov predstojnik, 
to je direktor javnega zdravstvenega zavoda.4 

Pravilnik zato v 2. členu določa, da morajo vsi 
proračunski uporabniki v notranjih predpisih 
podrobneje opredeliti svoje poslovanje s stališ- 
ča:
•	 poslovodnih nalog, ki se nanašajo zlasti na 

splošne usmeritve, načrtovanje, organizaci-
jo in revizijsko funkcijo,

•	 programskih dejavnosti, ki se nanašajo na 
izvajanje nalog proračunskega uporabnika,

•	 finančnih nalog, ki se nanašajo zlasti na 
finančno poslovodenje in kontrole (pred-
račune, finančne načrte, denarne tokove, 
sredstva in obveznosti ter računovodske 
podatke). 

V nadaljevanju so pojasnjeni posamezni ele-
menti notranjega nadzora javnih financ.

Finančno poslovodenje (management) obsega 
vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrše-
vanja proračunov in finančnih načrtov, raču-
novodenja in poročanja z namenom doseganja 
zastavljenih ciljev ter zagotavljanja, da bodo 
sredstva zavarovana pred izgubo, oškodova-
nji in prevarami.5 Z načeli dobrega finančnega 
poslovodenja morajo biti seznanjene vse odgo-
vorne osebe na vseh ravneh in v vseh organiza-
cijskih enotah6.

Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov 
in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanja 
načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, 
uspešnosti in gospodarnosti.7 Kot določa 2. 
člen Pravilnika, morajo biti z načeli učinkovi-
tega notranjega kontroliranja seznanjene vse 
odgovorne osebe na vseh ravneh in v vseh or-
ganizacijskih enotah. Javni zdravstveni zavodi 
morajo vzpostaviti sistem notranjih kontrol in 
zagotoviti kadrovske in materialne vire in po-
goje za gospodarno, učinkovito in uspešno po-
slovanje ter delovanje notranjih kontrol. 

V ta namen zagotavljajo stalen obstoj učinkovi-
te kadrovske politike in delovnih postopkov ter 
skrbijo, da:
•	 se natančno predpišejo delovni postopki, ki 

temeljijo na splošnem pravilniku o delova-
nju proračunskega uporabnika,

•	 obstajajo določila o preprečevanju nav-
zkrižja interesov,

•	 obstajajo natančni in sproti dopolnjevani 
delovni postopki za osebje proračunskega 
uporabnika,

•	 se redno opravlja ocenjevanje vseh zaposle-
nih,

•	 se vsi zaposleni stalno strokovno izpopol-
njujejo,

•	 se dejansko izvajajo ukrepi, ki jih je treba 
uvesti v primeru nespoštovanja usmeritev, 
postopkov in etičnih načel, 

1 Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617
2 Uradni list RS, št. 72/02) 
3 Objavljene na spletni strani: www.unp.gov.si/si/zakonodaja_
in_dokumenti/veljavni_predpisi/usmeritve/
4 Tako določa prvi odstavek 100. člena ZJF.
5 Tako določa drugi odstavek 100. člena ZJF.
6 Tako določa 2. člen Pravilnika. 
7 Tako določa drugi odstavek 100. člena ZJF.
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•	 se zagotovi zadostno število osebja za vode-
nje, izvajanje in nadzor poslovanja ter pra-
vočasno predvidi njihovo nadomeščanje, 

•	 se interni akti, delovni postopki in organi-
zacijske sheme sproti dopolnjujejo, 

•	 se določijo pristojnosti in odgovornosti 
zaposlenih v primerih prenosa nalog na 
druge institucije in se uporabljajo postopki, 
sprejeti v skladu s tem pravilnikom, in po-
stopki, določeni v usmeritvah za finančno 
poslovodenje in notranje kontrole, 

•	 računovodski sistem vključuje tudi ustre-
zne računovodske kontrole, kot so pri-
merjave različnih zapisov iste informacije, 
preverjanje zaporedja dokumentov in 
primerjave sklopov različnih dokumentov. 

Glavni cilji notranjih kontrol so:
•	 učinkovito izvajanje nalog proračunskega 

uporabnika;
•	 smotrna uporaba sredstev ter njihovo va-

rovanje pred izgubo zaradi malomarnosti, 
zlorab, slabega upravljanja, napak, goljufij 
in drugih nepravilnosti;

•	 poslovanje v skladu z zakoni, predpisi in 
navodili vodstva;

•	 zagotavljanje in ohranjanje pravočasnih, 
celovitih ter zanesljivih računovodskih in 
drugih podatkov in informacij ter njihovo 
pošteno razkrivanje v poročilih;

•	 zagotavljanje enakih možnosti in varovanje 
okolja.

Slika 2: 
Vrsti notranjih kontrol

Več o notranjih kontrolah: Usmeritve za notranje kontrole8

Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno 
preverjanje sistemov finančnega poslovodenja 
(managementa) in kontrol ter svetovanje po-
slovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. 
Notranje revidiranje izvajajo notranji revizorji. 
Notranji revizor opravlja revidiranje v skladu 
s kodeksom poklicne etike notranjih revizor-
jev ter s standardi notranjega revidiranja, ki jih 
izda minister, pristojen za finance, na podlagi 
prehodnega mnenja računskega sodišča.9

Slika 3: 
Vrste notranje revizije 

Skladno z definicijo Inštituta notranjih revi-
zorjev (IIA) je notranje revidiranje neodvisna 
in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in 
svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti 
in izboljševanje delovanja organizacije. Orga-
nizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sis-
tematičnim in metodičnim ocenjevanjem in 
izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, 
kontrolnih postopkov in upravljanja organiza-
cije. Redki javni zdravstveni zavodi se analize 
presojanja smotrnosti poslovanja lotevajo prek 
notranje revizije. Tudi sicer so tovrstne notra-
nje revizije najbolj zahtevne od vseh zgoraj na-
vedenih vrst. 

Posamezni pojmi, povezani z revizijo smotrno-
sti poslovanja, so pojasnjeni v Priročniku za re-
vizije smotrnosti10, in sicer:

Preglednica 1: 
Kaj je gospodarnost, učinkovitost in uspešnost

GOSPODARNOST
Načelo gospodarnosti zahteva, da naj bodo viri, ki 
jih uporablja organizacija za opravljanje svojih de-
javnosti, na voljo ob pravem času, v ustrezni količini 
in kakovosti, ter po najboljši ceni.
UČINKOVITOST
Načelo učinkovitosti se ukvarja z najboljšim razmer- 
jem med uporabljenimi vložki in doseženimi učinki.
USPEŠNOST
Načelo uspešnosti se ukvarja z doseganjem konkret- 
nih zastavljenih ciljev in predvidenih izidov.

8 Objavljeno na spletni strani: www.unp.gov.si/si/zakonodaja_
in_dokumenti/veljavni_predpisi/usmeritve/
9 Tako določata tretji in četrti odstavek 100. člena ZJF.
10 Dostopno na spletnih straneh RS RS: www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.
nsf/V/.../$file/Prirocnik_RSP.pdf

Ne glede na to, za katero obliko revizij gre, mo-
rajo notranji revizorji sistematično analizirati 
in ovrednotiti obvladovanje tveganj, kontrole 
in postopke vodenja, ki obsegajo usmeritve in 
postopke za:
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•	 določitev in spremljanje doseganja ciljev,
•	 ugotavljanje in ocenjevanje tveganj pri 

doseganju ciljev,
•	 smotrno uporabo virov,
•	 spoštovanje sprejetih usmeritev, postopkov, 

zakonov in drugih predpisov,
•	 varovanje premoženja in interesov pred 

izgubami zaradi vseh vrst nepravilnosti,
•	 zagotovitev zanesljivosti in celovitosti in-

formacij, obračunov in podatkov, vključno 
z notranjimi in zunanjimi postopki poro-
čanja.

2. IZBIRA PODROČJA REVIZIJE

Skladno z Usmeritvami za notranje kontroli-
ranje11 mora imeti vsak zavod vzpostavljen t.i. 
register tveganj, ki vsebuje seznam tveganj in 
oceno pomembnosti posameznega tveganja. 

Tveganja v javnih zdravstvenih zavodih so pre-
cej specifična in niso primerljiva s tveganji, ki 
se npr. pojavljajo v javnih zavodih s področja 
kulture. Primer registra tveganj je v Prilogi 3 
omenjenih Usmeritev. 

Poslovno okolje in cilji proračunskega upo-
rabnika se tudi sicer stalno spreminjajo. Tem 
spremembam mora slediti tudi opredeljevanje 
in ocenjevanje tveganj, kar pomeni, da je treba 
zagotoviti sprotno ažuriranje registra tveganj 
(praviloma enkrat letno). Če javni zavod regi-
stra tveganj nima, praviloma področje revizije 
določi javni zavod sam, redkeje pa vodstvo za-
voda na podlagi ocene tveganja, ki jo predho-
dno izdela revizor. 

Kljub temu da gre za različne javne zavode z 
različno organizacijo, pa se določena tveganja 
pojavljajo redno in sistemsko, predvsem zaradi 
nedorečene zakonodaje, nepoznavanja predpi-
sov pa tudi zaradi namernega izigravanja pred-
pisov. Ta področja, ki se sicer praviloma pre-
verjajo kot revizije zakonitosti, so: 
1. javno naročanje 
2. plače in dodatki k plačam (vključno z na-

predovanji)
3. sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb 

ter delo študentov
4. spoštovanje in izvajanje protikorupcijske 

zakonodaje

5. ravnanje z osebnimi podatki in informaci-
jami javnega značaja

Glede področij revizije smotrnosti pa nekih 
splošnih usmeritev ni mogoče podati, saj se ve-
dno oblikujejo povsem individualno glede na 
cilje, ki jih zasledujeta tako vodstvo kot tudi re-
vizija.

3. IZBIRA IZVAJALCA REVIZIJE

Proračunski uporabniki, katerih letni proračun 
presega 2,086.463,03 EUR12, so dolžni zagoto-
viti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako 
leto, in sicer z lastno notranjerevizijsko službo 
ali z zunanjimi izvajalcem. Vsi ostali proračun-
ski uporabniki so na enak način dolžni zago-
toviti notranjo revizijo svojega poslovanja naj-
manj enkrat v obdobju treh let.

Javni zdravstveni zavodi, ki imajo lastno revi-
zijsko službo, z izbiro izvajalca nimajo težav. Za 
razliko od njih pa morajo javni zavodi, katerih 
poslovanje revidira zunanji izvajalec, ravno iz-
biri izvajalca nameniti vso pozornost. 

Proračunski uporabniki namreč lahko za izva-
janje notranjerevizijskih storitev najamejo ka-
terega koli zunanjega izvajalca, ki izpolnjuje s 
Pravilnikom13 določene (zelo splošne) pogoje, 
med katere sodijo:
•	 da imajo znanje, veščine in sposobnosti, 

potrebne za izvajanje revidiranja (zunanji 
izvajalec ima potrebno znanje, veščine in 
sposobnosti, če ima vsaj vodja revizijske 
skupine potrdilo za naziv preizkušeni no-
tranji revizor Slovenskega inštituta za revi-
zijo in/ali potrdilo za naziv državni notranji 
revizor ali potrdilo za naziv preizkušeni 
državni revizor ali državni revizor);

•	 da so vpisani v register,
•	 da imajo strokovne izkušnje pri podobnih 

delih,
•	 da pri izvajanju revizije upoštevajo Usme-

ritve za finančno poslovodenje in notranje 
kontrole ter Usmeritve za državno notranje 
revidiranje.

11 Točka 1.2., stran 7.
12 Tako določa drugi odstavek 10. člena Pravilnika, pri čemer 
je ta znesek pretvorjen iz slovenskih tolarjev; prvotni prag je bil 
namreč določen v višini 500 mio SIT.
13 12. člen Pravilnika.
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Pomanjkljivosti teh določb so številne, kar so 
mnogi naročniki spoznali tudi v praksi. Pravil-
nik za vodjo notranje revizije namreč dopušča 
kateri koli naziv od spodaj navedenih:
•	 preizkušeni notranji revizor (PNR), naziv 

podeljuje Slovenski inštitut za revizijo,
•	 državni notranji revizor (DNR), naziv po-

deljuje Ministrstvo za finance,
•	 preizkušeni državni revizor (PDR), naziv 

podeljuje Računsko sodišče RS,
•	 državni revizor (DR), naziv podeljuje Ra-

čunsko sodišče RS. 

Obstaja še naziv »preizkušeni državni notranji 
revizor (PDNR)«, ki ga ravno tako podeljuje 
Ministrstvo za finance, a je iz pravilnika očitno 
pomotoma izpadel. 

Gre za štiri oz. pet nazivov, ki se med seboj 
močno razlikujejo tako z vidika zahtevnosti iz-
obraževanja kot tudi z vidika pogojev za prido-
bitev naziva in z vidika podeljevalca naziva. 

V Republiki Sloveniji je največ državnih notra-
njih revizorjev (DNR), najmanj pa je preizku-
šenih državnih revizorjev (PDNR). Registri in 
poimenski seznami so javno dostopni na sple-
tni strani inštituta, Računskega sodišča in mi-
nistrstva.

V nadaljevanju so pojasnjeni pogoji za pridobi-
tev posameznega naziva. 

Pogoj za pridobitev naziva preizkušeni notra-
nji revizor (PNR) je zaključeno usposabljanje 
na Slovenskem inštitutu za revizijo. Kandidat, 
ki se želi priključiti izobraževanju za PNR, 
mora izpolnjevati naslednje pogoje14:
1. da je zaključil najmanj študijski program 

prve stopnje po zakonu, ki ureja visoko 
šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji 
enakovredno izobrazbo,

2. da ima visoko raven aktivnega znanja slo-
venščine,

3. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo 
dejanje zoper premoženje oziroma go-
spodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz 
kazenske evidence.

Pogoj za pridobitev naziva državni notranji 
revizor (DNR) je zaključeno usposabljanje 
pod okriljem Ministrstva za finance. Naziv 
DNR lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje nasled- 
nje pogoje15:

1. ima univerzitetno izobrazbo;
2. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj, od 

tega eno leto na področju revizije, računo-
vodenja ali finančnega poslovanja;

3. je uspešno zaključil program izobraževanja 
za pridobitev naziva DNR.

Naziv DNR lahko pridobi tudi kandidat, ki je 
pridobil naziv državni revizor v skladu z zako-
nom, ki ureja Računsko sodišče, in opravil do-
datni izpit iz predmeta Notranje revidiranje – 
uvod ter uspešno zagovarjal zaključno nalogo. 

Pogoj za pridobitev naziva preizkušeni dr-
žavni notranji revizor (PDNR) je zaključeno 
usposabljanje pod okriljem Ministrstva za fi-
nance. Naziv PDNR pridobi vsak, ki izpolnjuje 
naslednja pogoja16:
1. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na 

področju revizije po izpolnitvi pogojev za 
pridobitev naziva DNR in

2. je uspešno zaključil program izobraževanja 
za pridobitev naziva PDNR.

Naziv PDNR pridobi tudi kandidat, ki je prido-
bil naziv preizkušeni državni revizor v skladu z 
zakonom, ki ureja Računsko sodišče, in opravil 
dodatni izpit iz predmeta Notranje revidiranje 
– nadaljevanje.

Pogoj za pridobitev naziva državni revizor 
(DR) je zaključeno usposabljanje na Račun-
skem sodišču RS. Naziv državni revizor lahko 
dobi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje17:
1. ima univerzitetno ali najmanj visoko stro-

kovno izobrazbo s specializacijo oziroma 
magisterijem (druga bolonjska stopnja),

2. ima najmanj dve leti revizijskih izkušenj,
3. je dosegel najmanj 30 točk po Pravilniku o 

točkovanju revizijskih dosežkov,
4. je uspešno opravil izpit za naziv državni 

revizor.

14 http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/razpis-izobrazevanja-
za-pridobitev-ostalih-strokovnih-nazivov
15 Tako določa 2. člen Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva 
državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor 
(Uradni list RS, št. 50/15 in 79/15).
16 Tako določa 3. člen Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva 
državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor 
(Uradni list RS, št. 50/15 in 79/15).
17 Tako določa 4. člen Pravilnika o izdajanju potrdil za naziva 
državni revizor in preizkušeni državni revizor (Uradni list RS, 
št. 36/09).
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Naziv državni revizor lahko dobi tudi kandi-
dat, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in 3. točke pr-
vega odstavka tega člena in:
1. je na Slovenskem inštitutu za revizijo vpi-

san v register pooblaščenih revizorjev ter je 
opravil preizkus znanja iz vsebine predme-
tov Državna revizija in Poslovanje države 
in oseb javnega prava iz programa izobra-
ževanja in je uspešno zagovarjal zaključno 
nalogo ali

2. je pridobil naziv državni notranji revizor 
na podlagi Zakona o javnih financah ter je 
opravil preizkus znanja iz vsebine predmeta 
Državna revizija iz programa izobraževanja 
in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo.

Pogoj za pridobitev naziva preizkušeni držav-
ni revizor (PDR) je zaključeno usposabljanje 
na Računskem sodišču RS. Naziv preizkušeni 
državni revizor lahko dobi kandidat, ki izpol-
njuje naslednje pogoje18:
1. ima univerzitetno ali najmanj visoko stro-

kovno izobrazbo s specializacijo oziroma 
magisterijem (druga bolonjska stopnja),

2. ima naziv državni revizor,
3. ima najmanj tri leta revizijskih izkušenj ali 

je po Pravilniku o točkovanju revizijskih 
dosežkov dosegel najmanj 120 točk,

4. je opravil izpit za revizorski naziv preizku-
šeni državni revizor.

Naziv preizkušeni državni revizor lahko dobi 
tudi kandidat, ki je pridobil naziv preizkušeni 
državni notranji revizor na podlagi Zakona o 
javnih financah, če izpolnjuje pogoje iz 3. točke 
prvega odstavka tega člena in uspešno zagovar-
ja zaključno nalogo iz prejšnjega odstavka. 

Isti, to je 12. člen Pravilnika, še določa, da za 
najem zunanjih izvajalcev izvedejo proračun-
ski uporabniki postopke v skladu s predpisi 
javnega naročanja. Zakon o javnem naročanju 
(v nadaljevanju: ZJN-3) se sicer glede na vre-
dnost notranjerevizijskega posla izjemno redko 
uporablja19, saj vrednost redne notranje revizi-
je javnega zavoda na leto praviloma ne presega 
5.000,00 EUR + DDV, a je na tem mestu vsee-
no primerno izpostaviti dva temeljna elementa 
vsakega javnega naročila (tudi tistega pod pra-
gom za objavo na portalu www.e-narocanje.si). 
Gre za t.i. pogoje za priznanje usposobljenosti 

ter za določitev merila za izbor najugodnejšega 
ponudnika. 

Če pogoje jasno definirajo že 12. člen Pravilni-
ka ter 75. in 76. člen ZJN-320, pa je ZJN-3 glede 
določanja meril precej ohlapen. Naročniku na-
mreč prepušča popolnoma svobodno izbiro pri 
določitvi meril z eno samo omejitvijo – četrti 
odstavek 84. člena ZJN-3 določa, da se za od-
dajo javnega naročila svetovalnih storitev, med 
katere se uvrščajo tudi revizijske storitve, ne 
sme uporabiti cena kot edino merilo za oddajo 
javnega naročila. 

Ob tem se samo po sebi poraja vprašanje, kate-
ra so ostala merila, ki jih je smiselno, primerno 
ali potrebno uporabiti v primeru oddaje javne-
ga naročila revizijskih storitev. 

Pri oddaji javnega naročila pod in nad pragom 
bi se, če želi vodstvo zavoda pridobiti kakovo-
stne notranjerevizijske storitve, morala upo-
rabiti merila, kot so strokovna usposobljenost 
članov revizijske skupine21, reference s podro-
čja predmeta revidiranja, reference s področja 
revidiranja javnih zavodov in/ali dodatno še 
reference s področja revidiranja javnih zdrav- 
stvenih zavodov. 

Uporaba merila »reference« in/ali merila »stro-
kovna usposobljenost« ni vedno in samodejno 
zakonita oz. ustrezna, vsekakor pa je uporaba 
tovrstnih meril smiselna in dopustna pri revi-
zijskih storitvah. Takšno stališče je med dru-
gim jasno zavzelo tudi Sodišče EU z zvezi s 
sporom, ki se je pričel leta 2014 pred Sodiščem 
EU v sodbi v zadevi C-601/1322. 

18 Tako določa 3. člen Pravilnika o izdajanju potrdil za naziva 
državni revizor in preizkušeni državni revizor (Uradni list RS, 
št. 36/09).
19 Prag za uporabo ZJN-3 za revizijske storitve znaša 20.000 
EUR + DDV. 
20 Uradni list RS, št. 91/15.
21 Primer: dodatne točke pridobi ponudba, če je vodja notranje 
revizije PDR ali PDNR, dodatne točke dobi revizijska skupina, v 
kateri ima vsaj en član delovne izkušnje v javnemu zdravstven-
emu zavodu; dodatne točke dobi revizijska skupina, v kateri je 
vsaj en univerzitetni diplomirani pravnik z najmanj petletnimi 
revizijskimi izkušnjami ipd. 
22 Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informaçao Geográfica SA 
proti Nersant – Associaçao Empresarial da Regiao de Santarém, 
Núcleo Inicial – Formaçao e Consultoria Lda.
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Sodišče EU je v svoji odločitvi med drugim 
izpostavilo, da se lahko naročnikova svoboda 
pri določanju meril za izbiro nanaša samo na 
takšna merila, na podlagi katerih je možno do-
ločiti ekonomsko najugodnejšo ponudbo ter da 
zaradi tega člen 53(1)(a) Direktive 2004/18/EU 
izrecno nalaga, da morajo biti merila za izbiro 
povezana s konkretnim predmetom javnega 
naročila. Sodišče je poudarilo še, da je lahko 
kakovost izvedbe javnega naročila odločilno 
odvisna od strokovne kakovosti oseb, katerim 
je zaupana izvedba predmeta javnega naročila, 
to (strokovno kakovost predlaganih oseb izva-
jalca) pa sestavljajo njihove poklicne izkušnje 
in strokovna izobrazba. Navedeno še zlasti ve-
lja za primere, kot je obravnavani, ko je pred-
met javnega naročila storitev intelektualne na-
rave (storitve izobraževanja in svetovanja). Ob 
navedenem je sodišče zaključilo, da so v pri-
merih, ko naj bi tovrstno naročilo izvedla sku-
pina oseb, prav sposobnosti in izkušnje članov 
takšne skupine bistvenega pomena za vredno-
tenje (oceno) strokovne kakovosti predlaga-
ne skupine. Ta kakovost (skupine) je lahko po 
sami naravi stvari bistvena značilnost ponudbe 
in je kot taka povezana s predmetom javnega 
naročila v smislu 53. člena Direktive 2004/18/
EU. Posledično je sodišče v tem konkretnem 
primeru razsodilo, da »… je treba na vprašanje 
za predhodno odločanje odgovoriti, da za odda-
jo naročila storitev intelektualne narave, in sicer 
izobraževanja in svetovanja, člen 53(1)(a) Di-
rektive 2004/18 ne nasprotuje temu, da naroč-
nik določi merilo, ki omogoča oceno kakovosti 
skupin, ki so jih ponudniki konkretno predlagali 
za izvedbo tega naročila, in v okviru katerega se 
upošteva sestava skupine ter izkušnje in življe-
njepisi njenih članov.«

Še več: v uvodni izjavi (94) Direktive 2014/24/
EU je določeno, da »kadar koli kakovost zapo-
slenega osebja vpliva na raven izvedbe javnega 
naročila, bi bilo treba javnim naročnikom omo-
gočiti tudi, da kot merilo za oddajo uporabijo 
organiziranost, usposobljenost in izkušnje ose-
bja, zadolženega za izvedbo zadevnega javnega 
naročila, saj to lahko vpliva na kakovost izved-
be javnega naročila in posledično na ekonomsko 
vrednost ponudbe«. 

4. PRIPOROČILA NOTRANJE REVIZIJE

Temeljni postopki notranjega revidiranja, ki so 
določeni v usmeritvah za državno notranjo re-
vizijo, se nanašajo predvsem na: 
•	 načrtovanje revizije, 
•	 preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje 

podatkov in informacij, 
•	 sporočanje rezultatov in dajanje priporočil 

za izboljšanje poslovanja, 
•	 spremljanje popravnih učinkov in poslova-

nja revidirane enote v prihodnje. 

Vsaka notranja revizija mora na podlagi ugo-
tovitev namreč podati konkretna pisna pripo-
ročila vodstvu za izboljšanje poslovanja in za 
izboljšanje izpolnjevanja zadanih poslovnih 
ciljev. Podrobnejša oblika in vsebina priporočil 
nista predpisani. 

Mnogokrat so prav priporočila največja doda-
na vrednost notranje revizije. Ob tem nedvo-
mno velja naslednje: 
1. višje kakovosti je revizijska skupina, bolj so 

kakovostna tudi priporočila revizorjev;
2. bolj aktivno se v revizijo vključi vodstvo, 

bolj uporabna bodo priporočila; 
3. bolj konkretna priporočila pomenijo večjo 

verjetnost, da jih bo zavod izvedel.

Le za primer so v nadaljevanju navedena tri 
naključno izbrana priporočila. 

VSEBINA PRIPOROČILA – vzorčno priporočilo:

V okviru finančnega plana za leto 2016 je potrebno 
zaradi obvladovanja stroškov za vsak oddelek na-
rediti načrt prihodkov in odhodkov po vrstah ter 
sproti (najmanj trimesečno) spremljati realizacijo 
ter tudi sproti raziskati vsa odstopanja. 

VSEBINA PRIPOROČILA – vzorčno priporočilo:

Zavod mora v sodelovanju z dobaviteljem programa 
za obračun plač nemudoma odpraviti sistemske na-
pake, zaradi katerih prihaja do nepravilnega obraču-
na dodatka za delovno uspešnost (D020), dežurstev 
(skupina O01) in mentorstva (C030). Po ustrezni 
korekciji nastavitev programa za obračun plač mora 
zavod za celo leto 2016 na novo obračunati vse pla-
če, v katerih se kot dodatek pojavljajo omenjeni trije 
dodatki, ter od javnih uslužbencev, ki so prejeli višjo 
plačo, kot jim pripada, zahtevati vračilo v skladu z 
določili 3.–8. odstavka 3a. člena ZSPJS.
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Če so z revizijo ugotovljene pomembne napa-
ke, nepravilnosti, pomanjkljivost ali celo ne- 
zakonitosti, zgolj podajanje priporočil ne zado-
šča. Pravilnik namreč določa, da mora revidi-
ranec v roku, ki ne sme biti daljši od 90 dni in 
ga določi vodja revizije, sprejeti program ukre-
pov za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti 
v poslovanju ali pomanjkljivosti in slabosti pri 
delovanju notranjih kontrol ter o tem obvesti-
ti vodjo notranje revizijske službe z odzivnim 
poročilom. V program ukrepov sodijo tudi di-
sciplinski postopki proti osebam, ki so z disci-
plinskimi kršitvami povzročile napake in ne-
pravilnosti, odkrite pri notranjem revidiranju.23

Glede preverjanja uresničevanja priporočil sta 
torej v praksi dve možnosti:
1. notranji revizor od zavoda zahteva, da v 

roku, ki ni daljši od 90 dni, pisno poroča o 
sprejetih ukrepih;

2. notranji revizor ne preverja, katera pripo-
ročila je zavod upošteval, pač pa se to opra-
vi šele v okviru naslednje notranje revizije. 

Če se revidiranec ne odziva na priporočila 
opravljene notranje revizije, mora vodja revizi-
je o tem s posebnim poročilom nemudoma ob-
vestiti Ministrstvo za finance, Urad za nadzor 
proračuna.24

5. ZAKLJUČEK

Z ustrezno vzpostavljenim sistemom notra-
njega nadzora, katerega zelo pomemben del je 
ravno notranja revizija, se tveganje za napake 
v javnih zdravstvenih zavodih lahko občutno 
zniža, smotrnost poslovanja ter, posledično, za-
voda pa občutno poviša. 
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23 Tako določa 19. člen Pravilnika.
24 Tako določa 20. člen Pravilnika.

VSEBINA PRIPOROČILA – vzorčno priporočilo:

Ker se je na majhnem slučajnem vzorcu, ki je ob-
segal le tri zdravnike, ugotovilo, da eden od njih 
ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev v PPD1, ampak 
v PPD2, mora zavod čim prej preveriti izpolnjeva-
nje pogojev za uvrstitev uslužbencev v PPD za vse 
zdravnike in zobozdravnike. Direktor naj v ta na-
men ustanovi strokovno komisijo, sestavljeno iz no-
tranjih in zunanjih članov. 
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doc. dr. Milena Kramar Zupan
Splošna bolnišnica Novo mesto

Uporabnost in izvedba revizijskih 
priporočil za management

Povzetek: 
Avtorica v prispevku na praktičnem primeru 
Splošne bolnišnice Novo mesto prikaže pomen 
in vlogo zunanje revizije za management, in si-
cer pri njegovem odločanju in vodenju javnega 
zavoda. Ugotavlja, da so revizijska priporočila 
podlaga managementu za pripravo potrebnih 
ukrepov, še posebej, ko je management primoran 
pripraviti sanacijske ukrepe za pozitivno poslo-
vanje zavoda. Njihova obligatornost in sank-
cioniranost (v primeru neupoštevanja visoko-
tveganih priporočil) sta na eni strani prisila za 
izvedbo priporočenih ukrepov, na drugi strani 
pa močna objektivna spodbuda za spremembo 
stanja in delovanja zavoda oziroma zaposlenih. 
Upoštevanje revizijskih priporočil in izvajanje 
potrebnih ukrepov za izvedbo priporočil zmanj-
šuje poslovna, varnostna in druga tveganja za-
voda, kar posledično privede do učinkovitejšega 
in uspešnejšega poslovanja zavoda. V tem kon-
tekstu so zunanja revizija oziroma revizijska 
priporočila pomemben pripomoček in orodje 
managementu za učinkovitejše in uspešnejše vo-
denje javnih zavodov. 

Abstract: 
The paper focuses on Novo mesto General Hospi-
tal and shows the importance and role of exter-
nal audit in terms of decision-making and mana-
gement of a public institution. The author finds 
that audit recommendations can be used by ma-
nagement as foundation for preparation of neces-
sary measures, especially when the management 
is forced into preparing corrective actions to im-
prove business results. Their obligational and 
injunctive nature (when high-risk recommendati-
ons are not implemented) act as stimulation for 
implementation of the recommended measures 
on the one hand, and as a strong, objective in-
centive for changing the state and functioning of 
the institution or its staff on the other. Analysis 
of audit recommendations and implementation 
of the necessary measures arising from these re-
commendations will decrease business, safety 
and other risks and increase efficiency and effec-
tiveness of institution performance. In this con-
text, external audit and resulting audit recom-
mendations are an important supervisory tool for 
successful management of public institutions.
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1. UVOD

1.1. Opredelitev zunanje revizije
Slovenski računovodski standard (SRS 2006, 
28.34) navaja, da je zunanje revidiranje kasnej-
še presojanje poštenosti in resničnosti računo-
vodskih podatkov, zlasti v letni bilanci stanja, 
izkazu poslovnega izida in drugih računovod-
skih izkazih. Z izkazi se ukvarjajo pooblaščeni 
revizorji, ki delujejo zunaj računovodske službe 
in obravnavane organizacije.

Mednarodni standardi revidiranja (MSR) revi-
zijo opredeljujejo kot neodvisno preiskovanje 
računovodskih izkazov ali z njimi povezanih 
računovodskih informacij pravnega subjek-
ta ne glede na to, ali je pravni subjekt usmer-
jen v ustvarjanje dobička ali ne, ter ne glede 
na njegovo velikost ali pravno obliko, če je cilj 
takšnega preiskovanja, podati sodbo o njem. 
MRS sicer opredeljuje revizijo, ampak ne kot 
vrsto nadziranja, temveč kot storitev, ki je na-
menjena zunanjim uporabnikom računovod-
skih izkazov.

Po 3. členu Zakona o revidiranju (ZRev-2, UL 
RS 65/2008, 31/2009, 46/2009) je revidiranje 
računovodskih izkazov preizkušanje in ocenje-
vanje računovodskih izkazov ter podatkov in 
metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanju, 
in na podlagi tega dajanje neodvisnega stro-
kovnega mnenja o tem, ali računovodski izkazi 
v vseh pomembnih pogledih podajajo resničen 
in pošten prikaz finančnega stanja in poslov-
nega izida pravne osebe v skladu s primernim 
okvirom računovodskega poročanja.

Zunanja revizija je posebna gospodarska dejav-
nost oziroma opravilo gospodarskih subjektov, 
ki po naročilu lastnikov, poslovodstva, upnikov 
in drugih preizkušajo in ocenjujejo pravilnost 
in resničnost postopkov, stanj in dejstev v or-
ganizaciji. Omogoča nepristransko presojo pri-
merne organiziranosti in delovanja poslovnih 
procesov. Zunanji revizorji po posebnem naro-
čilu pridejo v organizacijo. Za njih se zahteva-
jo visoko strokovno znanje, poznavanje stroke, 
etična in moralna odgovornost. Revizor mora 
biti visoko strokovno usposobljen, preverjen 
in nadziran (Koletnik, 2008, 9–12). Revizorji 
na nepristranski način presojajo resničnost in 
poštenost izkazanega položaja in uspeha po-
slovnega področja ali celotnega podjetja ter nje-

govega stanja. Pooblaščeni revizorji podajo ne-
odvisno strokovno mnenje v pisnem poročilu.

Zunanja revizija je nekakšen varovalni mehani-
zem, ki omogoča nepristransko presojo delova-
nja in organiziranosti poslovnih procesov.

1.2. Cilj zunanje revizije
Revizorju mora biti omogočeno, da lahko izra-
zi mnenje oziroma poda zagotovilo o tem, ali 
podani računovodski izkazi predstavljajo re-
snično in pošteno sliko v skladu z osnovnimi 
temelji računovodstva. Namen revizorjevega 
poročila je verodostojnost računovodskih in-
formacij, pri tem pa naj bi bila izražena visoka 
stopnja zagotovila, čeprav to zagotovilo ni ab-
solutno.

Obseg revidiranja mora biti pri reviziji jasno 
določen. Vse dejavnosti se v praksi le redko 
revidirajo in zato se revidiranje navadno skr-
či na pomembne zadeve, ki se nanašajo na ci-
lje revizije. Revizija je povezana s stroški ter z 
omejitvijo denarnih sredstev, namenjenih revi-
ziji. Ravno iz tega razloga se revizija zoži na za-
deve, ki so pomembne. Revizor v takšnih pri-
merih izvaja poglobljeno revizijo, saj se določi 
npr. nekaj zadev, ki odločilno vplivajo na uspeh 
dejavnosti, in te zadeve revizor potem pozorno 
preuči.

Cilji, ki jih revizor pri svojem delu zasleduje, so 
dogovorjeni z naročnikom revizije. Revizija je 
za naročnike pripomoček, da ob pravem času 
reagirajo in sprejemajo takšne ukrepe, s kateri-
mi bi se izognili neugodnim poslovnim razme-
ram. Z revizijo so poslovni procesi varnejši in 
uspešnejši, kajti poslovno tveganje je z nadzira-
njem zmanjšano, kar privede do učinkovitejših, 
večjih in zanesljivejših poslovnih uspehov (Ko-
letnik, 2005, 230–237).

Mednarodni standard revidiranja 200 (IFAC, 
2009) navaja naslednje glavne cilje pri opravlja-
nju revizije računovodskih izkazov:
•	 Pridobiti sprejemljivo zagotovilo, da raču-

novodski izkazi kot celota ne vsebujejo no-
bene pomembne napačne navedbe zaradi 
prevare ali napake. Revizorju takšno zago-
tovilo omogoča, da izrazi mnenje o tem, ali 
so računovodski izkazi v vseh pomembnih 
pogledih pripravljeni v skladu s primernim 
okvirom računovodskega poročanja.
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•	 Poročati o računovodskih izkazih in obve-
ščati v skladu z revizorjevimi ugotovitvami, 
kot to zahtevajo MSR.

2. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

2.1. Osnovni podatki o bolnišnici
Splošna bolnišnica Novo mesto je po velikosti 
druga največja slovenska regionalna bolni-
šnica in četrta največja slovenska bolnišnica. 
Bolnišnica v Novem mestu deluje že več kot 
120 let, saj njeni začetki segajo v leto 1894. S 
svojimi storitvami na sekundarni ravni pokri-
va območje JV regije. Zdravstvene storitve na 
bolnišnični ravni nudi približno 160 000 prebi-
valcem. Dejavnost bolnišnice se izvaja v okvi-
ru bolnišničnih oddelkov, medicinskih služb 
in nemedicinskih dejavnosti. Je močno vpeta v 
regijsko okolje, saj nudi delo in zaposlitev več 
kot 1100 zaposlenim, od tega 180 zdravnikom 
in 580 medicinskim sestram. Letni prihodek 
bolnišnice je približno 53 mio EUR in oskrbi 
21 000 hospitaliziranih bolnikov. Bolnišnica za 
izvajanje hospitalne dejavnosti razpolaga s pri-
bližno 400 posteljami, povprečna ležalna doba 
v bolnišnici je 5,5 dni. Bolnišnica letno beleži 
približno 180 000 obiskov v specialističnoam-
bulantni obravnavi, približno 1300 porodov in 
15 000 dializ.

Poslanstvo Splošne bolnišnice Novo mesto
Osnovno poslanstvo bolnišnice je nuditi kako-
vostno, dostopno in varno zdravstveno oskrbo 
prebivalcem JV regije na sekundarni-bolni-
šnični ravni. Je osrednja zdravstvena ustanova 
v regiji, ki skladno z zdravstvenimi potrebami 
prebivalstva prilagaja in razvija sekundarno 
zdravstveno dejavnost. Je močno vpeta v re-
gijsko okolje in sodeluje ter se povezuje z dru-
gimi zdravstvenimi ustanovami, lokalnimi in 
državnimi inštitucijami, s civilno družbo idr. Je 
tudi učna bolnišnica oziroma baza za študente 
medicinske in zdravstvene fakultete ter dijake 
srednje zdravstvene šole. Je družbeno odgovor-
na ustanova, zavezana k rasti in strokovnemu 
ter tehnološkemu razvoju s ciljem zagotavlja-
ti visokokakovostne, dostopne in varne zdra-
vstvene storitve ljudem. Prevladujoče vredno-
te bolnišnice so kakovostna, celovita in varna 
zdravstvena oskrba, dostopnost, profesional-
nost in prijaznost. Želena organizacijska kultu-
ra je kultura sodelovanja, interdisciplinarnosti 

in mentorstva, spodbujevalna ter inovativno- 
kreativna.

Vizija Splošne bolnišnice Novo mesto
Splošna bolnišnica Novo mesto bo postala ena 
najboljših regijskih bolnišnic v Sloveniji. Prebi-
valcem JV Slovenije in tudi širše bo zagotavlja-
la kakovostno, pravočasno in varno zdravstve-
no oskrbo na bolnišnični ravni, s katero bodo 
uporabniki zadovoljni. Sledila bo zdravstvenim 
potrebam ljudi in zanje razvijala zdravstve-
ne dejavnosti vrhunske kakovosti. Pri tem bo 
spodbujala in skrbela za strokovni in osebno-
stni razvoj zaposlenih, razvoj sodobnih tehno-
logij in opreme, ustrezne prostore. V ospredju 
bo organizacijska kultura spoštovanja, timske-
ga dela in osredotočanja na pacienta. Pri tem 
bo moto delovanja bolnišnice: »Za vse, ki boste 
prišli v naš zavod in potrebovali naše storitve, 
bomo poskrbeli kot za naše najdražje«.

2.2. Poslovno-finančno stanje bolnišnice
Splošna bolnišnica (SB) Novo mesto se je že več 
kot preteklih deset let srečevala z velikimi fi-
nančnimi in kadrovskimi težavami, podhranje-
nostjo glede nujno potrebne sodobne opreme, 
zdravstvenih programov, števila zdravnikov, po 
drugi strani pa z bistveno več zaposlenimi iz ur, 
kot jih je na podlagi opravljenih storitev pripra-
vljena plačati zdravstvena blagajna. Med njene 
velike težave spadajo slabi prostorski pogoji za 
delo oz. za bolnike, posebej v prostorih interne-
ga oddelka. Po zagotovilih zaposlenih bolnišnica 
ni bila uspešna pri prikazovanju opisane proble-
matike Ministrstvu za zdravje (MZ) in drugim 
pristojnim za skupno reševanje problemov.

Leto 2015, ki je bilo eno najbolj ugodnih let za 
bolnišnice v zadnjih letih, je kot edina regijska 
bolnišnica poslovni rezultat zaključila z izgubo 
2,3 mio EUR. Poleg te izgube ima bolnišnica 
še stare neporavnane izgube (zadnje izgube so 
bile s strani ustanovitelja poravnane leta 2010) 
v skupni vrednosti 5,3 mio EUR. Tem izgubam 
je potrebno dodati še 3,1 mio EUR prikrite raz-
like med aktivo in pasivo bilance in 207.000 
EUR neplačane amortizacije MZ. Na dan 31. 
12. 2015 je bolnišnici za pokritje obveznosti 
do dobaviteljev primanjkovalo 8,6 mio EUR, 
na dan 31. 5. 2016 pa skupaj za vse obveznosti 
(dobavitelji, banke in zaposleni) kar 11,6 mio 
EUR. Tako velike finančne obveznosti bolni-
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šnici povzročajo hude plačilne težave. Bolni-
šnici dnevno trkajo na vrata in grozijo dobavi-
telji zdravil in materiala, z izjemnimi težavami 
izplačuje plače in pokriva druge obveznosti.

Bolnišnica je tako ujeta v splošno znane neu-
rejene pogoje poslovanja v zdravstvu, hude fi-
nančne težave oziroma plačilno nesposobnost 
in večletno pomanjkanje učinkovitega vodenja 
zavoda, hkrati pa prevzema nove dejavnosti 
Urgentnega centra z visokim mesečnim nega-
tivnim finančnim učinkom, organizacijo dela, 
ki ni prilagojena novim razmeram, vse to pa 
povzroča previsoke stroške dela zaradi neprila-
gojenega programa dela in v določenih prime-
rih prenizkega vrednotenja njenih storitev.

Ob tem so bili zaposleni zaradi prejema več 
standardov kakovosti prepričani, da je stanje v 
zavodu povsem v redu. Temu zavedanju je bila 
prilagojena tudi organizacijska kultura zavoda. 

SB Novo mesto ima glede na njen regijski po-
men in velikost premalo zahtevnih programov 
zdravljenja, še posebej na področju interni-
stike. Poleg res slabih prostorskih pogojev in 
opreme bolnišnica ne razpolaga niti z nujno 
potrebnim angiografskim programom oskr-
be bolnikov. Tako bolniki naše regije nimajo v 
vseh primerih dovolj hitre in zadovoljive inter-
ventne oskrbe na področju srčno-žilnih bole-
zni, ki še vedno povzročajo največjo umrljivost. 
Bolnišnica nima priznanega programa interni-
stične urgence in je v preveliki meri postajala 
»ambulantna bolnišnica«, ki je v sistemu stori-
tev slabše plačana. To se je izkazalo kot pose-
bej kritično z uveljavitvijo Urgentnega centra, 
ki zahteva 24-urno neprekinjeno internistično 
urgenco, za katero bolnišnica sploh nima pla-
čanega programa.

3. IZREDNA REVIZIJA POSLOVANJA 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO

V prvih mesecih letošnjega leta 2016 je na zah-
tevo Sveta zavoda bolnišnice Inštitut za javno 
finančno pravo iz Ljubljane opravil delno izre-
dno revizijo poslovanja, in sicer pregled finanč-
nega poslovanja zavoda v preteklih dveh letih 
s poudarkom na stroških dela in materialnih 
stroških. Pri sami izvedbi revizije je bila upo-
rabljena metoda pregledovanja listinske doku-
mentacije in vzorčenja podatkov. Opravljenih 

je bilo tudi več razgovorov z odgovornimi ose-
bami. Tako zbrani podatki so se primerjali z 
normativno ureditvijo, dejanskim stanjem in z 
vzpostavljenim sistemom notranjih kontrol.

Pristojnost izvajalca notranje revizije je, da iz- 
reče mnenje o zanesljivosti poročanja na pod-
lagi izvedene revizije izbranega področja po-
slovanja družbe. Prav tako notranjemu revi-
zorju ni treba prepisovati oziroma povzemati 
številk in podatkov, ki sicer že izhajajo iz raču-
novodskih evidenc in poročil.

Pred pričetkom revizije je bilo treba določiti 
oceno tveganja, ki se določa kot rezultat objek-
tivnih dejavnikov, ocene vgrajenega tveganja 
kontrolnega sistema.

V okviru poslovanja bolnišnice je bilo presojano:
•	 ali ima bolnišnica vzpostavljen ustrezen 

sistem za presojo učinkovitosti, uspešno-
sti in gospodarnosti dela zaposlenih ter 
finančnih zalog (kazalniki);

•	 ali bolnišnica dosega program, dogovorjen 
s pogodbo z ZZZS;

•	 ali bolnišnica spremlja, kateri oddelki (de-
javnosti) so presegli in kateri oddelki niso 
dosegli plana oziroma pogodbene vredno-
sti ter ali so ti podatki zanesljivi;

•	 ali bolnišnica načrtuje delo, stroške in 
programe na ravni posameznih notranjih 
organizacijskih enot ter ali so ti podatki 
zanesljivi.

3.1. Ugotovitve izredne revizije
Skupaj je bilo podanih 28 priporočil oziroma 
ugotovitev stopnje tveganja od izredno visoko 
in visoko do srednje visoko tveganje, eno samo 
priporočilo nosi stopnjo tveganja nizko. Od sku-
paj 28 priporočil in ugotovitev kar 16 priporočil 
nosi stopnjo tveganja izredno visoko in visoko, 
kar pomeni nujnost takojšnjega ukrepanja. 

Izredno visoka in visoka stopnja tveganja je 
bila ugotovljena za naslednja poslovna področ- 
ja z vrstami tveganja:
•	 Nelikvidnost/nesolventnost; vrsta tvega-

nja: nepravočasno poravnavanje finančnih 
obveznosti.

•	 Odgovornost ustanovitelja za obveznost 
zavoda; vrsta tveganja: težave pri finanč-
nem poslovanju (tekoče in stare nepokrite 
izgube).
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•	 Določitev plačnih razredov zaposlenim; 
vrsta tveganja: nepravilno (previsoko) 
določene osnovne plače in plačni razredi 
pregledanih javnih uslužbencev.

•	 Nezakonito določena povračila materialnih 
stroškov; vrsta tveganja: nepravilen obra-
čun stroškov prehrane.

•	 Obračunavanje dežurstva in mentorstva; 
vrsta tveganja: nepravilen izračun dela 
plače.

•	 Prisotnost na delu; vrsta tveganja: neza-
nesljive oziroma neverodostojne evidence 
prisotnosti.

•	 Posebni pogoji dela; vrsta tveganja: neu-
strezno uvrščanje delovnih mest glede na 
kriterije PPD.

•	 Opravljanje konkurenčne dejavnosti; vrsta 
tveganja: izdaja soglasij v nasprotju s pred-
pisi.

•	 Delo po podjemnih pogodbah; vrsta tve-
ganja: prekoračitev obsega, določenega v 
soglasju.

•	 Nenadzorovana poraba materiala; vrsta 
tveganja: razhajanje med načrtovano in 
dejansko porabo.

•	 Pogodbeni odnosi z dobavitelji: izplačila 
brez verodostojne pravne podlage.

S stopnjo tveganja srednje so bila pripoznana 
naslednja poslovna področja:
•	 pomanjkljivo letno poročilo (nespremljanje 

kazalcev smotrnosti poslovanja),
•	 ustanovitveni akti (neusklajenost navaja-

nja organov, nejasno določene pristojnosti 
organov),

•	 notranja organizacija in akt o sistemizaciji 
(neustrezni interni akt o notranji organiza-
ciji in sistemizaciji),

•	 obvladovanje stroškov dela (nezadostne 
notranje kontrole),

•	 ocenjevanje dela javnih uslužbencev (od-
sotnost objektivnih meril in kriterijev za 
ocenjevanje JU),

•	 organizacija izmenskega dela (neustrezna 
organizacija dela),

•	 nove zaposlitve (neustrezno načrtovanje 
novih zaposlitev),

•	 javni razpisi (pomanjkljiva dokumentacija).

3.2. Ukrepi v odzivnem poročilu
Ugotovitve revizije oziroma potrebni ukrepi na 
podlagi priporočil so razdeljeni v dve skupini. 
Tisti, ki se nanašajo na stroške dela, zahteva-
jo nujne spremembe v naši organizaciji dela, 
uvedbo izmenskega dela ter posege na plač-
nem področju od pravilnosti uvrščanja v plač-
ne razrede in ocenjevanja dežurnih delovnih 
mest do posebnih pogojev dela. Nujno mora-
mo urediti evidence delovnega časa (prepoved 
ročnih vnosov), striktno upoštevati in izvajati 
odrejanje nadurnega dela, optimalno prerazpo-
rejati kader znotraj bolnišnice, zmanjšati stro-
ške podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci, 
razporejati zaposlene na redno delo od 7. do 
20. ure, na novo zaposlovati samo na področju 
deficitarnih poklicev, obvladovati stroške stro-
kovnih izobraževanj itd.

Na področju obvladovanja stroškov materiala 
so nujni racionalizacija in odgovorne nabave, 
spremljanje porabe zdravil in ostalega mate-
riala, zmanjševanje števila notranjih skladišč, 
zmanjševanje asortimenta materiala pri novih 
naročilih, vzpostavitev mesečnih limitov ma-
teriala, aktivno vključevanje kliničnega far-
macevta v zdravstveni tim za bolj varno zdra-
vljenje, izpeljava javnega naročila za zunanje 
laboratorijske storitve, tekoče spremljanje cen 
zdravil in materiala s pogodbenimi cenami in 
spremljanje cen zdravil in zdravstvenega mate-
riala v lekarni, spremljanje realizacije materiala 
po pogodbah in obdobne analize porabe mate-
riala, spremljanje dobavnih rokov in s tem po-
sledično zniževanje zalog idr.

Za povečanje prihodkov je treba pridobiti no- 
ve programe skladno s potrebami bolnikov in 
ustreznimi viri v bolnišnici, 100-odstotno re-
alizirati program, pogodbeno dogovorjen z 
zdravstveno blagajno, dosledno beležiti storitve 
v zdravstveni dokumentaciji in informacijskem 
sistemu, uvesti tržne dejavnosti, zagotoviti 
dosledno vodenje in čiščenje čakalnih sezna-
mov. Posebej kritično je označena informacij- 
ska podpora za učinkovito vodenje zavoda, 
saj ni dovolj kakovostne in urejene spremljave 
in kontrole sprotnega poslovanja na vseh po-
dročjih, zaradi česar ni prepotrebnega hitrega 
ukrepanja pri odklonih od planiranih ciljev. Za 
informacijsko podporo zavod nameni absolut- 
no premalo sredstev. Zaželena sta vsaj dva od-
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stotka prihodkov, kar za bolnišnico pomeni več 
kot milijon evrov na leto, bolnišnica pa nameni 
tretjino teh sredstev.

Bolnišnica nujno potrebuje ukrepe za izboljša-
nje likvidnostne situacije, likvidnostni kredit za 
poplačilo najnujnejših obveznosti do dobavite-
ljev, investicijska sredstva ter ukrepe za prido-
bivanje sredstev iz razpisov EU.

3.3. Uporabnost in izvedba revizijskih 
priporočil za management
Na podlagi ugotovitev in priporočil revizij-
skega pregleda je bolnišnica oziroma manage-
ment, v našem primeru direktorica bolnišnice, 
morala sprejeti program ukrepov za odprav- 
ljanje ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju 
ali pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju no-
tranjih kontrol ter o tem z odzivnim poročilom 
obvestiti revizorja. Rok za pripravo odzivnega 
poročila je bil mesec in pol. 

V okviru odzivnega poročila so morala biti 
realizirana VSA priporočila, katerih stopnja 
tveganja je bila označena kot »IZREDNO VI-
SOKA«. V okviru odzivnega poročila so mo-
rali biti predstavljeni tudi konkretni sprejeti 
ukrepi (ter določeni datumi za realizacijo teh 
ukrepov), vezani na izvedbo vseh priporočil, 
katerih stopnja tveganja je označena kot »VI-
SOKA«. V zvezi s priporočili, katerih stopnja 
tveganja je bila označena »SREDNJA«, je mo-
ralo biti v odzivnem poročilu razvidno le, ali 
namerava zavod v zvezi s temi priporočili spre-
jeti kakšne ukrepe. O realizaciji priporočila 
(enega) s stopnjo »NIZKA« zavodu ni bilo tre-
ba sprejeti nobenih ukrepov.

V Revizijskem poročilu je bilo zapisano: v ko-
likor izvedeni oziroma sprejeti ukrepi ne bodo 
ustrezni in/ali zavod ne bo pravočasno predlo-
žil odzivnega poročila, bo izvajalec revizije štel, 
da gre za povzročitev večje škode. Na podlagi 
določb ustreznega člena bo zato z vsebino tega 
poročila ter z dejstvom, da vodstvo zavoda ni 
sprejelo potrebnih ukrepov za zaustavitev ta-
kšnih ravnanj, izvajalec revizije obvestil Mini-
strstvo za finance, Urad za nadzor proračuna.

Revizijska priporočila so za management pri-
pomoček, da ob pravem času reagirajo in spre-
jemajo ukrepe za odpravo neugodnih poslov-
nih razmer in posledic. Priporočila so podlaga 

managementu za pripravo ukrepov, še posebej 
takrat, ko so potrebni sanacijski ukrepi. Pred-
stavljajo objektivno sliko stanja in potrebnih 
ukrepov in s tem managementu pomagajo k 
večji verodostojnosti potrebnega ukrepanja in 
lažjemu komuniciranju potrebnih ukrepov in  
aktivnosti zaposlenim. Njihova obligatornost 
in sankcioniranost (v primeru neupoštevanja 
visoko tveganih priporočil) sta na eni strani 
prisila za izvedbo priporočenih ukrepov, na 
drugi strani pa močna objektivna vzpodbuda 
za spremembo stanja in delovanja zavoda ozi-
roma zaposlenih. Predstavljajo objektivno zu-
nanjo sliko stanja tveganj v zavodu in celotno 
organizacijo oziroma zavod silijo k vzpostavitvi 
ustreznega stanja in izvedbi potrebnih aktivno-
sti za normalizacijo stanja v zavodu. Upošteva-
nje revizijskih priporočil in izvajanje potreb-
nih ukrepov za izvedbo priporočil zmanjšuje 
poslovna, varnostna in druga tveganja organi-
zacije oziroma zavoda, kar posledično privede 
do učinkovitejšega in uspešnejšega poslovanja 
zavoda. V tem kontekstu so zunanja revizija 
oziroma revizijska priporočila pomemben pri-
pomoček in orodje managementa za učinko-
vitejše in uspešnejše vodenje javnih zavodov. 
Priporočila s srednjo ali nizko stopnjo tveganja 
pa imajo lahko pomembno svetovalno vlogo za 
management.

4. ZAKLJUČEK

Zunanja revizija je posebna gospodarska dejav-
nost oziroma opravilo gospodarskih subjektov, 
ki po naročilu lastnikov, poslovodstva, upnikov 
in drugih preizkušajo in ocenjujejo pravilnost 
in resničnost postopkov, stanj in dejstev v or-
ganizaciji. Omogoča nepristransko presojo pri-
merne organiziranosti in delovanja poslovnih 
procesov. Revizija je za naročnike pripomoček, 
da ob pravem času reagirajo in sprejemajo ta-
kšne ukrepe, s katerimi bi se izognili neugo-
dnim poslovnim razmeram.

SB Novo mesto se je že več kot preteklih deset 
let srečevala z velikimi finančnimi in kadro-
vskimi težavami, podhranjenostjo pri nujno 
potrebni sodobni opremi, zdravstvenih pro-
gramih, številu zdravnikov, na drugi strani pa 
z bistveno več zaposlenimi iz ur, kot jih je na 
podlagi opravljenih storitev pripravljena plača-
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ti zdravstvena blagajna. Med njene velike teža-
ve spadajo tudi slabi prostorski pogoji za delo 
oz. za bolnike, posebej v prostorih internega 
oddelka.

Leto 2015, ki je bilo eno najbolj ugodnih let za 
bolnišnice v zadnjih letih, je kot edina regijska 
bolnišnica poslovni rezultat zaključila z izgubo 
2,3 mio EUR. Poleg te izgube ima bolnišnica 
še stare neporavnane izgube (zadnje izgube so 
bile s strani ustanovitelja poravnane leta 2010) 
v skupni vrednosti 5,3 mio EUR. Tem izgubam 
je treba dodati še 3,1 mio prikrite razlike med 
aktivo in pasivo bilance in 207.000 EUR nepla-
čane amortizacije MZ. Na dan 31. 12. 2015 je 
bolnišnici za pokritje obveznosti do dobavite-
ljev primanjkovalo 8,6 mio EUR, na dan 31. 5. 
2016 pa skupaj za vse obveznosti (dobavitelji, 
banke in zaposleni) kar 11,6 mio EUR. Tako 
velike finančne obveznosti bolnišnici povzro-
čajo hude plačilne težave. V prvih mesecih le-
tošnjega leta 2016 je na zahtevo Sveta zavoda 
bolnišnice Inštitut za javno finančno pravo iz 
Ljubljane opravil delno izredno revizijo poslo-
vanja, in sicer pregled finančnega poslovanja 
zavoda v preteklih dveh letih s poudarkom na 
stroških dela in materialnih stroških.

Ugotovitve revizije oziroma potrebni ukrepi na 
podlagi priporočil so razdeljeni v dve skupini. 
Tisti, ki se nanašajo na stroške dela in zahteva-
jo nujne spremembe v naši organizaciji dela, in 
tiste, ki se nanašajo na stroške materiala in zah-
tevajo ukrepe za obvladovanja stroškov mate-
riala.

Na podlagi ugotovitev in priporočil revizijske-
ga pregleda je bolnišnica oziroma management 
bolnišnice moral sprejeti program ukrepov za 
odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v po-
slovanju ali pomanjkljivosti in slabosti pri de-
lovanju notranjih kontrol ter o tem z odzivnim 
poročilom obvestiti revizorja.

Revizijska priporočila so za management pri-
pomoček, da ob pravem času reagirajo in spre-
jemajo ukrepe za odpravo neugodnih poslov-
nih razmer in posledic. Priporočila so podlaga 
managementu za pripravo ukrepov, še posebej 
takrat, ko so potrebni sanacijski ukrepi. Pred-
stavljajo objektivno sliko stanja in potrebnih 
ukrepov in s tem managementu pomagajo k 
večji verodostojnosti potrebnega ukrepanja in 
lažjemu komuniciranju potrebnih ukrepov in 
aktivnosti zaposlenim.
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Tatjana Jevševar
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Ali interni revizor nadzira 
ali proaktivno sodeluje s poslovodstvom 

v osnovnem zdravstvu?

Povzetek: 
V obdobju zadnjih desetih let zaznavamo v Slo-
veniji izredno hiter razvoj in uveljavitev notra-
njega nadzora javnih financ tudi na področju 
organizacij javnega zdravstva. Za proračunske 
uporabnike in s tem za javne zdravstvene zavo-
de je notranjerevizijska dejavnost skupaj s pogoji 
za njeno zagotavljanje predpisana z zakonom, 
zato je vse bolj vpeta v njihovo delovanje. Notra-
njerevizijska dejavnost pomeni preizkušanje in 
ocenjevanje delovanja sistema notranjih kontrol 
in svetovanje pri njegovem izboljševanju z na-
menom, da bi zagotovili učinkovito in uspešno 
obvladovanje poslovnih tveganj. Poslovno tve-
ganje razumemo kot vsak neugoden dogodek, ki 
vpliva na učinkovito in uspešno doseganje za-
stavljenih ciljev javnega zdravstvenega zavoda. 
Za obvladovanje tveganj je sicer odgovorno po-
slovodstvo, notranja revizija pa mu pri tem nudi 
ustrezno strokovno podporo. Svoje poslanstvo 
lahko notranja revizija izpolni le pod pogojem, 
da ima poslovodstvo ustrezno védenje in znanje 
o prednostih izvajanja notranje revizije (Kovač 
2011). Notranja revizija je nadzorna informa-
cijska dejavnost, ki se v veliki meri ukvarja s 
preiskovanjem in ocenjevanjem (ne)ustreznosti 
uresničenih procesov in stanj ter je pomembna 
podpora popravljalnim ukrepom. Vse bolj po-
membna in uveljavljena je tudi njena svetovalna 
vloga, ki lahko pomembno vpliva in usmerja od-
ločitve oziroma upravljanje v javnih zdravstve-
nih zavodih. Še zlasti je pomembna v času, ko se 

Abstract: 
In the last ten years, Slovenia has experienced 
rapid development and implementation of inter-
nal public finance controls in public healthcare 
institutions. For budget users and public healt-
hcare institutions, internal auditing, along with 
the conditions governing its implementation, is 
laid down by law and is being incorporated into 
their business operations. Internal auditing in-
volves verifying and evaluating the system of in-
ternal controls and consulting its users in terms 
of potential improvements to ensure efficient 
and effective risk management. Business risk is 
understood as any adverse event, affecting the 
efficient and effective achievement of the pre-
-defined goals of public healthcare institutions. 
Namely, risk management is the responsibility 
of management, whereas internal audits are 
meant to provide management with professional 
support. Internal auditing can only achieve its 
purpose if the management possesses adequate 
knowledge and information about its benefits 
(Kovač 2011).

Internal audit is an information supervision acti-
vity, which largely deals with investigating and 
evaluating the (in)adequacy of implemented pro-
cesses and conditions, and represents a crucial 
support for corrective measures. Today, its advi-
sory role is becoming increasingly important and 
established, since it can significantly influence 
and direct management decisions and operations 
in public healthcare organizations – particularly 
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spreminjajo razmere v poslovanju in organizaciji 
delovanja zdravstvenih organizacij. V zadnjih 
letih se je svetovalna funkcija in s tem proak-
tivna vloga notranjih revizorjev v sodelovanju s 
poslovodstvi v večini Javnih zdravstvenih zavo-
dov (JZZ) okrepila, saj je sodobni notranji revi-
zor v prvi vrsti svetovalec in s tem bolj usmer-
jen v izboljšanje obstoječega poslovodenja kot 
v odkrivanje napak. Njegov interes je predvsem 
dodati novo vrednost procesu, ki ga proučuje in 
nadzira, zato postaja vse bolj iskan in prepo-
znaven (Kovač 2011). V luči novih zakonskih 
sprememb, ki bodo spremenile organizacijo iz-
vajanja notranje revizije in zmanjšale pogostost 
izvajanja notranje revizije v javnih zdravstvenih 
zavodih, pa se bo prav ta vloga notranje revizi-
je zmanjšala, še posebej v javnih zdravstvenih 
zavodih s področja osnovne zdravstvene dejav-
nosti. Zaradi navedenega je notranjerevizijska 
stroka prek organov Združenja zdravstvenih 
zavodov Slovenije kritično ocenila predlagane 
spremembe in poskušala s konstruktivnimi pri-
pombami in strokovnimi argumenti informirati 
snovalce nove zakonodaje o slabostih in pasteh, 
ki jo le-te prinašajo. 

1. VLOGA NOTRANJEGA REVIZORJA 
V ORGANIZACIJI 

Pravni okvir notranjega revidiranja oziroma 
nadzora javnih financ opredeljujejo Zakon o 
javnih financah, Zakon o računovodstvu in 
podzakonski akti s področja notranjega nad-
zora javnih financ. Skladno z določbami nave-
denih pravnih podlag je notranje revidiranje 
eden izmed temeljev sistema notranjega nad-
zora javnih financ, za katerega je v okviru po-
sameznega proračunskega uporabnika odgovo-
ren njegov predstojnik.

Naloga poslovodstva je, da vzpostavi uspešen, 
učinkovit in gospodaren sistem notranjih kon-
trol, naloga notranjih revizorjev pa je, da po-
slovodstvu daje hitre, stalne in točne podatke 
o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol s 
priporočili za njihovo izboljšanje in da z nasve-
ti pomaga pri izvajanju sprejetih ukrepov. No-
tranje revidiranje tako zagotavlja neodvisno in 
nepristransko ocenjevanje in svetovanje poslo-

vodstvu v obliki posvetovanj, nasvetov, podpo-
re in izobraževanj. 

Po novi opredelitvi, ki jo je sprejel ameriški 
Inštitut notranjih revizorjev (The Institute of 
Internal Auditors-IIA) junija 1999, je notranje 
revidiranje opredeljeno kot svetovalna dejav-
nost, ki daje neodvisna in objektivna zagotovila 
in katere osnovni namen je prispevati k doda-
ni vrednosti organizacije z izboljšanjem njene 
dejavnosti. Nova definicija ne izraža le spre-
memb, ki so se v poklicu notranjega revizorja 
že pojavile, ampak je vodilo k večji in vplivnej-
ši vlogi notranjih revizorjev v prihodnosti (Pri-
možič 2001).

Notranje revidiranje je torej pripomoček, s 
katerim poslovodstvo organizacije s strani ne-
odvisnega vira pridobi zagotovilo, da notranje 
kontrole ustrezajo ciljem organizacije in da se 
tveganja obvladujejo na sprejemljiv način. No-
tranji revizorji pomagajo vodstvu pri vzposta-
vljanju in izboljševanju upravljanja tveganj, ne 

important at a time of varying business and or-
ganization conditions. In recent years, the advi-
sory function and proactive role of internal audi-
tors and their cooperation with the managements 
of most healthcare institutions has strengthened. 
In the first place, internal auditor acts as advi-
ser focused on improving existing management 
activities instead of finding faults. His interest 
is mainly in adding value to the process he exa-
mines and supervises, therefore his presence is 
becoming increasingly popular and recognizable 
(Kovač 2011). With the new legislative changes, 
which will alter the process of conducting inter-
nal audits and reduce the frequency of internal 
audits in public healthcare institutions, the role 
of internal auditing service will decrease, especi-
ally in public healthcare institutions on primary 
level. To prevent this, Association of Slovenian 
Healthcare Institutions has critically assessed 
the proposed changes and provided practical 
comments and expert opinions to inform the ma-
kers of new legislation of its flaws and pitfalls.
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smejo pa izvajati konkretnih nalog in prevzeti 
nobene odgovornosti poslovodstva za dejan-
sko upravljanje s tveganji. Z vidika dejavnosti 
notranje revizije je poslovodstvo odgovorno za 
vzpostavitev in vzdrževanje sistema notranjih 
kontrol ter za dokumentiranje le-tega v obliki 
registra tveganj (Žun 2008). 

Za vzpostavitev notranjega revidiranja je odgo-
voren predstojnik organizacije, ki lahko notra-
nje revidiranje zagotavlja z eno izmed nasled- 
njih oblik: 
•	 z lastno notranjerevizijsko službo oz. notra-

njim revizorjem, 
•	 s skupno notranjerevizijsko službo ali 
•	 z zunanjim izvajalcem storitev notranjega 

revidiranja. 
Pri tem morajo biti upoštevani zakonske do-
ločbe, ki urejajo javne finance, ter podzakonski 
akti s področja notranjega nadzora javnih fi-
nanc v zvezi z obveznostjo organiziranja lastne 
oz. skupne notranje revizijske službe (SNRS).

Notranji revizor mora pri svojem delu upo-
števati tudi Standarde notranjega revidiranja, 
Kodeks notranjerevizijskih načel in Kodeks po- 
klicne etike notranjega revizorja. Odlikovati ga 
morajo lastnosti, kot so strokovnost in odgo-
vornost, molčečnost, neoporečnost, neodvis- 
nost in prizadevnost ter vestnost pri poročanju. 

2. IZVAJANJE NOTRANJE REVIZIJE 
V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH 

Na področju javnega sektorja notranjerevizij-
ska dejavnost vse bolj utrjuje svoj položaj in 
krepi svoj pomen. Njena vzpostavitev je sicer 
zakonsko pogojena, vendar je ugotovljeno, da 
sta za njeno uspešno in učinkovito delovanje 
ključnega pomena prav osveščenost poslovod-
stva in njegovo zavedanje o pomembnosti te 
dejavnosti. 

Vodstva v javnih zdravstvenih zavodih (JZZ) 
se vse bolj zavedajo temeljnega poslanstva no-
tranje revizijske dejavnosti kot neodvisne in 
nepristranske dejavnosti oziroma instrumenta, 
s pomočjo katerega se lahko izboljšajo poslov-
ni procesi in zagotovi uspešnejše izpolnjevanje 
zastavljenih poslovnih ciljev. Notranja revizija 
v imenu in po pooblastilu poslovodstva JZZ 
izvaja neodvisno in nepristransko ocenjevanje 
zadovoljivosti sistema notranjih kontrol ter mu 

o svojih ugotovitvah poroča in svetuje ukrepe 
za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti v 
sistemu delovanja notranjih kontrol.

Notranja revizija je v JZZ uveljavljena šele do-
brih deset let, zato so bila pričakovanja poslo-
vodstev glede notranje revizije v posameznih 
JZZ različna in so se tudi spreminjala skozi ob-
dobja izvajanja te dejavnosti. 

V prvih letih delovanja notranjerevizijske de-
javnosti je bil predmet notranjega revidiranja 
najpogosteje pregled delovanja sistema notra-
njih kontrol pri delovanju računovodske funk-
cije in pregled pravilnosti računovodskih izka-
zov. Nekatera poslovodstva od notranje revizije 
še vedno ne pričakujejo veliko več kot reševa-
nje občasnih nalog za gašenje manjših požarov 
pri poslovanju in ne računajo prav posebej na 
to, da bi jim notranja revizija morala dati sku-
pno zagotovilo o procesih vodenja, obvladova-
nju tveganj in učinkovitosti delovanja sistema 
notranjih kontrol (Fakulteta za management 
2015). 

V zadnjem obdobju so notranje revizije vse 
bolj usmerjene v pregled delovanja sistema 
notranjih kontrol po posameznih aktivnostih 
in drugih specifičnih področjih delovanja JZZ 
(npr. določitev in obračun plač, izvajanje jav-
nih naročil, evidentiranje in obračunavanje de-
lovnega časa, pregled sistema vodenja čakalnih 
dob, modeliranje različnih procesov, pregled 
izvajanja samoplačniške dejavnosti ipd.). Še 
posebej pa se krepita potreba poslovodstev po 
svetovanju s strani notranjih revizorjev in zah-
teva po dobrem poznavanju posebnosti delova-
nja sistema in financiranja JZZ. Torej se pomen 
notranje revizijske dejavnosti v JZZ vse bolj 
krepi. 

Navedeno potrjujejo tudi rezultati ankete, ki jo 
je v začetku leta 2015 izvedlo Združenje zdra-
vstvenih zavodov Slovenije z namenom, da 
ugotovi, ali v JZZ obstaja potreba po izvedbi 
skupnega javnega naročila za zagotovitev sto-
ritev notranjega revidiranja. Na ta način so bili 
pridobljeni tudi nekateri pomembni podatki o 
načinu izvajanja notranje revizije v zavodih in 
zadovoljstvu zavodov z dosedanjimi storitvami 
notranjih revizorjev ter predlogi za izboljšanje 
zadovoljstva JZZ s temi storitvami. V anketi je 
sodelovalo 65 zavodov, kar pomeni 72 % vseh 
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JZZ, ki so člani Združenja. Nekaj rezultatov je 
predstavljenih v nadaljevanju.

Zelo pomembna je bila ugotovitev, da so bile v 
vseh sodelujočih JZZ zagotovljene storitve no-
tranje revizije, in sicer je imelo 5 % JZZ lastno 
notranjerevizijsko službo, 85 % JZZ pa je upo-
rabljalo zunanje izvajalce, torej so dejavnost iz-
vajali z nakupom teh storitev na trgu.

Odgovori JZZ so potrdili, da je sedanji način 
zagotavljanja notranjega revidiranja za 85 % 
sodelujočih JZZ zadovoljiv. 

Pri tem vprašanju pa sta bili navedeni tudi 
podvprašanji, s katerima so bila pridobljena 
mnenja o razlogih za izraženo zadovoljstvo ozi- 
roma nezadovoljstvo s sedanjim sistemom za-
gotavljanja notranjega revidiranja v JZZ. 

Najpogostejši odgovori tistih, ki SO bili zado-
voljni s trenutno rešitvijo (n=33), so bili:
•	 Kakovost storitve, ekonomska                                

upravičenost;
•	 Smo premajhen zavod, da bi imeli lastne-

ga revizorja, zato smo zadovoljni z izbiro 
izvajalca na trgu;

•	 Fleksibilnost glede izvajanja revizij zuna-
njih revizorjev (področja, ki jih želimo ali 
so potrebna);

•	 Strokovnost revizorjev in svetovanje skozi 
vse leto (odgovori zavodov, ki imajo zuna-
njega ali lastnega notranjega revizorja).

Najpogostejši odgovori tistih, ki NISO bili za-
dovoljni s trenutno rešitvijo (n=10), so bili:
•	 Nepoznavanje sistema nadzora javnih 

financ v zdravstvu in pomanjkanje izku-
šenj iz notranjih presoj v zdravstvenih 
zavodih;

•	 Želeli bi poenotenje revidiranja in pripo-
ročenih ukrepov za izboljšanje poslovanja;

•	 Želimo si višjo kakovost in učinkovitost 
dela pri svetovanju. Četudi cena s skup- 
nim JN ne bo nižja, verjamemo, da bo 
kakovost višja;

•	 Nimamo lastnega kadra za izvajanje notra-
njega revidiranja, a bi si ga želeli.

Navedeni odgovori potrjujejo, da so pričako-
vanja poslovodstev glede storitev notranjih re- 
vizorjev vse večja, kar je izraženo z zahtevo po 
visoki strokovnosti revizorjev, po njihovih iz-
kušnjah revidiranja JZZ in z dodatno zahtevo 
po svetovalnih storitvah notranjih revizorjev 
skozi celotno poslovno leto.

Torej poslovodstva JZZ prepoznavajo, da je no-
tranja revizija osrednja funkcija upravljanja, ki 
lahko s svojimi preiskovalnimi in svetovalnimi 
aktivnostmi pomembno razkriva nove razvoj-
ne perspektive in s predlogi usmerja odločitve, 
ki na dolgi rok določajo razvojno pot posame-
znih JZZ. Krepi se tudi zavedanje, da notranje 
revizijske dejavnosti ni mogoče obravnavati 
zgolj kot službo, ki se osredotoča le na iskanje 
odgovorov o tem, ali je bilo v preteklih proce-
sih in stanjih kaj pomembno narobe, temveč 
jo poslovodstva vidijo kot nepogrešljiv infor-
macijski servis, ki odgovarja na dve temeljni 
vprašanji: kakšno je dejansko stanje in kakšno 
naj bi to bilo v luči glavnih ciljev JZZ. Sodobni 
notranji revizor je torej vse bolj svetovalec, ki je 
bolj usmerjen v izboljševanje obstoječega vode-
nja kot v iskanje napak. 

Navedene ugotovitve glede delovanja notranje-
ga revizorja in sodelovanja s poslovodstvom 
veljajo za vse JZZ ne glede na raven zdravstve-
nega varstva, ki jo ti pokrivajo. Razlika, ki jo 
lahko ugotovimo, se nanaša le na obliko zago-
tavljanja storitev notranjega revidiranja v JZZ. 
Ta je odvisna od tega ali JZZ zagotavlja notra-
njerevizijske storitve z lastno notranjerevizijsko 
službo ali te storitve zagotavlja z zunanjimi iz-
vajalci notranje revizije.

Graf 1: 
Rezultati vprašalnika: Na kašen način zagotavljate 
izvajanje notranjega revidiranja v vašem zavodu? 
(N=65)

Graf 2: 
Rezultati vprašalnika: Ali je obstoječ način 
zagotavljanja notranjega 
revidiranja za vaš zavod 
zadovoljiv? (N=65)
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JZZ, ki imajo lastno notranjerevizijsko službo, 
so poudarili prednosti te oblike izvajanja dejav-
nosti, in sicer:
•	 je neposredna podpora odločanju in nepo-

sredni svetovalec, saj odlično pozna poseb-
nosti delovanja in financiranja JZZ;

•	 ima veliko zaupanje s strani poslovodstva;
•	 odlikujejo jo lažje razumevanje, pravilno 

tolmačenje in boljše poznavanje organiza-
cije ter večja informiranost;

•	 neposredno komunicira s poslovodstvom 
in tekoče spremlja izvajanje njenih pripo-
ročil;

•	 izvaja boljši nadzor in tekoče sprotno 
svetovanje poslovodstvu pri obvladovanju 
tveganj;

•	 je proaktivni člen izgrajevanja organizacij-
ske kulture ipd.

Zaradi navedenih prednosti bi bilo priporoč- 
ljivo, da se v univerzitetnih kliničnih centrih 
in v ostalih večjih JZZ organizira notranjerevi- 
zijska dejavnost v obliki vzpostavitve lastne no- 
tranjerevizijske službe (NRS), saj poslovne raz-
sežnosti in vedno večja kompleksnost delova-
nja teh JZZ presegajo zmožnosti poslovodstva, 
da brez ustrezne stalne strokovne podpore za-
gotovi učinkovito, uspešno in celovito obvlado-
vanje poslovnih tveganj ter izvajanje vseh ak-
tivnosti notranjega nadzora javnih financ. 

Po podatkih JZZ iz leta 2015 lahko ugotovimo, 
da ima le šest JZZ zaposlenega najmanj enega 
notranjega revizorja (UKC MB, UKC LJ, SB 
CE, SB MS, ZD MB in OZG KR), od tega sta 
le dva JZZ s področja osnovnega zdravstvenega 
varstva. 

V navedeni anketi je bila izražena tudi pobuda, 
da se v okviru Združenja zdravstvenih zavodov 
Slovenije organizira skupna notranjerevizijska 
služba (SNRS), v kateri bi sodelovali notranji 
revizorji, ki poznajo posebnosti delovanja in 
financiranja JZZ in imajo izkušnje s področja 
notranje revizije v JZZ. Na ta način bi zagota-
vljali storitve notranje revizije za tiste zavode, 
ki nimajo lastnih NRS in te storitve kupuje-
jo na trgu. Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije je navedeno pobudo proučilo in si 
ogledalo tudi primera dobre prakse delovanja 
SNRS v Sloveniji in tujini, vendar je zaradi pre-
dloga novega zakona o javnih financah, ki na 

novo definira organizacijo in delovanje NRS, 
nadaljevanje aktivnosti v zvezi z organizacijo 
SNRS v okviru združenja do sprejetja nove za-
konodaje ustavilo. 

3. PREDVIDENA NOVA ORGANIZACIJA IN 
DELOVANJE NOTRANJE REVIZIJE V JZZ 

Ministrstvo za finance RS je v začetku leta 2016 
pripravilo predlog novega Zakona o javnih fi-
nancah (ZJF), ki bi z uveljavitvijo prinesel po-
membne spremembe na področju organizacije 
in izvajanja notranjega nadzora javnih financ, 
in sicer:
•	 minister, v pristojnost katerega sodijo tudi 

posredni uporabniki proračuna, ustano-
vi skupno notranjerevizijsko službo, s 
katero zagotavlja notranje revidiranje za 
ministrstvo, za organe v njegovi sestavi ter 
za posredne uporabnike proračuna, kate-
rih ustanoviteljica je država in ki sodijo v 
njegovo pristojnost; 

•	 predstojniki posrednih uporabnikov prora-
čuna, katerih ustanoviteljica je država in ki 
sodijo v pristojnost posameznega ministr-
stva, morajo pristopiti k skupni notranje-
revizijski službi iz prejšnjega odstavka; 

•	 ministrstvo, ki ustanovi skupno notranje-
revizijsko službo, prevzame tudi delavce, 
ki so na dan uveljavitve tega zakona izvajali 
notranje revidiranje pri posrednih uporab-
nikih proračuna, katerih ustanoviteljica je 
država;

•	 ne glede na prejšnji odstavek si predstoj-
nik posrednega uporabnika proračuna, 
katerega ustanoviteljica je država, lahko 
notranje revidiranje zagotovi z lastno 
notranjerevizijsko službo, če na podlagi 
utemeljitve ekonomskih oziroma poslovnih 
razlogov za to pridobi predhodno soglasje 
pristojnega ministra;

•	 občina (ali več občin) lahko ustanovi     
skupno notranjerevizijsko službo, s katero 
zagotavlja notranje revidiranje za občino 
ter za posredne uporabnike proračuna, 
katerih ustanoviteljica je občina. 

Navedena določila temeljito posegajo v doseda-
njo organizacijo tistih JZZ, ki so ustanovljeni s 
strani države in imajo lastno notranjerevizijsko 
službo, saj bo le-ta ukinjena in bodo sedanji za-
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posleni v tej službi prevzeti s strani resornega 
ministrstva, ki bo ustanovilo SNRS. Obstoje-
če lastne notranjerevizijske službe v JZZ bodo 
ohranjene, če bodo zavodi na podlagi uteme-
ljitve ekonomskih oziroma poslovnih razlogov 
za organizacijo lastne notranje revizijske službe 
pridobili soglasje pristojnega ministra. 

JZZ, katerih ustanoviteljica je občina, bodo 
lahko koristili storitve SNRS občine ustanovi-
teljice ali še naprej kupovali notranjerevizijske 
storitve na trgu.

Dejstvo je, da bo nova ureditev ohranila večino 
slabosti dosedanjega izvajanja notranje revizije 
v JZZ, ki so jih JZZ navedli v opisani anketi. Še 
dodatno pa bodo okrnjene navedene predno-
sti sedanjih lastnih notranjerevizijskih služb v 
JZZ, če se te ne bodo ohranile na podlagi pri-
dobitve soglasja resornega ministrstva. 

Na izvajanje notranjerevizijske dejavnosti v 
JZZ bo pomembno vplivala tudi predvidena 
zakonska sprememba, ki se nanaša na višino 
letnega proračuna zavoda, ki pogojuje obve-
znost za zagotavljanje notranjega revidiranja. 
Po sedanji ureditvi morajo notranje revidira-
nje vsako leto zagotavljati zavodi, katerih letni 
proračun presega 2,086.463,03 EUR, najmanj 
enkrat v treh letih pa zavodi, katerih letni pro-
račun ne dosega navedenega zneska. Z novim 
zakonom bodo morali vsako leto zagotavljati 
notranje revidiranje tisti zavodi, katerih letni 
proračun presega 5 milijonov evrov, najmanj 
enkrat v treh letih pa zavodi, katerih letni pro-
račun ne dosega tega zneska.

Ob upoštevanju podatkov o višini celotnega 
prihodka JZZ v letu 2015 in upoštevanju nave-
denih kriterijev lahko ugotovimo naslednje:
•	 Po sedanji ureditvi je k vsakoletni notra-

nji reviziji zavezanih 85 JZZ oziroma 94 % 
vseh JZZ. Sem spada vseh 27 bolnišnic, 55 
zdravstvenih domov in trije ostali zavodi.

•	 Po novi ureditvi naj bi bilo k vsakoletni 
notranji reviziji zavezanih 50 JZZ ali 56 % 
vseh JZZ. Sem spada vseh 27 bolnišnic, 20 
zdravstvenih domov in trije ostali zavodi.

Dvig kriterija, ki pogojuje obveznost izvedbe 
vsakoletne notranje revizije, prinaša pomemb-
ne spremembe pri zagotavljanju notranje re-
vizije v zdravstvenih domovih, torej v osnov-
nem zdravstvu, saj bo le 20 ali ena tretjina vseh 

zdravstvenih domov zavezanih k zagotavlja-
nju vsakoletne notranje revizije. Sicer bo za 25 
zdravstvenih domov to pomenilo racionalizaci-
jo stroškov iz naslova storitev notranje revizije, 
hkrati pa povečalo njihovo tveganje za nepra-
vilno in pomanjkljivo delovanje sistema notra-
njih kontrol, saj gre za relativno velike JZZ. Še 
posebej bo to oslabilo njihovo delovanje zaradi 
pomanjkanja svetovalne naloge notranjih revi-
zorjev v okviru vsakoletnega poslovanja. 

Predlagane spremembe na področju razvoja in 
uveljavljanja dejavnosti notranje revizije torej 
ne prinašajo napredka pri izvajanju notranje 
revizijske dejavnosti, še posebej na področju 
izvajanja svetovanja in s tem proaktivnega so-
delovanja notranjih revizorjev s poslovodstvi – 
predvsem v osnovnem zdravstvu. 
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Jože Veternik
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Notranji revizor je lahko pomemben 
pomočnik pri vodenju javnega 

zdravstvenega zavoda 

Povzetek: 
Notranja revizija se v javnih zdravstvenih zavo-
dih postopno uveljavlja zadnjih petnajst let od 
sprejema Zakona o javnih financah. Organiza-
cija notranje revizije je odvisna od odločitve di-
rektorja zavoda, saj Pravilnik o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzo-
ra javnih financ omogoča več možnosti, in sicer 
vzpostavitev lastne notranjerevizijske službe, 
skupno revizijsko službo, ki je organizirana za 
več zavodov oz. uporabnikov, ter najem zuna-
njega izvajalca. Večina javnih zdravstvenih za-
vodov v Sloveniji nima organizirane lastne no- 
tranjerevizijske službe, po podatkih je takih le 
šest. Žal, še vedno veliko predstojnikov javnih 
zavodov meni, da je notranjerevizijska služba 
nepotrebna – le dodaten strošek in zakonska ob-
veznost. Menim, da bi morali vsi javni zdrav- 
stveni zavodi, v katerih je zaposlenih več kot 400 
ljudi, imeti organizirano lastno revizijsko službo, 
saj so koristi, prednosti in uporabnosti te službe 
izredno velike in lahko zelo učinkovito pomagajo 
pri odločanju in poslovodenju.

Abstract: 
Internal audit is being gradually incorporated 
into public healthcare institutions in the last 
fifteen years with the adoption of the Public Fi-
nance Act. Decision regarding organization of 
internal audit falls on the director of the insti-
tute and the rules regulating coordinated func-
tion of internal control of public finance provide 
several options: to arrange an internal audit 
department, a joint internal audit agency for 
several institutes or users, or to hire an external 
contractor for auditing. Not many public health-
care institutions in Slovenia include their own in-
ternal audit department – only six, to be exact. 
Unfortunately, many public institute principals 
still think of internal audit department as redun-
dant and consider them to be no more than ad-
ditional cost and law obligation. In my opinion, 
all public healthcare institutions employing over 
400 people should have their own internal au-
dit department, as the benefits, advantages and 
rewards of its services are tremendous and effec-
tively support decision-making and management.
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1. UVOD

Notranja revizija je relativno nova dejavnost, še 
zlasti v javnem sektorju. Prvič je bila zakonsko 
urejena v Zakonu o javnih financah (Ur. list 
RS, štev. 79/1999 z dne 30. 9. 1999, prečiščeno 
besedilo Ur. list RS, štev. 11/2011 z dne 21. 2. 
2011, v nadaljevanju: Zakon). Neposredni upo-
rabniki državnega in občinskih proračunov so 
morali organizirati notranjo kontrolo in revi-
zijo do 1. januarja 2001, posrednim uporabni-
kom, med katere sodijo tudi zdravstveni zavo-
di, pa je bila obveznost določena z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih 
financah (Ur. list RS, štev. 30/2002 z dne 5. 4. 
2002). Na podlagi določil 101. člena Zakona o 
javnih financah je minister za finance sprejel 
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje 
sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. 
list. štev. 72/2002 z dne 22. 7. 2002; v nadalje-
vanju: Pravilnik), ki določa, da mora proračun-
ski uporabnik, katerega letni proračun presega 
2 mio €, zagotoviti notranjo revizijo vsako leto, 
manjši proračunski uporabniki, ki ne dosegajo 
2 mio € letnega prihodka, pa najmanj enkrat 
v obdobju treh let. Javni zdravstveni zavodi so 
dolžni vsako leto zagotavljati notranjo revizijo, 
saj vsi presegajo letno omejeno vrednost skup- 
nih prihodkov. Obveznost predstojnika oz. di-
rektorja je, da zagotovi izvajanje Pravilnika. 

Organizacija notranje revizije je odvisna od 
odločitve direktorja zavoda, saj Pravilnik omo-
goča več možnosti:
•	 vzpostavitev lastne notranjerevizijske                

službe,
•	 skupno revizijsko službo, ki je organizirana 

za več zavodov oz. uporabnikov,
•	 najem zunanjega izvajalca v skladu s pred-

pisi javnega naročanja.

Večina javnih zdravstvenih zavodov nima 
organizirane lastne notranjerevizijske služ-
be, imajo jo le UKC Ljubljana, UKC Maribor, 
SB Celje, SB Murska Sobota, ZD Maribor in 
Osnovno zdravstvo Gorenjske.

Žal še vedno veliko predstojnikov javnih zavo-
dov meni, da je notranjerevizijska služba nepo-
trebna in le dodaten strošek ter da je dovolj, da 
se zadosti določilom zakona in pravilnika, tako 
da se pridobi zunanjega izvajalca, ki enkrat le-
tno opravi revizijo manj zahtevnega področja 

(npr. izkaz uspehov). Ali so takšna ravnanja in 
razmišljanja pravilna? Kaj je vzrok, da v jav-
nih zdravstvenih zavodih ni organiziranih več 
lastnih notranjerevizijskih služb niti skupnih 
služb za več javnih zavodov? Zakaj predstojniki 
javnih zavodov ne ugotovijo nujnosti povezave 
storitev notranje revizije z uspešnim poslovo-
denjem in dobro organizacijo dela služb? Ali je 
lahko notranja revizija pomemben pomočnik 
pri vodenju? 

2. ZAKONODAJA

Temeljni zakon, ki opredeljuje področje notra-
nje revizije, je Zakon o javnih financah, ki je bil 
sprejet 30. 9. 1999 (Ur. list RS, štev. 30/1999). 
Osnova za vzpostavitev notranje revizije je v 
10. poglavju Zakona, ki opredeljuje pojem no-
tranjega nadzora javnih financ (NNJF). NNJF 
mora zagotoviti, da finančno poslovodenje in 
sistem kontrol delujeta v skladu z načeli zako-
nitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti 
in gospodarnosti. Predstojnik proračunskega 
uporabnika je odgovoren za vzpostavitev in de-
lovanje ustreznega sistema finančnega poslovo-
denja in kontrol ter notranjega revidiranja. 

Na podlagi 101. člena Zakona je minister za fi-
nance sprejel Pravilnik o usmeritvah za uskla-
jeno delovanje sistema notranjega nadzora 
javnih financ (Ur. list RS, štev. 72/2002 z dne 
22. 7. 2002). To je podzakonski pravni akt, ki 
določa vzpostavitev in izvajanje notranje revi-
zije. Predstojniki proračunskih uporabnikov so 
odgovorni za vzpostavitev, delovanje, nadzor in 
stalno izboljševanje sistema NNJF. Notranjo re-
vizijo uporabljajo kot dejavnost neodvisnega in 
nepristranskega preverjanja ter svetovanja, na-
menjeno izboljševanju poslovanja. 

S Pravilnikom so določeni temeljni postopki, 
načela in pravila notranjega revidiranja. V ko-
likor notranja revizija pri svojem delu ugotovi 
nepravilnost, ki kaže na povzročitev večje ško-
de, ali sumi, da gre za kaznivo dejanje, mora 
nemudoma obvestiti predstojnika oziroma po-
slovodni organ in Ministrstvo za finance, Služ-
bo za nadzor proračuna. Predstojnik oziroma 
poslovodni organ proračunskega uporabnika 
mora takoj sprejeti potrebne ukrepe za zausta-
vitev takšnih dejanj.



Jože Veternik Notranji revizor je lahko pomemben pomočnik pri vodenju javnega zdravstvenega zavoda 

19. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Maribor 20. in 21. oktober 2016 47

Ministrstvo za finance je sprejelo tudi Usme-
ritve za državno notranje revidiranje, ki so od 
leta 2014 dalje usklajene z Mednarodnim okvi-
rom strokovnega ravnanja pri notranjem revi-
diranju. Temeljni namen sprejetih Usmeritev 
je zagotoviti strokovni okvir za izvajanje notra-
njega revidiranja proračunskih uporabnikov.
Vsak proračunski uporabnik naj bi imel interni 
Pravilnik o notranjem revidiranju.

3. ORGANIZACIJA SLUŽBE NOTRANJE 
REVIZIJE V OSNOVNEM ZDRAVSTVU 
GORENJSKE

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske (OZG) smo 
prve revizije pričeli izvajati v letu 2006 z zuna-
njo revizijsko družbo, ki je izvedla eno do dve 
revizijo letno. Usmeritev in želja OZG je bila, 
da bi na Gorenjskem vsi zdravstveni zavodi 
skupaj ustanovili revizijsko službo, ki bi bila 
organizirana v OZG oz. v okviru bolnišnice 
Jesenice. Ideja ni bila realizirana. V OZG smo 
se odločili, da organiziramo svojo lastno re-
vizijsko službo. V okviru zaposlenih smo na-
šli kandidatko, ki smo ji omogočili pridobitev 
ustreznih dodatnih znanj in naziva državna 
notranja revizorka. V letu 2009 smo že imeli 
lastno službo, ki je v celoti prevzela vse naloge 
in obveznosti s področja notranje revizije. 

V obdobju 2008–2015 je bilo v OZG izvedenih 
37 revizij, od tega 30 rednih, 7 izrednih in ena 
porevizija. V več kot polovico revizij so bile 
vključene vse enote oz. zdravstveni domovi v 
OZG. V skladu z Usmeritvami za delo notranje 
revizije se vsako leto določi plan rednih revi-
zij, ki je vključen v letni Poslovni načrt OZG, 
sprejme se tudi petletni plan revizij, ki je vklju-
čen v Strateški načrt OZG. V primeru potrebe 
lahko direktor odredi izredno revizijo z name-
nom razjasnitve posamezne poslovne odločitve 
oz. pridobitve dodatnih podatkov pri spreje-
manju določenih poslovnih odločitev.

V prvih letih so bila večinoma revidirana fi-
nančna področja in izvedbe notranjih ravnanj, 
ki so določena z internimi pravilniki, v zadnjih 
letih pa je področje delovanja notranje revizije 
usmerjeno zlasti v revizijo izvajanja dejavnosti 
OZG, tj. v izvajanje in obračun zdravstvenih 
storitev. Področja redne revizije v OZG so bila 
do vključno leta 2015 naslednja: 

•	 pravilnosti obračuna plač za zaposlene;
•	 povračila stroškov in drugih prejemkov 

zaposlenim;
•	 izplačilo nadur; 
•	 evidentiranje ur zdravnikov v NMP; 
•	 blagajniško poslovanje;
•	 pregled evidenc, ki se morajo voditi sklad- 

no s Pravilnikom o zavarovanju osebnih 
podatkov; 

•	 redni letni popis (inventura);
•	 individualno izobraževanje;
•	 določanje in izraba letnega dopusta;
•	 shranjevanje dokumentacije;
•	 spremljanje storitev v dejavnosti fiziotera-

pije, patronaže, RTG in laboratoriju;
•	 izvajanje strokovnih izpitov;
•	 povračilo stroškov zaposlenim za prevoz na 

delo;
•	 obračun stroškov zasebnikom za najete 

prostore;
•	 javna naročila blaga in storitev;
•	 evidentiranje in obračun prisotnosti na 

delu v ANMP;
•	 evidentiranje in obračun dela referenčnih 

ambulant družinske medicine;
•	 evidentiranje in obračun storitev v reševal-

ni službi;
•	 notranja razdelitev prihodkov po obračunu 

ZZZS;
•	 uporaba službenih GSM-aparatov;
•	 izdaja računov na paragonskih blokih;
•	 nabava računalniške opreme;
•	 dejavnost medicine dela, prometa                                    

in športa;
•	 vzdrževanje računalniške opreme;
•	 dejavnost splošnih ambulant;
•	 dejavnost fizioterapije;
•	 dejavnost patronaže.

Državna notranja revizorka po zaključku re-
vizije izdela obširno poročilo in ga posreduje 
direktorju zavoda, ki določi ostale prejemnike. 
Sestavni del poročila so vedno priporočila di-
rektorju, s katerimi revizija opredeli tveganja, 
ki jih je prepoznala, napake, pomanjkljivosti in 
predloge za odpravo tveganj in nepravilnosti. V 
OZG državna notranja revizorka vsako leto na 
podlagi ugotovitev iz izvedenih revizij pripra-
vi 30 do 40 priporočil. Direktor se do prejetih 
pisnih priporočil pisno opredeli, odloči se, ali 
jih bo sprejel v celoti, delno oz. jih bo zavrnil. 
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Pri priporočilih, ki so sprejeta delno ali v celoti, 
direktor določi odgovorno osebo in rok za re-
alizacijo posameznega priporočila. Odgovorna 
oseba mora za vsako priporočilo izdelati odziv-
no poročilo in ga predložiti direktorju in v ve-
dnost državni notranji revizorki. V odzivnem 
poročilu so navedeni sprejeti interni ukrepi in 
aktivnosti za odpravo ugotovljenih pomanjklji-
vosti in napak, ki jih je ugotovila revizija in so 
vključene v sprejeta priporočila. 

Primer vsebine priporočila (glej v okvirju desno).

PRIPOROČILO ŠT. 1 
Izvajanje storitev v splošni družinski ambulanti

a) Upoštevati je potrebno veljavno zakonodajo (npr. 
če ima SA priznano tudi referenčno ambulanto, se 
preventivni pregledi opredeljenih pacientov te SA ne 
smejo beležiti v sami SA) in pri evidentiranju zagotav- 
ljati popolnost (vnos v računalniški program in zdrav- 
stveno kartoteko), ažurnost (npr. sprotno vpisovanje 
LZM-ja, zaključevanje zdravstvenih obravnav) ter 
transparentnost podatkov (npr. vpis časa opravljene 
storitve na predpisan obrazec);
b) Potrebno je poenotiti način evidentiranja storitev v 
primeru nadomeščanja zdravnika;
c) V kolikor zdravniki, stari nad 55 let, niso podali 
pisnega zaprosila za oprostitev dežuranja, jih je po-
trebno skladno z zakonodajo enakomerno vključiti v 
sistem dežurstva;
d) Oblikovati enotne obrazce za mrliške oglede in hiš- 
ne obiske, saj so slednji tudi že vsebinsko zastareli 
(npr. zastarela postavka lažji oz. težji hišni obisk, uve- 
dba ločevanja na hišne obiske in paliativne obiske …);
e) Pri obeh računalniških hišah (SRC Infonet in List) 
se preveri možnost vgradnje logičnih povezav oz. opo-
zoril izvajalcem po ambulantah, ko vnašajo podatke 
v računalniški program (npr. ob porabi in vnosu LZM 
pod šifro Q0138 ali Q0183 računalnik uporabnika 
opozori na hkratno evidentiranje storitve K0042). 

 SE NE SPREJME
Obrazložitev:
 SE SPREJME DELOMA 
Obrazložitev:
 SE SPREJME V CELOTI
Obrazložitev: Priporočilo se sprejme, zato določam 
odgovorno osebo:
• Pri priporočilu pri tč. a) strokovni vodja OZG sku-
paj z analitsko službo pripravi pisno opozorilo in na-
vodilo za ambulante SA, rok do 31. 12. 2015.
• Pri priporočilu pri tč. b) strokovni vodja OZG sku-
paj z analitsko službo pripravi pisno navodilo za am-
bulante SA, rok do 31. 1. 2016.
• Pri priporočilu pri tč. c) vodja pravne službe pošlje 
dopis vsem vodjem ZD, v katerih se izvaja dežurna 
služba, da uredijo in pridobijo potrebne vloge o opro-
stitvi vključevanja zdravnikov, ki so stari nad 55 let, v 
dežurno službo, v kolikor ne dežurajo več, rok do 31. 
1. 2016.
• Pri priporočilu pri tč. d) vodja pravne službe in stro-
kovni vodja pripravita poenotene obrazce, rok do 31. 
3. 2016. 
• Pri priporočilu pri tč. e) vodja informatike v OZG 
preveri predlog vgradnje logičnih povezav v programe 
Src Infonet, d.o.o. in Lista, d.o.o. in pridobi tudi pre-
dračun za predlagane dopolnitve, rok do 31. 3. 2016. 

Datum: 20. november 2015  

                                                 Direktor zavoda:
                                      Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

Državna notranja revizorka je v priporočilu št. 
1 v reviziji splošnih družinskih ambulant pre-
dlagala direktorju zavoda OZG, da prepozna in 
odpravi različna tveganja. V realizacijo pripo-
ročila so bili vključeni strokovni vodja zavoda, 
analitska služba, pravna služba, služba za infor-
matiko in vsi vodje ZD. To je primer dobrega 
priporočila, ki je vključil v realizacijo več služb 
s skupnim ciljem odprave ugotovljenih tveganj. 

Realizacijo odzivnih poročil odgovornih oseb 
spremlja državna notranja revizorka in tekoče 
poroča direktorju zavoda na internih kolegijih. 
V praksi prihaja pri tem kar pogosto do preko-
račitve postavljenega roka, saj priprava odziv-
nega poročila pogosto zahteva izdelavo novih 
oz. dodatnih notranjih navodil, internih aktov, 
spremembo programskih rešitev. Realizacija 
določenega priporočila zahteva tudi pridobitev 
mnenja Ministrstva, ZZZS itd.

4. VLOGA IN POMEN NOTRANJE 
REVIZIJE PRI VODENJU JAVNEGA 
ZAVODA

Prvi odstavek 100. člena Zakona določa, da je 
predstojnik neposrednega in posrednega pro-
računskega porabnika odgovoren za vzpostavi-
tev in delovanje ustreznega sistema finančnega 
poslovodenja in kontrol ter notranjega revidira-
nja, tretji odstavek pa določa, da notranje revi-
diranje zagotavlja neodvisno preverjanje siste-
mov finančnega poslovodenja (managementa) 
in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za iz-
boljšanje njihove učinkovitosti. Zakon torej že 
nedvoumno opredeljuje, da je sistem notranje 
revizije namenjen poleg izvajanja kontrole po-
slovnih in obračunskih procesov ter odločitev 
tudi svetovanju za izboljšanje učinkovitosti. 
Da bi lahko rezultati in izsledki notranje revi-
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zije učinkovito pomagali in vplivali na poslo-
vodstvo proračunskega porabnika pri izboljša-
nju učinkovitosti, je nujno potrebno zagotoviti 
lastnega notranjega revizorja oz. stalnega zu-
nanjega revizorja, ne le letno naročilo ene oz. 
dveh revizij. Notranji revizor mora zelo dobro 
poznati procese pri proračunskem porabniku, 
da lahko učinkovito predlaga in svetuje poslo-
vodstvu. Naročilo »revizije izvedenih javnih 
naročil« pri proračunskem porabniku bo sicer 
odgovorilo na vprašanja, ali potekajo procesi 
javnega naročanja pri proračunskem porabni-
ku učinkovito, zakonito, ali se javni denar po-
rablja smotrno, transparentno, morda bo od-
govorilo tudi na vprašanje, katere interne akte 
je potrebno dopolniti, spremeniti, težko pa bo 
odgovorilo na vprašanje, katere organizacijske 
probleme je treba razrešiti, da bodo postopki 
javnega naročanja pri proračunskem porabni-
ku hitrejši, učinkovitejši in pravilni. Te naloge 
mora razrešiti poslovodstvo, vendar je lahko 
rešitev hitrejša in bolj optimalna, če ima po-
slovodstvo na voljo nasvete, mnenja, predloge, 
razna priporočila notranje revizije. To še pose-
bej velja za javne zdravstvene zavode, v katerih 
je zelo veliko različnih procesov, vsi procesi pa 
neposredno vplivajo na poslovanje in stabil-
nost zdravstvenega zavoda.

Vloga notranjega revizorja v javnem zavodu je 
zelo široka.
1. Notranji revizor skupaj z direktorjem pri-

pravi petletni in letni plan notranjih revizij. 
Področja revizij so izbrana po temeljitem 
skupnem dogovoru. Uspešen direktor bo 
predlagal področja, pri katerih ocenjuje, da 
se morda dogajajo določene nepravilnosti, 
da je morda organizacija dela slaba in bo 
rezultate notranje revizije uporabil za učin-
kovito reorganizacijo, da so prisotna dolo-
čena tveganja prevelike porabe sredstev, da 
so prisotna določena tveganja nepravilnega 
obračunavanja opravljenih storitev in s tem 
tveganje izpada prihodkov itd.

2. Notranji revizor je aktivno vključen v pri-
pravo letnega Poslovnega načrta, saj sku-
paj z direktorjem oblikujeta kratkoročne 
letne cilje, prepoznana poslovna tveganja 
in ukrepe za doseganje ciljev. V OZG je to 
stalna praksa. 

3. Notranji revizor se aktivno vključuje v 
priprave oblikovanja vseh internih pravil-
nikov, saj se kar pogosto dogaja, da so pri 
posameznem proračunskem porabniku ta 
v nasprotju z zakonodajo oz. urejajo dolo-
čena področja preveč zapleteno in neope-
rativno.

4. Notranji revizor lahko hitro izdela porevi-
zijo in ugotovi učinkovitost in smotrnost 
sprejetih ukrepov direktorja na podlagi 
predhodnega poročila o reviziji.

5. Notranji revizor z izdelavo določenih 
mnenj neposredno pomaga poslovodstvu 
pri sprejemanju poslovnih odločitev.

6. V primeru ugotovljenih nepravilnosti 
lahko direktor zahteva izdelavo izredne 
revizije, ki mu bo v pomoč pri sprejemanju 
odločitev glede ugotavljanja odgovornosti.

7. Notranji revizor ima tudi svetovalno funk-
cijo, zlasti na finančnem, računovodskem 
in tudi pravnem področju.

Zakaj številni proračunski porabniki, tudi veči-
na javnih zdravstvenih zavodov, nimajo lastne 
notranjerevizijske službe ali skupne revizijske 
službe? Zakaj se premalo uporabljajo notranje-
revizijske storitve? Zakaj imajo številni direk-
torji in predstojniki proračunskih porabnikov 
odklonilna stališča do organizacije lastne oz. 
skupne revizijske službe?

Zelo težko je korektno odgovoriti na ta vpraša-
nja brez podatkov, ki bi jih pridobili z anketo. 
Osebno ocenjujem, da nekateri direktorji in 
predstojniki: 
•	 notranjo revizijo ocenjujejo kot »nujno 

zlo«, ki ga je določil zakon, 
•	 notranjo revizijo vidijo kot represiven or-

gan, ki v zavodu kaže na slabosti, pomanj-
kljivosti, nepravilnosti, slabo organizacijo 
itd. in deluje v nasprotju s politiko vodenja 
direktorja,

•	 ne poznajo vseh koristi in pozitivnih vpli-
vov notranje revizije na procese odločanja,

•	 nekateri direktorji verjetno odklanjajo 
dodatna dela in aktivnosti, ki jih na pod-
lagi revizijskih poročil zahteva realizacija 
predlaganih priporočil itd.
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5. ZAKLJUČEK

OZG ima organizirano lastno notranjerevizij-
sko službo že od leta 2009. V tem obdobju je 
revidirala številna področja, ne le finančno-ra-
čunovodska. Kot direktor zelo podpiram delo 
notranje revizije, čeprav je včasih vtis, da ob-
širna revizijska poročila in številna predlagana 
priporočila niso koristna in ne dajejo uspešnih 
rezultatov. V OZG smo kar nekaj težav bistve-
no lažje razrešili, ko smo uporabili priporočila 
in ugotovitve notranje revizije. Menim, da bi 
morali imeti vsi javni zdravstveni zavodi, v ka-
terih je zaposlenih več kot 400 ljudi, organizi-
rano lastno revizijsko službo. Koristi, prednosti 
in uporabnosti te službe so izredno velike in 
lahko zelo učinkovito pomagajo pri odločanju 
in poslovodenju.

6. VIRI IN LITERATURA

1. Zakon o javnih financah (Ur. list RS, štev. 
79/1999, prečiščeno besedilo Ur. list RS, štev. 
11/2011).
2. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje 
sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. 
list RS, štev. 72/2002).
3. mag. Žun Damjana, državna notranja revi-
zorka – Revizijsko poročilo dejavnosti splošnih 
ambulant v Osnovnem zdravstvu Gorenjske. 
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Stane Frim
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Predstavitev Podravske 
zdravstvene regije

Povzetek: 
Podravska regija je po številu prebivalcev in ust- 
varjenem nacionalnem BDP druga največja re-
gija v Sloveniji. Ekonomsko in socialno stanje re-
gije se odraža v zdravju prebivalstva, ki je slabše 
od slovenskega poprečja. 

Obstoječa mreža izvajalcev zdravstvenih storitev 
omogoča prebivalcem, da večino zdravstvenih 
storitev uresničijo v lastni regiji. Ovira večji do-
stopnosti je pomanjkanje nekaterih programov 
in zdravnikov določenih specialnosti. Medicin-
ska fakulteta v Mariboru in odprava togega si- 
stema specializacij zdravnikov širita možnost, 
da bi lahko v doglednem času odpravili nastali 
razkorak. Glede na spremembe selitvenih tren-
dov znotraj regije bi nujno potrebovali jasne kri-
terije za dopolnjevanje zdravstvene mreže.

V OE Maribor zasledujemo cilj, da bi zavaro-
vancem omogočili primerno dostopnost zdravst- 
venih storitev in drugih pravic, ki jih imajo iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Abstract: 
According to its population and national GDP 
share, Podravje region is the second biggest re-
gion in Slovenia. The low economic and social 
situation of the region is reflected in public 
health, which is in a worse state than the aver-
age Slovenian’s.

Existing healthcare providers ensure that resi-
dents have access to most healthcare services in 
their own region. The obstacle to better accessi-
bility is the lack of some programs and medical 
specialists. The Faculty of Medicine in Maribor 
and elimination of the rigid medical specialisa-
tions system increase the possibility of reducing 
this gap in the near future. According to chang-
es in migration trends in the region we require 
clearly defined criteria for creating a fully inclu-
sive healthcare network.

The aim of Maribor unit is to provide insurance 
holders with accessibility to healthcare services 
and other rights deriving from their compulsory 
health insurance.
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1. UVOD, STATISTIČNI PODATKI 
ZA PODRAVJE

Podravska regija je identična področju, na kate-
rem Območna enota Maribor Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenija izvaja obvezno 
zdravstveno zavarovanje. 

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo 
gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdna-
to hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter 
Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi.1 Največje 
urbano središče regije je Maribor, ki je hkrati 
univerzitetno, zdravstveno in kulturno sredi-
šče. Sledi Ptuj kot najstarejše zgodovinsko me-
sto. Občini Maribor in Ptuj imata status me-
stnih občin, posebnost Podravja je, da ima kar 
41 občin. Upravno se regija deli med upravne 
enote Maribor, Ruše, Pesnica, Ptuj, Slovenska 
Bistrica, Ormož in Lenart.

V podravski statistični regiji je v 2014 živelo 
16 % prebivalcev Slovenije. Delež prebivalcev, 
starih 0–14 let, je bil v tej regiji eden najniž-
jih (13,3 %). V 2014 se število prebivalcev v tej 
regiji skoraj ni spremenilo: naravni prirast na 
1000 prebivalcev je znašal –0,4, selitveni prirast 
na 1000 prebivalcev pa 0,4. Delež otrok, roje-
nih neporočenim materam, je bil v 2014 tukaj 
najvišji (69,7 %). Odstotek umrlih pred 65. le-
tom je bil tukaj tretji najvišji v Sloveniji (20 %). 
Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji 
(14,4 %) je bila višja od povprečja v Sloveniji 
(13,1 %), od 2005 pa se je med vsemi regijami 
zvišala najmanj, za 0,9 odstotnih točk.

Ta regija je ustvarila skoraj 13 % nacionalnega 
BDP, BDP na prebivalca pa je bil peti najnižji 
v Sloveniji. V tej statistični regiji je leta 2014 
delovalo približno 25 000 podjetij, v vsakem 
je delalo povprečno 4,6 oseb. Vodno bogastvo 
regije se izkorišča za pridobivanje električne 
energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plo-
dna zemlja pa za kmetijsko dejavnost. V po-
dravski statistični regiji je bilo v 2014 ustvarje-
nih pol milijona turističnih prenočitev, od teh 
so jih skoraj dve tretjini ustvarili tuji turisti2. 

Tabela 1: 
Nekaj statističnih podatkov za regijo in primerjave 
na ravni države

2. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Tabela 2: 
Število zavarovanih oseb po starostnih skupinah po 
izpostavah OE glede na občino prebivališča na dan 
30. 6. 2016

V strukturi zavarovanih oseb po starostnih 
skupinah je delež mlajših (od 0 do 19 let) v OE 
Maribor znatno nižji, delež starejših (nad 65 
let) pa višji od deleža na državnem povprečju.

Tabela 3: 
Zavarovanja po kategorijah v OE Maribor 
na dan 30. 6. 2016*

1 Wikipedia: https://sl.wikipedia.org/wiki/Podravska_
statistična_regija
2 Statistični urad Republike Slovenije: http://www.stat.si/
StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8732 
http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.
ashx?IdDatoteke=8941
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Število zaposlenih se od leta 2013 povečuje, 
hkrati pa upadajo kategorije brezposelnih, ob-
čanov brez prihodkov in oseb, ki si sami pla-
čujejo prispevke. V primerjavi s slovenskim 
povprečjem je razmerje med zaposlenimi in 
ostalimi kategorijami slabše.

3. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA

Kazalniki splošne razvitosti podravske regije, 
kot so nižji BDP na prebivalca, nižji dohodki, 
višja brezposelnost, višji delež oseb pod pra-
gom revščine in staranje prebivalstva, so de-
javniki, ki pomembno vplivajo na zdravstveno 
stanje prebivalstva.

3.1. Značilnosti zdravstvenega stanja 
prebivalstva regije
•	 Pričakovano trajanje življenja je nižje od 

slovenskega povprečja (75,3 leta Podravje, 
78,3 leta Slovenija).

Graf 1: 
Prezgodnja umrljivost v Podravju in Sloveniji3: 

Tabela 4: 
Izgubljeni delovni dnevi v obdobju januar–december 2015

•	 Odstotek umrlih pred 65. letom je tretji 
najvišji v Sloveniji (20 %).

•	 Med vzroki prezgodnje umrljivosti v regiji 
so na prvem mestu rakave bolezni, sledi-
jo bolezni srca in ožilja, bolezni prebavil, 
ciroza jeter, ishemične bolezni, samomo-
ri, duševne motnje. Pri vseh navedenih 
vzrokih je umrljivost višja od slovenskega 
povprečja. (Glej graf 1)

•	 Število živorojenih otrok se v zadnjih letih 
dviga, število umrlih pa stagnira.

•	 Naravni prirast je negativen.
•	 Vsi indikatorji začasne nezmožnosti za delo 

so v Podravju višji kot v slovenskem pov-
prečju.

3 Olivera Stanojević–Jerković: Kazalniki zdravja v Podravju, MF 
UM, marec 2016

Vir: Podatki NIJZ o absentizmu, izpis NABL-125
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3.2. Gibanje zdravstvenega absentizma 
v Sloveniji – izgubljeni delovni dnevi

(Glej tabelo 4) 

•	 Iz tabele je razvidno, da odstotek bolni-
škega staleža v OE MB (4,62 %) presega 
slovensko povprečje (4,05 %), enako velja 
za delež staleža zaradi nesreč pri delu in 
večje število izgubljenih delovnih dni glede 
na predhodno leto v vseh regijah. 

•	 Glede na razlog obravnave so pomembne 
razlike med spoloma v bolniškem staležu 
zaradi poškodb pri delu ter, seveda, nege in 
spremstva.

Graf 2: 
Delež primerov odsotnosti z dela – Podravje, moški4 

Graf 3: 
Delež primerov odsotnosti z dela – Podravje, ženske5

•	 Največ primerov odsotnosti z dela je zaradi 
bolezni dihal, ki jim sledijo bolezni gibal. 
Trajanje odsotnosti zaradi slednjih je 3,5-
krat daljše (29 dni), dvakrat več je izgublje-
nih dni. 

3.3. Zaposlitvene migracije 
in zdravstveno zavarovanje
V Podravju je izraziteje prisotna migracija de-
lovne sile v dveh kategorijah zaposlitev:
•	 Obmejni delavci, ki imajo pogodbo o 

zaposlitvi in tudi zdravstveno zavarova-
nje urejeno v Avstriji. Ob nezaposlenem 
partnerju teh delavcev obstaja pravica tudi 
do zavarovanja družinskih članov, ki bivajo 
v Sloveniji. V tujini zaposleni delavci in 
njihovi družinski člani lahko zdravstvene 
storitve uveljavljajo v Avstriji ali v Sloveniji, 
in sicer v breme tujih zavarovalnic.

Možnost zavarovanja družinskih članov pred-
stavlja razbremenitev slovenskega zdravstva 
(konec leta 2015 je bilo takih 1300 družinskih 
članov – številka se skozi leto spreminja). 

•	 Na delo v tujino napoteni delavci, ki imajo 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri sloven-
skem delodajalcu in so v obvezno zdra-
vstveno zavarovanje vključeni v Sloveniji. 

OE MB letno izda 44 % (pribl. 56.300) vseh 
listin za napotitev. Od 20 največjih podjetij, ki 
redno pošiljajo delavce na delo v tujino (pred-
vsem v Nemčijo, Avstrijo in Belgijo), jih je 13 
s podravskega področja. 

Napotitve so večinoma v delovno intenzivnih 
panogah, zato obstaja tveganje za nastanek 
stroškov zdravljenja zaradi poškodb pri delu. 

3.4. Pravice do zdravljenja v tujini
•	 Zavod skladno z Direktivo o čezmejnem 

zdravljenju zagotavlja zavarovanim osebam 
tudi uveljavljanje načrtovanih čezmejnih 
zdravstvenih storitev v tujini. Kljub priča-
kovanemu porastu primerov uveljavljanja 
te pravice je primerov precej manj. V sku-
pnem številu primerov je območna enota 
udeležena z 20,3 % (349 primerov, veči-
noma Hrvaška in Avstrija), ki se nanašajo 
predvsem na obravnave ožilja v Avstriji.

4,5 Olivera Stanojević–Jerković: Kazalniki zdravja v Podravju, 
MF UM, marec 2016
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4. JAVNA ZDRAVSTVENA SLUŽBA 
V PODRAVJU

4.1. Organiziranost in preskrbljenost
Območna enota Maribor je v letu 2015 skleni-
la pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev s 
324 izvajalci, od tega je 20 javnih zavodov, kar 
predstavlja 6,1 % izvajalcev, in 304 zasebnih iz-
vajalcev, kar predstavlja 93,9 % izvajalcev.

V OE Maribor sklepamo pogodbo o izvajanju 
zdravstvenih storitev z drugo največjo bolnišni-
co v Sloveniji, to je Univerzitetni klinični cen-
ter Maribor, in drugim največjim zdravstvenim 
domom, to je Zdravstveni dom dr. Adolfa Drol-
ca Maribor.

Zdravstvene storitve izvajajo naslednji javni 
zavodi:
•	 Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor
•	 Zdravstveni dom Ptuj
•	 Zdravstveni dom Lenart
•	 Zdravstveni dom Ormož
•	 Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
•	 Univerzitetni klinični center Maribor
•	 Splošna bolnišnica dr. J. Potrča Ptuj
•	 Psihiatrična bolnišnica Ormož
•	 Zdravstveni zavod Mariborske lekarne 

Maribor
•	 Lekarna Ormož
•	 Lekarna Slovenska Bistrica
•	 Lekarna Ptuj
•	 Dom Danice Vogrinec Maribor
•	 Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
•	 Dom starejših občanov Tezno
•	 Dom upokojencev Ptuj
•	 Socialno varstveni zavod Hrastovec
•	 Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. 

Marijana Borštnarja Dornava
•	 Center za sluh in govor Maribor in
•	 Varstveno delovni center Polž Maribor

in naslednje število zasebnih izvajalcev: 
•	 74 izvajalcev splošne dejavnosti
•	 95 izvajalcev zobozdravstvene dejavnosti
•	 44 specialistov
•	 6 izvajalcev dejavnosti dispanzerja za žene
•	 24 fizioterapevtov
•	 28 izvajalcev patronažne dejavnosti
•	 17 zasebnih lekarn
•	 5 domov za starejše
•	 3 izvajalci vzgojno-varstvene dejavnosti in
•	 8 izvajalcev nenujnih reševalnih prevozov

V letu 2015 je bilo sklenjenih 30 novih pogodb 
o izvajanju zdravstvenih storitev. Poleg pogodb 
z javnimi zavodi, s katerimi sklepamo letne po-
godbe, so bile pripravljene in podpisane nove 
pogodbe tudi s tistimi izvajalci, ki jim je pote-
kla veljavnost petletnih pogodb. V letu 2015 je 
bilo sklenjenih tudi 66 aneksov k že sklenjenim 
in veljavnim pogodbam, predvsem zaradi spre-
memb, ki jih je prinesel Splošni dogovor za leto 
2015 oziroma aneks k temu dogovoru.

Pogodbe sklepamo tudi z dobavitelji medicin-
ski pripomočkov, in sicer z vsemi 21 lekarnami, 
11 specializiranimi prodajalnami in 35 optiki.

Poleg pogodb, ki jih sklepamo na podlagi Splo-
šnega dogovora, sta bili letu 2015 sklenjeni po-
godbi tudi z dvema organizatorjema zdravstve-
nega letovanja, ki sta organizirala zdravstveno 
letovanje za 1079 otrok.

Ugotavljamo, da izvajalci večinoma realizirajo 
v pogodbah dogovorjeni program. Kljub temu 
so v nekaterih dejavnostih oziroma za nekate-
re posege prisotne dolge čakalne dobe. To na 
primer velja za operacije krčnih žil, ortopedske 
operacije, operacije sive mrene in ostale.

Vzroki za čakalne dobe so veliko število čaka-
jočih, pogosto prehitro napotovanje pacientov 
na sekundarno raven in omejene kapacitete iz-
vajalcev, torej pomanjkanje zdravnikov nekate-
rih specialnosti, kot so anesteziologi, revmato-
logi, nevrologi in drugi.

Podatki NIJZ kažejo, da so se čakalne dobe 
pri nekaterih izvajalcih, ki jim je bila v prete-
klih letih priznana širitev programov, skrajšale. 
Ugotavljamo tudi, da se letos skrajšujejo čakal-
ne dobe za magnetno resonanco, ki se od 1. 1. 
2016 plačuje po realizaciji.

Pomembna pridobitev za zavarovane osebe iz-
postave Ptuj v letu 2015 je bil program DORA, 
ki ga Splošna bolnišnica dr. J. Potrča Ptuj izvaja 
od 1. 12. 2015.

V letu 2015 je bila izvajalcem v območni enoti 
priznana širitev programa fizioterapije. Skupaj 
je bilo vsem izvajalcem priznanih sedem do-
datnih timov, zato pričakujemo, da se bodo ča-
kalne dobe za te storitve znižale.
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1. 12. 2015 so bila Univerzitetnemu klinične-
mu centru Maribor priznana dodatna sredstva 
za delovanje triažnega sprejema in opazovalne 
enote, ki delujeta v okviru NMP. Pridobitev za 
regijo bo nova onkologija v UKC Maribor, ko 
bo za to usposobljen kader.

Pri izvajalcih v naši območni enoti je bilo v 
zdravstvu konec leta 2015 zaposlenih 6982 
oseb, od tega v javnih zavodih 5849 oziroma 
83,77 % in pri zasebnih izvajalcih 1133 oseb 
oziroma 16,23 %.

Zaradi velikega števila občin v naši regiji (41) 
se srečujemo z zahtevami za dodatne zdra-
vstvene programe, vendar pa za to ni možno-
sti v obstoječem obsegu in ob redkih širitvah 
posameznih programov. Glede na selitvene 
trende znotraj regije bi nujno potrebovali po-
stavljene kriterije zdravstvene mreže, s čimer 
bi zajezili tudi pogosto nerealne želje lokalnih 
skupnosti.

Tabela 5: 
Število timov iz ur v letu 2015 v OE Maribor 

Iz Tabele 5 je razvidno število nosilcev po po-
sameznih dejavnostih v javnih zavodih in pri 
zasebnih izvajalcih. Največji delež zasebnih 
izvajalcev je v dejavnosti zobozdravstva, sledi 
dejavnost splošne medicine in nato dejavnost 
dispanzerja za žene.

Tabela 6: 
Prikaz stanja dejansko zaposlenih nosilcev na pri-
marni ravni v primerjavi s pogodbeno dogovorjenimi

Ugotavljamo, da so pogodbeno priznani timi 
pri izvajalcih zasedeni kljub še vedno prisot- 
nemu pomanjkanju nekaterih profilov zdrav-
nikov. Najbolj je pereč problem na področju 
pediatrije, kjer si izvajalci pomagajo z upokoje-
nimi zdravniki in večjim obsegom dela redno 
zaposlenih. Ob pomanjkanju pediatrov zazna-
vamo problem velikega števila opredeljenih 
odraslih oseb pri pediatrih, istočasno pa pri 
mladih izbranih osebnih zdravnikih nizko gla-
varino.

Pričakujemo, da se bo v naslednjih letih – tudi 
zaradi obstoja Medicinske fakultete v Maribo-
ru – zmanjšalo pomanjkanje zdravnikov, za kar 
pa bo treba spremeniti predvsem obstoječi togi 
sistem podeljevanja specializacij. 

Zavod je pristojen tudi za nadzor izvajanja 
pogodb z izvajalci. Pri finančno-medicinskih 
nadzorih se ciljno preverja pravilnost obraču-
navanja zdravstvenih storitev, pri področnih pa 
pravilnost finančnih obračunov in postopkov 
uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja. 

V letu 2015 je bilo v OE izvedenih 60 finanč-
no-medicinskih in 70 administrativnih nad-
zorov, pri katerih so bile v nekaterih primerih 
ugotovljene nepravilnosti v beleženju storitev, 
vodenju čakalnih seznamov, spoštovanju dogo-
vorjenih ordinacijskih časov in druge. Učinek 
nadzorov ni samo preprečevanje nepravilnosti, 
ampak tudi dograjevanje zdravstvenega sistema.

5. OBMOČNA ENOTA ZZZS MARIBOR

Območna enota Maribor izvaja zdravstveno 
zavarovanje na območju podravske regije in je 
s 314 000 zavarovanimi osebami druga najve-
čja enota. Poleg sedeža v Mariboru ima izpo-
stave na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Ormožu in 
Lenartu. 

Izhodišče dela Zavoda je, da z zbranimi sred-
stvi omogoča zavarovanim osebam enake mo-
žnosti dostopa do zdravstvenih storitev in dru-
gih pravic iz OZZ ob ohranjanju finančnega 
poslovanja brez zadolževanja. 

(Glej tabelo 7)
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Tabela 7: 
Realizacija odhodkov Zavoda in OE Maribor v letu 2015 

V preglednici je razvidna struktura odhodkov 
za Zavod kot celoto in OE Maribor v letu 2015.
Odhodki za zdravstvene storitve predstavlja-
jo 75 % vseh odhodkov, znotraj teh odpade na 
bolnišnično in specialistično zdravljenje 49 %, 
na osnovno zdravstveno varstvo 16 % in na so-
cialne zavode 6 % odhodkov.

Odhodki za zdravila in medicinske pripomoč-
ke znašajo 13 % vseh, odhodki za denarne da-
jatve oziroma nadomestila pa 10 % vseh od-
hodkov.

Pri tem je treba opozoriti, da odhodki za OE 
Maribor predstavljajo plačila izvajalcem, ki 
imajo pogodbo sklenjeno z našo območno 
enoto in niso odvisni od tega, iz katere območ-
ne enote so zavarovanci, ki so jim bile opra-
vljene zdravstvene storitve oz. izdani materiali. 
Odhodki za zdravljenje v tujini, torej napotitve, 
se ne vodijo po območnih enotah, zato na tej 
postavki pri OE Maribor ni vrednosti.

Odhodki za delo službe OE Maribor predsta-
vljajo slab odstotek vseh odhodkov. Zaposleni 
pri svojem delu sledimo cilju, da smo učinkovi-
ti pri zagotavljanju pravic, ki jih imajo zavaro-
vanci iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
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asist. mag. Franci Vindišar
Splošna bolnišnica Celje

Problematika nove organiziranosti 
urgentnih centrov – strokovni vidiki

Povzetek: 
V prispevku je prikazan način uvajanja urgen-
tnih centrov v državi s poudarkom na zago- 
tavljanju enotne metodologije organizacije. Pou- 
darjene so osnovne usmeritve delovanja in pri-
kazane težave ob začetku delovanja. Posebej sta 
izpostavljena problematika urgentnih obravnav 
posameznih medicinskih strok in način financi-
ranja. V zaključku je izražena potreba po anali-
tičnem pristopu in rešitvi odprtih vprašanj.

Abstract: 
The paper describers the introduction of emer-
gency medical centers in the country, with an 
emphasis on providing a uniform methodology 
for the organization. We highlight the basic direc-
tions and problems shown at the start of the op-
eration. We particularly expose the problems of 
urgent treatments in different medical fields and 
financing methods. In conclusion, we express the 
need for an analytical approach and resolving 
outstanding issues.

1. UVOD

Pravne osnove za vzpostavitev urgentnih cen-
trov so bile »Resolucija o nacionalnem planu 
zdravstvenega varstva 2008–2023«, »Resoluci-
ja o nacionalnih razvojnih projektih za obdo-
bje 2007–2023« in »Resolucija o nacionalnem 
planu zdravstvenega varstva 2008–2013«. S 
pridobitvijo evropskih sredstev v višini 35 mio 
EUR so se začele intenzivne priprave na grad- 
njo na podlagi dokumentov Enotna metodolo-
gija oblikovanja urgentnih centrov in Enotna 
metodologija razvrščanja medicinske opreme. 
Leta 2013 je bila v okviru Ministrstva za zdrav-

je imenovana delovna skupina za pripravo do-
kumenta Enotna metodologija organizacije ur- 
gentnih centrov v Republiki Sloveniji (EMOUC), 
ki je vključevala strokovnjake s primarne, se-
kundarne in terciarne ravni zdravstvenega var-
stva. Avgusta 2015 je bil potrjen dokument te 
delovne skupine na Zdravstvenem svetu, kar je 
predstavljalo osnovo za organizacijo dela v ur-
gentnih centrih. Trenutno še ni realiziran do-
kument Enotna metodologija informacijskega 
sistema v urgentnih centrih.
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oblike. Praktično povsod pa je bil zdravniški 
kader iz različnih medicinskih strok z različ-
no stopnjo usposobljenosti in praviloma nizko 
stopnjo motiviranosti. Ostale medicinske stro-
ke, razen kirurgije in internistike, so organizi-
rale zagotavljanje nujne medicinske pomoči po 
svojih zmožnostih – praviloma na način, da so 
v rednem delovnem času izvajale obravnave v 
rednih specialističnih ambulantah z omejeno 
medicinsko opremo, težavami pri dostopu do 
diagnostičnih kapacitet, vzporedno obravnavo 
nujnih in elektivnih pacientov in predvsem 
z veliko stopnjo improvizacije, izven redne-
ga delovnega časa pa so težile k združevanju 
z internistiko in kirurgijo. Strokovna vodstva 
bolnišnic so lahko le skušala koordinirati po-
samezne stroke, saj pravih vzvodov za ureditev 
stanja niso imela. Poseben izziv je bilo zagota-
vljanje nujne medicinske pomoči izven redne-
ga delovnega časa.

4. CILJI VZPOSTAVITVE 
URGENTNIH CENTROV

Prvi cilj je bil vsekakor zagotovitev organizaci-
je, ki omogoča zagotavljanje nujne medicinske 
pomoči na enem mestu, da bi pacienti dobili 
ustrezno zdravstveno oskrbo brez prehajanja 
med izvajalci. V osnovi so bile določene na-
slednje dejavnosti: mobilna reanimacijska 
enota, nujni reševalni prevozi, splošna nujna 
medicinska pomoč, internistična in kirurška 
nujna pomoč. Za ostale dejavnosti je bil pred- 
log, da vsaka bolnišnica delo organizira po svo-
jih zmožnostih.

Naslednji cilji so bili: definiranje kliničnih poti 
nujnih obravnav, sistemizacija kadrov, določitev 
načina vodenja kakovosti, poenotenje informa-
tizacije in zagotovitev stabilnega financiranja.

5. MREŽA URGENTIH CENTROV

Na podlagi Enotne metodologije oblikovanja 
urgentnih centrov, ki je temeljila na zbranih 
podatkih o številu urgentnih obravnav po po-
sameznih bolnišnicah in pripadajočih zdrav- 
stvenih domovih, je bila načeloma opredeljena 
velikost posameznega urgentnega centra. Oba 
klinična centra sta bila umeščena v skupino 
C1, za katero je bilo predvidenih po 2200 m², 
SB Celje je bila označena kot C2+ s predvideno 
površino 1550 m², šest regijskih bolnišnic v C2 

2. ORGANIZACIJA NUJNE MEDICINSKE 
POMOČI PRED VZPOSTAVITVIJO 
URGENTNIH CENTROV

Nujna medicinska pomoč (NMP) je bila pred 
vzpostavitvijo urgentnih centrov organizira-
na na predbolnišnični in bolnišnični ravni. Na  
področju prve je leta 2014 vključevala: 68,4 
tima enot različnega nivoja (od PHE do A2), 
3 time na motorju, helikopterski enoti, 34,7 
timov nujnih reševalnih prevozov in 19,71 de-
žurnih ekip. Za omenjene ekipe je bilo v Sploš- 
nem dogovoru za leto 2013 zagotovljenih 54,1 
mio EUR sredstev, ki so bila obračunana v pa-
všalu. Na bolnišnični ravni je bila NMP organi-
zirana v urgentnih specialističnih ambulantah 
in je vključevala 51,29 timov na internistiki v 
14 bolnišnicah, 95,81 timov na kirurgiji v 12 
bolnišnicah, 8,05 tima na področju infektologi-
je in 6,22 timov na področju nevrologije. Zad- 
nji dve dejavnosti sta bili financirani le v obeh 
kliničnih centrih. Skupna vrednost bolnišnič-
nega dela je znašala 31,9 mio EUR, s tem da so 
bile storitve plačane na podlagi obračuna spe-
cialističnih točk. Večina izvajalcev na tej ravni 
je redno poročala o preseganju dogovorjenih 
programov in ustvarjanju izgub.

Med obema ravnema so bile težave pri pove-
zovanju različnih služb, usklajenosti delovanja, 
neenakomerni obremenitvi, učinkovitosti dela 
v primeru množičnih nesreč in skrbi za stalno 
kontrolo izvedenih zdravstvenih storitev.

3. ORGANIZACIJA NUJNE MEDICINSKE 
POMOČI V BOLNIŠNICAH PRED VZPO-
STAVITVIJO URGENTNIH CENTROV

Za razliko od primarne ravni, na kateri je bilo 
s sprejetjem Pravilnika o nujni medicinski po-
moči narejenih veliko pozitivnih korakov gle-
de organizacije dela, usposobljenosti kadra 
in opremeljenosti ekip, so bile na bolnišnični 
ravni aktivnosti prepuščene posameznim jav-
nim zavodom, ki so se organizirali brez jasnih 
opredelitev. Pri večini so bile sicer organizira-
ne urgente internistične in kirurške ambulante, 
v katerih so se izvajale različne vrste storitev z 
različno usposobljenimi kadri in različno me-
dicinsko opremo. V posameznih bolnišnicah 
so bili sicer ustanovljeni urgentni oddelki, na 
katerih so združevali omenjene organizacijske 
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(1100 m²) in dve bolnišnici v C3 (700 m²). V 
slednjo skupino sodi tudi UC SB Ptuj, ki v tej 
fazi ni bil zgrajen. Kljub sprejeti metodologi-
ji projektiranja pa je v končni obliki prišlo do 
večjih razlik med posameznimi centri, saj je 
bilo potrjevanje načrtov pri prvih centrih zelo 
dosledno, pri zadnjih pa je bila stopnja precej 
nižja. Tako je šlo v fazo gradnje devet urgent- 
nih centrov, pri katerih je prevladovalo načelo 
velikosti gradnje glede na predvideno število 
obravnav, medtem ko so se aktivnosti, vezane 
na organizacijo dela, začele šele z ustanovitvijo 
delovne skupine za pripravo Enotne metodolo-
gije organizacije urgentnih centrov v Republiki 
Sloveniji.

6. ENOTNA METODOLOGIJA 
ORGANIZACIJE URGENTNIH CENTROV

Delovna skupina je bila sestavljena iz predstav-
nikov vseh treh ravni zdravstvenega varstva. 
Sodelovali smo zdravniki, medicinske sestre, 
reševalci, pravniki, predstavniki Ministrstva za 
zdravje in, na začetku, tudi predstavnica Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Skupi- 
no je vodil dr. Roman Košir, predstojnik Ur-
gentnega centra UKC Maribor. 

S strokovnega stališča je bil relativno zgodaj 
izpostavljen problem, kateri pacienti bodo v 
centrih obravnavani, saj so bila stališča pogosto 
vezana na obstoječe organizacije nujne medi-
cinske pomoči. Posamezniki smo izražali pri-
čakovanja, da bodo urgentni centri predstav- 
ljali povsem novo organizacijo, ki bo zagoto-
vila povsem ločeno obravnavo urgentnih in 
elektivnih pacientov na vseh specialističnih po-
dročjih. Drugi so bili bolj naklonjeni ohranitvi 
obstoječe organizacije, deljene na internistiko 
in kirurgijo. Kljub delitvi urgentnih centrov na 
tri ravni (C1, C2 in C3) je bilo pri organizaciji 
precej več prilagajanja posameznim bolnišni-
cam. Vsi predstavniki smo si bili enotni, da je 
treba takoj priključiti tudi službe nujne medi-
cinske pomoči najbližjih zdravstvenih domov.

Kot nova dejavnost so bili podprti uvedba 
manchesterskega triažnega sistema in prizade-
vanja za šolanje ustreznega kadra zdravstvene 
nege. Slednje je bilo sicer dobro organizirano, 
a zaradi nejasnosti, ki so bile vezane predvsem 
na financiranje, posamezne bolnišnice niso za-

gotavljale ustreznih kadrovskih kapacitet. Pro-
blem financiranja je bil razrešen šele konec leta 
2015, torej kratek čas pred začetkom delovanja, 
kar pa je na začetku predstavljalo precej težav 
pri uvajanju novosti. Ob sicer predpisani triaž- 
ni matriki, ki je opredeljevala način obravnave 
posameznih triažnih skupin na podlagi glavne 
zdravstvene težave, pa je bila realizacija le-te 
praviloma bolj ali manj omejena, saj niso bili 
zagotovljeni ustrezni pogoji za delovanje. Tu je 
posebej treba izpostaviti pomanjkanje speciali-
stov urgentne medicine in vključevanja zdrav-
nikov primarne ravni.

V vseh centrih smo predvideli tudi sobe za 
opazovanje kot dodatno možnost obravnave 
urgentnih pacientov, predvsem s ciljem višje 
varnosti obravnav, možnosti rešitve zdravstve-
ne težave na ambulantnem nivoju in posledič-
no zmanjšanja deleža hospitalizacij. Posamezne 
bolnišnice so predvidele zelo različno število 
opazovalnih postelj, saj ta del ni bil vključen 
v metodologijo projektiranja, zato je prišlo do 
precejšnjega nesorazmerja glede na predvi-
deno število obravnav. Izdelana je bila revizija 
omenjenega števila po posameznih bolnišnicah 
in poenoteno število opazovalnih postelj, ki je 
bilo usklajeno s številom predvidenih obrav-
nav. Proti koncu leta 2015 je bilo nato zagoto-
vljeno tudi financiranje te dejavnosti.

V delovni skupini je bilo izpostavljeno tudi 
vprašanje obravnave otrok, kjer pa je bil za-
radi pomanjkanja površin sprejet sklep, da bo 
vsaka bolnišnica iskala svojo rešitev. Ob jav-
ni obravnavi novega Pravilnika o nujni me-
dicinski pomoči poleti 2015 je omenjena pro-
blematika postala posebej pereča, zato so bile 
izvedene dodatne aktivnosti za umeščanje 
obravnave otrok. Glede na podatke, da otroci 
in mladostniki predstavljajo okoli 18 % celotne 
populacije, smo se problema lotevali po svo-
jih najboljših močeh in, žal, ob odsotnosti za-
gotovljenega vira financiranja. V SB Celje smo 
tako organizirali Pediatrični urgentni center, 
ki zagotavlja povsem ločeno obravnavo otrok, 
drugje so organizirali urgentne pediatrične 
ambulante v okviru otroških oddelkov v raz-
ličnih organizacijskih oblikah, ponekod pa ta 
problem še rešujejo.

Podobno stanje kot na področju pediatrije je v 
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omenjenem dokumentu ostalo tudi na drugih 
medicinskih področjih, kot so nevrologija, otori-
nolaringologija, infektologija, urologija, gineko-
logija, okulistika in maksilofacialna kirururgija. 
Posamezne bolnišnice so to organizirale po svo-
jih možnostih, pogosto v okviru urgentnih inter-
nističnih in kirurških ambulant.

V omenjenem dokumentu je ostalo nerešeno 
vprašanje dispečerstva kot enega temeljnih grad- 
nikov nujne medicinske pomoči. Izpostavljeno 
je bilo tudi vprašanje poenotenja informatizacije.

7. PRAVILNIK O NUJNI MEDICINSKI 
POMOČI

Razgrnitev predloga Pravilnika o nujni medi-
cinski pomoči spomladi 2015 je povzročila ve-
lik upor na primarni ravni, saj je predvidel šte-
vilne novosti: ustanovitev satelitskih urgentnih 
centrov, zmanjšanje števila dežurnih ambulant 
v določenem delu noči, določitev nove mreže 
dežurnih mest ipd. Po burnih javnih razpravah 
je bil zato sprejet sklep o prehodnem obdobju 
uvajanja sprememb, omenjeno dejstvo pa je 
pomembno vplivalo tudi na začetek delovanja 
urgentnih centrov.

8. ZAČETEK DELOVANJA 
URGENTNIH CENTROV

Na podlagi pogodbe z EU o koriščenju sredstev 
za izgradnjo urgentnih centrov je bilo do kon-
ca leta 2015 odprtih osem urgentnih centrov in 
nato – z manjšo zamudo – še Urgentni center 
Izola. Na začetku smo se vsi spopadali s števil-
nimi težavami:
•	 Nedorečenost statusa primarne ravni, saj so 

bile ekipe v ambulantah za splošno nujno 
medicinsko pomoč prisotne praviloma le 
ponoči in ob vikendih, čez dan pa so za 
paciente skrbeli specialisti bolnišnic. Izje-
ma je bil Urgentni center Celje, kjer smo 
k novemu načinu dela pristopili takoj, z 
opombo, da je ZD Celje za delo čez dan za-
gotavljal prisotnost sobnega zdravnika, kar 
je vsekakor predstavljalo določen strokovni 
deficit. Posledica teh dejstev je bilo nezado-
voljstvo bolnišničnih specialistov, saj so ti 
imeli praviloma še višje število obravnav, ki 
po triažnem modelu ne sodijo na to raven.

•	 Pomanjkanje ustrezno usposobljenih 
triažnih sester in informacijske podpore 
postopku triaže je povzročalo podaljšanje 
obravnav in težave pri napotitvah k ustre-
znim ekipam.

•	 Nedorečenost načina evidentiranja med 
primarno in sekundarno ravnjo je povzro-
čilo, da so pacienti še vedno prehajali od 
enega k drugim. Vzrok za te težave je bil 
tudi različen sistem financiranja, ki je bil za 
primarno raven pavšal, za sekundarno pa je 
bila osnova obračunana storitev.

•	 Zaradi določil Pravilnika o vodenju čakal-
nih seznamov, ki definira tri stopnje nujno-
sti napotitev in posledično obsega napoti-
tev pod stopnjo nujnosti »nujno 1«, smo se 
in se še vedno srečujemo z napotitvami v 
urgentne centre, ki tja dejansko ne sodijo. 
Žal pa sedanja ureditev stopenj nujnosti 
ni ustrezna, saj je razpon med stopnjo 1 in 
stopnjo 2, torej med 24 urami in do tremi 
meseci, absolutno prevelik in je vzrok težav.

•	 Zaradi restriktivnih ukrepov zaposlovanja 
je bilo precej težav z zagotovitvijo ustrezne-
ga števila usposobljenega kadra predvsem 
na področju zdravstvene nege. 

•	 Prisotno je bilo in je še vedno izrazito 
pomanjkanje specialistov urgentne medi-
cine, ki bi na podlagi svoje usposobljenosti 
morali prevzeti večino delovišč, a jih je bilo 
komaj za vzorec. Ob tem je bila izpostavlje-
na še težava, da so številni od njih opra-
vljali delo tudi kot izbrani zdravniki in so 
za potrebe nujne medicinske pomoči delo 
opravljali izključno kot nadurno delo.

9. DILEME PO SLABEM LETU
DELOVANJA

S strokovnega stališča je na posameznih me-
dicinskih področjih še vedno odprta dilema 
o načinu organizacije nujne medicinske po-
moči. Tu je treba izpostaviti različne poglede 
medicinske stroke, plačnika storitev in tudi 
predstavnikov Ministrstva za zdravje (MZ). 
Medicinska stroka zagovarja stališče, da je tre-
ba za nujno medicinsko pomoč poskrbeti na 
enak način ne glede na časovno komponento. 
Ob tem posebej poudarjamo potrebo po do-
stopnosti diagnostičnih kapacitet, možnosti 
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konzultacij in nadzoru pacientov. Nikakor ne 
pristajamo na ideje, da bi urgentne paciente 
obravnavali v rednih specialističnih ambulan-
tah, saj so te namenjene naročenim pacientom, 
pri katerih mora biti kakovost zdravstvene sto-
ritve neodvisna od števila prispelih urgentnih 
pacientov. S tem načinom pridobimo na kako-
vosti in varnosti, za doseganje tega cilja pa je 
treba izvesti določene organizacijske spremem-
be, ki jih moramo tudi ustrezno financirati. 
Vzporedno je treba, seveda, zagotoviti ustrezno 
organizacijo diagnostičnih kapacitet, pri čemer 
striktna delitev pacientov na urgentne in elek-
tivne občasno ni možna, saj je treba zagotavlja-
ti tudi ustrezno stopnjo izkoriščenosti najdraž-
jih medicinskih aparatur.

Nedorečeno ostaja vprašanje obravnave paci-
entov v opazovalnih posteljah, saj plačnik ni 
izdal še nikakršnih navodil glede tega, pa tudi 
v okviru MZ ni bilo izvedenih aktivnosti, ki bi 
poenotila ta del obravnav v urgentih centrih. 
Ponekod se je zaradi novega načina dela precej 
zmanjšalo število hospitalizacij, drugje pa niti 
malo. Vse skupaj kaže ne neurejenost sistema 
in neenakovredno obravnavo.

V posameznih urgentnih centrih ostaja nedo-
rečena organizacije podpornih služb, predvsem 
radiološke in anesteziološke. Prepričan sem, 
da ne bi smelo biti funkcionalnega urgentnega 
centra, ki ne zagotavlja stalne prisotnosti po-
polne ekipe omenjenih služb.

Glede obravnave otrok sicer potekajo aktivno-
sti za poenotenje organizacije, a – vsaj po moji 
oceni – prepočasi. Ločitev urgentne obravnave 
otrok in odraslih je s stališča medicinske stroke 
že dolgo podprta in vsi akterji se moramo za-
vezati k iskanju rešitev v najkrajšem možnem 
času. Seveda moramo ob tem upoštevati tudi 
racionalnost in finančne okvire. Ocenjujem 
pa, da smo kot družba na dovolj visoki ravni, 
da lahko zagotovimo ustrezne način obravna-
ve otrok tudi v primeru urgentnih obravnav. 
Današnji sistem financiranja ni ustrezen in se 
mora v bližnji prihodnosti približati sistemu, 
ki je že uveljavljen za odraslo populacijo na po-
dročju internistike.

Podobno kot pri otrocih je treba zagotoviti or-
ganizacijo nujne medicinske pomoči tudi na 

drugih medicinskih področjih, seveda ob upo-
števanju izmerjenega obsega dela, upoštevanju 
kadrovskih možnosti in spoštovanju racional-
nega pristopa.

Ob koncu naj poudarim še potrebo po zdru-
žitvi organizacije in financiranja primarne in 
sekundarne ravni, ki delujeta v urgentnih cen-
trih, vključno z mobilnimi reanimacijskimi 
ekipami in ekipami za nujne reševalne prevo-
ze, saj bi le-ta omogočila zagotavljanje ustrezne 
stopnje usposobljenosti večjega števila zdra-
vstvenega kadra na vseh ravneh in bolj enoten 
pristop pri obravnavi vseh urgentnih pacientov. 
Predpogoja za to sta vzpostavitev dispečerske 
službe in zagotovitev ustrezne informacijske 
podpore.

Za učinkovito delovanje urgentnih centrov je 
nujno potrebno zagotoviti ustrezno financi-
ranje. Ocenjujem, da bi bilo treba na podlagi 
analiz opravljenega dela v zadnjih 10 mesecih 
to narediti do konca letošnjega leta, saj bo v 
nasprotnem primeru prišlo do dodatnih težav 
pri funkcioniranju in odstopanju od zastavlje-
nih ciljev.

10. ZAKLJUČEK

Z vzpostavitvijo devetih novih urgentnih cen-
tov smo vsekakor naredili pomemben korak 
k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev, toda 
še vedno je veliko možnosti za izboljšave. Ob 
zagotovitvi novih prostorov smo zamujali pri 
uvajanju novosti pri organizaciji in, posledič-
no, tudi pri financiranju. Ocenjujem, da je na 
podlagi analize opravljenega dela možno iz-
vesti določene korekcije s ciljem učinkovitejše 
obravnave urgentnih pacientov. Z zagotovitvijo 
drugačnega načina napotovanja in ustvarja-
njem pravnih pogojev za povezovanje primar-
ne in sekundarne ravni pa moramo zagotoviti, 
da bodo v urgentnih centrih obravnave dejan-
sko potekale na ustreznih ravneh, saj je le to 
zagotovilo, da bodo vsi bolniki vedno obrav-
navani na optimalen način. Pri tem bo, seveda, 
treba pridobiti zaupanje in zagotoviti pripra-
vljenost vseh deležnikov in odločevalcev.
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Petra Kokoravec
Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica

Urgentni center 
v očeh Zdravstvenega doma

Povzetek: 
S 15. 1. 2016 smo v Zdravstvenem domu (ZD) 
Nova Gorica v Ambulanto za hitre preglede, ki 
deluje v Urgentnem centru (UC), preselili dežur-
no službo. V teh nekaj mesecih delovanja smo 
spoznali, da je obravnav pacientov več, nekateri 
pacienti zlorabljajo UC za dostop do drugih sto-
ritev, obravnava posameznega pacienta se je raz-
širila in podražila. Ideja enega vstopnega mesta 
za vse urgentno obolele paciente je zagotovo smi-
selna, vendar je treba ločevati med potrebami ur-
gentno obolelih in tistih, ki iščejo storitve dežur-
ne službe. Menim, da je bilo odprtje dejavnosti 
v Urgentnih centrih preuranjeno, saj smo imeli 
zidovje, kadra pa ne. Z dejavnostjo v Urgentnih 
centrih bi morali začeti, ko bi lahko za vsa de-
lovišča zagotovili zdravnike  specialiste Urgentne 
medicine. S tem bi bilo prenekatero organizacij-
sko komunikacijsko vprašanje rešeno, dežurna 
služba pa bi morala biti še vedno fizično locirana 
izven Urgentnega centra, saj le tako lahko v polni 
meri opravlja vse svoje funkcije tako s strokovne-
ga vidika kakor z vidika vratarja.

Abstract: 
On January 1st. 2016, Nova Gorica Healthcare 
center moved emergency service to the clinic 
for short examinations, which operates in the 
Emergency care center. In these few months of 
operation we observed that the number of pa-
tient treatments has increased, that some pa-
tients abuse Emergency care center services to 
receive treatment at other institutions, and that 
treatment costs per patient have expanded and 
grown. The idea of a single point of entry for all 
life-threatening medical conditions is a sensible 
idea; however we need to distinguish between 
the urgent needs of patients suffering and those 
who require only services of the Emergency care 
center. In my opinion, opening of these Emergen-
cy care centers was performed prematurely – at 
the time, we had walls, but no staff to fill them. 
Emergency centers should have been activated 
when they were able to provide enough special-
ists in emergency medicine. This would have pre-
vented many organization and communication 
issues, whereas emergency care services should 
still be located separately from the Emergency 
care center, so that they can properly perform all 
their functions both professionally as well as that 
of the gatekeeper.
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Zdravstveni dom Nova Gorica (v nadaljevanju: 
ZD) deluje na področju šestih občin. Velikost 
terena, ki ga pokrivamo, je približno 600 km2 in 
ga naseljuje 60 000 občanov.

Za naše področje je v mreži enot NMP in DS, 
v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, 
določeno, da naš Zdravstveni dom izvaja 1 pro-
gram DS2, 1 Mo REA in 1,2 Mo NRV.

Urgentni center v Splošni bolnišnici Dr. Fran-
ca Derganca v Šempetru pri Gorici (v nadalje-
vanju: UC) je pričel z delovanjem 30. 12. 2015. 
ZD je dejavnost dežurne službe v prostore UC 
preselil 15. 1. 2016. Do takrat smo to službo 
opravljali v Zdravstvenem domu Nova Gorica, 
ki je lociran v centru mesta in je od UC odda-
ljen 6 km. Zaradi geografskih značilnosti, ce-
stnih povezav in lege UC na zahodu regije so 
mobilne ekipe še vedno ostale locirane v centru 
mesta Nova Gorica.

Po selitvi v UC opravljamo v Ambulanti za hi-
tre preglede dežurno službo v skladu z določe-
no mrežo enot NMP in DS od ponedeljka do 
petka od 20. do 7. ure, ob vikendih in prazni-
kih pa 24 ur dnevno. 

S selitvijo in spremenjenim načinom delovanja 
so se pojavile strokovne, kadrovske in finančne 
dileme. 

Že pred selitvijo v UC smo opozarjali, da ni-
mamo niti kadra niti predvidene mreže za po-
krivanje Ambulante za hitre preglede čez teden 
od 7. do 20. ure. Res je, da imajo v tem času 
pacienti vsak dan na voljo izbranega zdravni-
ka, na katerega naj bi se obrnili v primeru te-
žav, razen življenje ogrožajočih stanj, vendar 
ti kljub temu v določeni meri obiščejo UC. 
Nedelovanje Ambulante za hitre preglede v 
dopoldanskem času se je takoj po odprtju UC 
izkazalo kot moteče, predvsem zaradi posledič-
no večjega števila obravnav v ambulantah IPP 
in KPP. Zaradi tega je bolnišnica po dopisu, 
ki smo ga prejeli od Ministrstva za zdravje in 
v katerem je pisalo, da lahko za potrebe pokri-
vanja Ambulante za hitre preglede zaposlimo 
zdravnika/zdravnico s strokovnim izpitom, v 
dogovoru z nami zaposlila zdravnico. Zdravni-
ca je delala le nekaj mesecev, saj je potem zače-
la specializacijo, drugega zdravnika/zdravnice 
pa nismo uspeli dobiti. Poleg tega sedaj ugota-

vljamo, da nam ZZZS kakor vse kaže, zaposli-
tve zdravnice s strokovnim izpitom, ki je svoje 
delo že oddelala, ne bo plačal.

Že kmalu po začetku smo ugotovili, da je de-
janski obisk pacientov večji, saj se sedaj na 
našo ambulanto obračajo tudi pacienti z dru-
gih mejnih področij, ki so v prejšnjem siste-
mu obiskovali dežurnega zdravnika na svojem 
področju (mejna področja Ajdovskega, Tol-
minskega in Kraškega področja). Poleg tega so 
pacienti ugotovili, da lahko prek UC pridejo 
do nekaterih storitev, na katere bi sicer morali 
čakati mesece (UZ, MRI, CT, pregled pri speci-
alistih/podspecialistih). Sprašujemo se, ali pri- 
marna raven – kar dežurna služba je in ima po-
leg vsega tudi funkcijo takoimenovanega vra-
tarja – res lokacijsko sodi v UC. Ko smo to me-
sto prenesli v UC, se je namreč raven obravnave 
dvignila, povečal se je nabor osnovnih in doda-
tnih preiskav in posledično tudi cena storitev.

S strokovnega vidika je še vedno ne povsem 
rešeno vprašanje, h kateremu specialistu tri-
aža razporeja bolnike. Prepričani smo bili, da 
bo imela triaža natančna navodila o tem, kam 
naj usmeri pacienta glede na njegove težavo, 
pa smo hitro dobili odgovor, da mora UC sam 
doreči svoje klinične poti. Klinične poti vzpo-
stavljamo, vendar, če govorimo o enotni meto-
dologiji obravnave pacientov v vseh UC, smo 
pričakovali tudi enotna in natančna navodila. 
Pa jih nismo dobili. Zaradi nedorečenih poti 
je prišlo do hude krvi med specialisti različnih 
strok. Verjetno je glavni razlog dejstvo, da bi 
morali v UC na vseh deloviščih delati speciali-
sti urgentne medicine, ki jih pa zaenkrat še ni. 

Zagotovo so tudi prednosti delovanja dežurne 
službe v UC. Lahko rečem, da je družinskim 
zdravnikom lažje dežurati v Urgentnem cen-
tru, saj tu nikoli niso povsem sami. Zelo ceni-
jo možnost posveta s specialisti drugih strok, 
kar zagotovo olajša zapletene obravnave. Poleg 
tega družinski zdravniki ne obravnavajo več 
najbolj ogroženih pacientov, ki pridejo v UC. 
Še vedno pa se srečujejo z obravnavami najbolj 
ogroženih na terenu. Zaradi dosedanjih izku-
šenj, v Zdravstvenem domu Nova Gorica še 
vedno vztrajamo na tem, da se za potrebe soča-
sne intervencije, v ekipo Mo NRV vključi tudi 
zdravnik (čez teden čez dan zdravnik iz ambu-
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lante po razporedu, v ostalem času pa dežurni 
zdravnik iz Ambulante za hitre preglede), kljub 
temu, da to ni zahteva Pravilnika o NMP. Z 
razporeditvami za sočasne intervencije se dru-
žinski zdravniki povsem ne strinjajo in so izje-
mno nezadovoljni. Obljubljeno jim je namreč 
bilo, da jim po odprtju UC in reorganizaciji 
NMP, ne bo več potrebno v času rednega dela v 
ambulanti, opravljati še dela na terenu.

Ob združitvi dveh zavodov pod eno streho 
smo naleteli na informacijsko oviro. Oba za-
voda, tako bolnišnica kakor zdravstveni dom, 
uporabljata program Infonet. Želeli smo zdru-
žiti oba programa in tako pacientom omo-
gočiti enotno obravnavo brez nepotrebnih 
dodatnih ali ponovnih prijav. Izkazalo se je, 
da je taka združitev skoraj nemogoča. Uspe-
li smo vzpostaviti sistem do te mere, da lah-
ko vnašamo obravnavo pacienta v bolnišnični 

sistem, da je pot vseh pacientov enotna in ni 
dvojnega prijavljanja, kar bi bilo za pacien-
te moteče, vendar smo imeli nemalo težav s 
fakturiranjem storitev ZZZS. Na začetku jih 
sploh nismo mogli izvesti, sedaj smo s skup- 
nimi močmi in veliko »peš potmi« le uspeli 
prefakturirati večino storitev. Prav tako so nam 
velike težave povzročale davčne blagajne.

Z bolnišničnim vodstvom dobro sodelujemo 
in se skupaj trudimo, da bi pacientom olajšali 
in skrajšali poti. Se pa sprašujemo, kaj je z vi-
dika primarne ravni in uporabnika, ki potre-
buje storitev dežurne službe, boljšega v novem 
sistemu. Menim, da primarni nivo oziroma 
dežurna služba nikakor  ne sodi v bolnišnično 
okolje. Že ime samo pove, da se Urgentni cen-
ter ukvarja z urgentnimi bolniki, kar bolniki, ki 
iščejo dežurnega zdravnika zagotovo niso.
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