
Mesto in vloga Združenja 

v dogovarjanju - ZZVZZ

Metod Mezek



Nova zakonodaja

o predlog ZZVZZ (javna razprava do 19. 3. 2017)

o kritičnost UO do določil zakona
- položaj izvajalcev

- položaj Združenja

- ne vključitev Združenja v postopke določanja standardov

- ne vključitev Združenja v postopke dogovarjanja

- poslabšanje statusa izvajalcev

- enostranski finančni ukrepi in politika kaznovanja

o Glede modela dogovarjanja smo predlagali:
- posredno dogovarjanje (EU praksa)

- da se Združenje opredeli kot enega izmed partnerjev 
dogovarjanja



Zgodovina dogovarjanja

o 1992: ZZVZZ

o deležniki dogovarjanja:

- MZ

- ZZZS

- izvajalci



Zgodovina dogovarjanja

Prednosti:

• demokratično 

dogovarjanje 

- uporabnikov

- izvajalcev

• vpliv na zdravstveno 

politiko države

Slabosti:

MZ – država

• lastnik JZZ

• upravljalec JZZ

• odloča v arbitraži

• ZZZS: omejene možnosti

• ZZS – dvojna vloga: 
- interes članov

- interes izvajalcev

• ni meril za mrežo

• ni vzpodbud

• izvajalci: javni uslužbenci



Predlog novega modela dogovarjanja

o ZZZS

o partnerji – izvajalci

v okviru razpoložljivih sredstev

Pogajanja:

– ZZZS – Nosilec OZZ

– predstavniki izvajalcev

Država (MZ) določa

- pravne

- vsebinske

- materialne okvire



Akcijski načrt (AN)

- glavne usmeritve glede razvoja zdravstvenega sistema

- prednostne naloge, področja ter cilje

- izhodišča za javna finančna sredstva

- merila za kadrovske zmogljivosti

- postopne preusmeritve (Strateški razvojni načrt)

- zmanjševanje razlik v preskrbljenosti

- elementi za vrednotenje programov (plače, MS, ...)

- usmeritve za stimulacijo partnerjev

Akcijski načrt določa:

- aktivnosti

- roke



Izvedbeni načrt (IN)

ZZZS posreduje partnerjem Izvedbeni načrt:

- finančne okvire za izvedbo Akcijskega načrta

- ponudba ZZZS – okvir pogajanj (do 30. XI.)

- partnerji posredujejo pripombe na Izvedbeni načrt (15 dni)



Partnerji pri dogovarjanju

- za program zdravstvenih storitev: združenje izvajalcev ZS 

(ZDRZZ, LZ, ZZS, ...)

Partnerji imenujejo pogajalsko skupino – pooblastila

- ZZZS (skupščina – pristojni organ)

- pooblastila: v skladu z Akcijskim načrtom



Na podlagi AN in IN pogajalska skupina 

dogovori
- vsebino in obseg programov

- kadrovske in druge zmogljivosti

- okvirne vrednosti elementov: vrednotenje – cene storitev

- okvirne finančne vrednosti programov storitev

- merila uspešnosti izvajalcev

- merila za stimulacijo izvajalcev

- roke in način plačevanja programov storitev

- ukrepe v primeru nespoštovanja predpisov



Postopek priprave in sprejema 

dogovorov

- pobudo poda ZZZS (do konca novembra)

- predlog za začetek pogajanj (AN, IN)

- pogajanja

- arbitraža

Sklepanje pogodb s posameznimi izvajalci:

- ZZZS objavi dogovor

- povabilo izvajalcem za DN in FN (30. XII.)

- pogajanja med ZZZS in izvajalci (do 30. I.)

- arbitraže



Merila za vrednotenje programov in 

določanje cen zdravstvenih storitev

- plače in drugi prejemki

- merila za določitev mreže (število in struktura izvajalcev)

- materialni stroški

- amortizacije

- druge zakonske obveznosti



Arbitražne komisije in postopki

Arbitražna komisija je stalen in uraden organ (MZ, MJU?). 

Ustanovitelji:

- ZZZS

- organizacije in združenje JZD

- Vlada RS

Predsednik (namestnik):

- organizira delo

- imenuje senat

- odločitev je dokončna



Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije tudi v novi 

zakonodaji ohranja dosedanjo vlogo in jo v skladno z dogovori 

morebiti razširi še na druge skupine izvajalcev JZD



Hvala za pozornost!


