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1. Povzetek

• Namen tega prispevka je  predstaviti 
problematiko korupcijskih tveganj, s katerimi 
se srečujemo vodstveni delavci v javnih 
zavodih osnovnega zdravstvenega varstva, 
prepoznavanje tveganj korupcije v javnih 
zavodih ter možnostih vpliva na 
preprečevanje korupcije.





3.  Splošna definicija

Če zapišemo v spletni brskalnik besedo » 
Korupcija« vam brskalnik takoj ponudi sledečo 
definicijo tega izraza :
KORUPCIJA (iz latinsko corruptus – pokvarjen) 
v pravnem smislu pomeni zlorabo zaupanega 
položaja v izvršilni, zakonodajni in sodni veji
oblasti ter v političnih in celo neekonomskih 
organizacijah z namenom pridobiti si 
materialno ali nematerialno korist, ki ni pravno 
utemeljena.



Torej, če sledimo definiciji je korupcija je vsaka 
kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobiti 
korist zase ali za drugega. Pri vseh ravnanjih, ki 
jih dojemamo kot korupcijo, je bistven 
koruptivni namen. O takšnem namenu govorimo, 
ko je korist obljubljena ali dana z namenom, da 
bi vzpodbudila ali nagradila kršitev dolžnega 
ravnanja oziroma, ko je korist sprejeta za 
poplačilo dolžnega ravnanja. Kršitev je lahko 
storitev (ko nekdo stori nekaj, česar ne bi smel) 
ali pa opustitev (ko nekdo ne stori nečesa, kar bi 
moral), korist pa premoženjska ali 
nepremoženjska (vrsta, oblika, vsebina niso 
pomembne), obljubljena, ponujena ali že dana 
oziroma pričakovana, zahtevana ali že sprejeta.





4. Vzroki za nastanek koruptivnih
dejanj v zdravstvenih zavodih

V večini primerov korupcija najpogosteje nastane 
zaradi pohlepa po ugledu ali denarju, velikokrat 
tudi zaradi nevednosti ali pomanjkanja 
integritete ter pretirane uslužnosti. Hkrati pa je 
lahko korupcija tudi posledica sistemske 
nepravičnosti, ki posameznikom ne omogoča 
enakopravnega dostopa do dobrin, storitev in 
pravic, zaradi česar se ti zatečejo h korupciji.
Če pogledamo čisto konkretne okoliščine, ki 
prispevajo k nastanku korupcije v javnih zavodih 
jih lahko razdelimo po naslednjih točkah:





• pomanjkljivo ali sploh neobstoječe, nejasno ali 
premalo uveljavljeno upravljanje in vodenje 
javnih zavodov 

• pomanjkanje nadzora nad izvajanjem nalog, 
porabo finančnih sredstev 

• pomanjkanje ustreznih etičnih standardov in 
pravil vedenja

• pomanjkanje ustreznih izobraževanj in 
usposabljanj zaposlenih o načinu izvajanja 
njihovih nalog, o etiki ter integriteti



• nedosledno ali nepravično kaznovanje
kršitev pravil v javnih zavodih

• slab pretok informacij 

• zloraba svobode odločanja (diskrecijske 
pravice) zaposlenih – bodisi zato, da 
omogočijo neko korist sebi ali drugemu, 
bodisi zato, ker zaradi tesnega poznanstva z 
osebami pri svojem odločanju niso več 
nepristranski.



5. Koruptivna dejanja s katerimi se 
soočamo v zdravstvenih domovih

V Javnih Zavodih se srečujemo s že poznanimi 
korupcijskimi tveganji, o katerih se je načeloma 
že izjasnila tudi KPK. Prelito je bilo že ogromno 
črnila in napisano že kar nekaj zakonov in na to 
temo ustvarjenih nešteto prispevkov, TV oddaj 
in celo parlamentarni odbori DZ se ukvarjajo s 
to problematiko.
Predstavila pa bi nekaj osnovnih korupcijskih 
tveganj, s katerimi se srečujemo v javnih 
zdravstvenih zavodih :





• prepletanje javnega in zasebnega interesa v 
zdravstvu oziroma obstoj zdravnikov, 
»dvoživk«, ki hkrati delajo v javnem in 
zasebnem zdravstvu, kar pomeni sistemsko 
korupcijsko tveganje, ustvarja pa tudi 
povečana tveganja za nastanek nasprotja 
interesov.

• dodatno delo v javnem sektorju zaposlenih, 
brez pridobljenih zakonsko zahtevanih 
dovoljenj za takšno delo, kar je sistemski 
problem, ki ni obvladan.



• področje čakalnih vrst je področje z visokim 
korupcijskim tveganjem.

• javna naročila in sistemsko urejanje javnih 
naročil. Omeniti moram, da tudi če imamo 
skupna javna naročila, sam problem ne bo 
rešen, kajti tudi pri skupnih javnih naročilih 
lahko prihaja do korupcije skozi 
vzpostavljanje monopolov. 



• Srečujemo se tudi z neupoštevanjem
temeljnih načel javnega naročanja in etičnih 
meril uslužbencev v javnih zavodih ter 
posledično nepravilnim ravnanjem v 
postopkih javnega naročanja (ki so lahko 
tudi posledica nepoznavanja veljavnih 
predpisov). 

• Pri naročilih manjših vrednosti pa se 
srečujemo z t.i. fiktivnimi zastopstvi tujih 
firm v Sloveniji, ki onemogočajo pridobitve 
ponudb direktno od proizvajalcev.



• pri sponzoriranju izobraževanj  lahko obstaja 
verjetnost, da se zaposleni dogovarjajo s 
proizvajalci zdravil in/ali medicinske 
opreme, da jim preko sponzoriranja in/ali 
doniranja dodelijo finančna sredstva za 
namen različnih izobraževanj. Nekoliko je to 
preprečeno z Kodeksom medicinske 
deontologije Slovenije, ki v 10. členu 
zdravnikom prepoveduje okoriščanje z 
nagradami za propagiranje farmacevtskih, 
kozmetičnih in drugih proizvodov ter določa, 
da zdravnik ne sme izkoriščati svojih 
pooblastil in dela v javni zdravstveni 
dejavnosti za osebne namene, opisano 
ravnanje pa predstavlja tudi kršitev 11. člena 
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 56/02 in sprem.), ki prepoveduje 
sprejemanje daril nad 62.50 EUR



• sodelovanje zdravnikov pri raziskovanju 
učinkovitosti zdravil. Srečujemo se z primeri, 
ko zaposleni zdravniki sklepajo pogodbe za 
financiranje preizkušanja zdravil, s 
farmacevtskimi firmami, saj lahko za tako 
imenovane post marketinške študije nekateri 
zdravniki neposredno na svoj račun 
prejemajo denar od proizvajalcev zdravil. 



6. Postopki in ukrepi za 
obvladovanje koruptivnih dejanj v 
ZD Ptuj

V ZD Ptuj smo pripravili ustrezne pravilnike, s 
katerimi poskušamo preprečiti oziroma vsaj 
omejiti tveganja pojavov korupcije. Eden od 
splošnih standardov, s katerimi poskušamo 
preprečiti koruptivna dejanja v zdravstvu je 
vsakoletno nadgrajevanje ISO standarda, ki z 
vnaprej  določenimi postopki preprečuje 
odklone od zastavljenih ciljev in točno določa 
postopke tako nabave, naročanja ter identificira 
možna tveganja.



Poleg omenjenega standarda, pa so bili sprejeti 
še naslednji pravilniki ali navodila, s katerimi 
smo natančno opredelili koruptivna tveganja in 
postopke reševanja primerov korupcije.

ZD Ptuj ima sprejete sledeče dokumente za 
preprečevanje koruptivnih dejanj :



• register tveganj 
• pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi z 

sprejemanjem daril
• pravilnik o delovanju sklada Zdravstvenega 

Doma Ptuj
• obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejemanjem 

daril s strani zaposlenih in o postopku v 
primeru njihove izročitve

• navodilo o zaščiti prijaviteljev koruptivnih
nezakonitih ali neetičnih ravnanj

• in letno poročilo o izvedenih ukrepih iz 
načrta integritete



6.1. Register tveganj

Z registrom tveganj smo opredelili tveganja, 
ukrepe in nosilce ukrepov v ZD Ptuj. Ukrepi se 
nanašajo se predvsem na :
• Navodila za prijavljanje neetičnih in 

nezakonitih dejanj za zaposlene
• Navodila za zbiranje donacijskih oz 

sponzorskih sredstev
• Navodilo skrbnikom pogodb o nadzoru nad 

sklepanjem pogodb, anexov





6.2.  PR PP 18; Pravilnik o omejitvah in 
dolžnostih v zvezi z sprejemanjem daril 

Ureja omejitve in dolžnosti delavcev v zavodu 
glede sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem 
službe, razpolaganja z temi darili, odgovorno 
osebo, ki vodi seznam prejetih daril in druga 
vprašanja v zvezi z temi omejitvami in 
dolžnostmi. Pravilnik je bil sprejet na osnovi 
določil Zakona o javnih uslužbencih.





6.3. PR PP 12; Pravilnik o delovanju sklada 
Zdravstvenega Doma Ptuj. Pravilnik ureja 
na podlagi Statuta Zdravstvenega Doma Ptuj 
sledeča področja:

• financiranje strokovnih izpopolnjevanj 
zaposlenih

• financiranje znanstveno raziskovalne 
dejavnosti

• organizacijo simpozijev in strokovnih 
posvetov

• nabavo opreme
• nabavo strokovne literature



• Ureja tudi področje načina zbiranja sredstev ( 
donatorstva, sponzorstva, kotizacije, 
prostovoljne prispevke fizičnih oseb,..) in 
določa način koriščenja sredstev.

• Sklad vodi štiri članska komisija. Denarna 
sredstva pa se zbirajo na posebnem računu 
URSJT.



6.4.  Obvestilo o omejitvah v zvezi s 
sprejemanjem daril s strani zaposlenih in o 
postopku v primeru njihove izročitve. 

To obvestilo se sklada z 4. členom Uredbe o 
omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev. 





6.5. Navodilo o zaščiti prijaviteljev 
koruptivnih nezakonitih ali neetičnih 
ravnanj

S temi navodili se določijo ukrepi, s pomočjo 
katerih so zaščiteni prijavitelji neetičnih 
oziroma nezakonitih dejanj v ZD Ptuj. 

Na osnovi tega navodila se pripravlja tudi 
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta 
integritete.



7. E zdravje (E - napotnica, 
E- naročanje)

• Storitev e-Zdravja, naj bi že v tem letu 
prinesla koristi za paciente in bo pomenila 
korak naprej, k preprečevanju koruptivnih
dejanj v zdravstvu. 

• Čeprav storitev eNaročanje, ki omogoča 
elektronsko napotitev in naročanje pacientov 
na zdravstvene storitve s primarne na 
sekundarno in terciarno zdravstveno raven še 
ni v celoti vzpostavljena pa je to pomemben 
segment in prispevek k zmanjšanju 
koruptivnih dejanj v  zdravstvu. 



Čeprav uvajanje e-Naročanja in e-Napotnice pri 
izvajalcih osnovne zdravstvene dejavnosti 
pomeni velik poseg  v samo organizacijo 
delovnih procesov in je hkrati tudi precej 
zahtevna naloga pa ugotavljamo, da se ne 
poroča o točnih čakalnih dobah. Upajmo, da to 
ne bo postala praksa in da je to le začetna 
pomanjkljivost uvajanja sistema.





8. Etični kodeks, nagrajevanje,   
izobraževanje

Etični kodeksi so pravila vedenja in moralnih 
norm, ki so jih skupine posameznikov 
prostovoljno zapisale z namenom urediti 
odnose znotraj skupine ter odnose do okolja, 
v katerem ta deluje. Po vsebini določajo, 
kakšne značilnosti naj ima oseba, da v 
določeni skupini velja za osebo z integriteto 
oziroma kaj skupina šteje kot dolžno ravnanje 
posameznikov, in predstavljajo podlago za 
ukrepanje ob kršitvi dolžnega ravnanja. So 
torej prvi formalni okvir za sankcioniranje v 
primeru koruptivnih ravnanj



Ta ko tudi v vodstvu ZD Ptuj poskušamo s 
pomočjo internih izobraževanj ozavestiti 
zaposlene, da morajo svoje naloge in dolžnosti 
opravljati skrbno in odgovorno. Slediti morajo 
etničnim kodeksom za katere se zavzemajo 
posamezna združenja oziroma zbornice 
zaposlenih v javnih institucijah ( zdravniška 
zbornica, zbornica medicinskih sester, … ). 
Pomemben dejavnik, ki vodi do zmanjšanja 
koruptivnih dejanj pa je primerno nagrajevanje 
zaposlenih, glede na njihovo izpolnjevanje 
zadanih nalog in prizadevanje k boljšemu 
delovanju zdravstvenega sistema v zavodu.



Zavedanje vrednot zaposlenih v zavodu, je 
pomemben dejavnik v preprečevanju 
koruptivnih namenov posameznika. V statutu 
JZ ZD Ptuj je zapisano, da zavod želi postati in 
ostati eden najbolj prijaznih in strokovno 
usposobljenih zavodov na področju primarnega 
zdravstvenega varstva z omogočanjem 
zdravljenja po sodobnih strokovnih smernicah. 
To pa nam bo uspelo, če se bomo držali 
naslednjih smernic:

9.Vrednote zavoda





- strokovnost - kakovost

- medsebojno zaupanje - predanost

- natančno izvajanje nalog - varovanje zasebnosti

- spoštovanje - etika

- odgovornost - sodelovanje in odprtost

- empatija - osebnostni razvoj    
zaposlenih



V kolikor bi management in zaposleni v 
javnih zdravstvenih zavodih dosledno 
spoštovali zgoraj omenjene smernice, bi se 
lahko v veliki meri izognili  korupcijskim 
tveganjem in povrnili omajano zaupanje v 
naše slovensko zdravstvo.

10. Zaključek





• Pravilniki in statut JZ ZD Ptuj
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