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mag. Franc Hočevar
Društvo ekonomistov v zdravstvu

»Korupcijska tveganja v zdravstvu«

mag. Robert Cugelj
Društvo ekonomistov v zdravstvu

Korupcijska tveganja v zdravstvu so nedvomno 
prisotna, je pa vprašanje, ali na tak način in v 
takem obsegu, kot se to zdi posameznim poli-
tikom, ki v tej temi iščejo priložnost za iskanje 
novih volivcev. Nikakor ne moremo zanikati, 
da je razprava o korupciji v zdravstvu potreb-
na, kajti odprta in argumentirana diskusija ima 
lahko velik vpliv na zmanjševanje korupcijskih 
tveganj. Zdravstvo s svojim povpraševanjem 
nastopa na odprtem trgu. Prodajalci so močno 
zainteresirani, da vstopajo v zdravstveni sistem 
kot dobavitelji. Pripravljeni so veliko tvegati in 
so včasih kontaminirani z nekorektnimi in ne-
dovoljenimi pristopi. Njihova zvijačnost je v teh 
pristopih nadvse kreativna in vedno dva koraka 
pred sledilci in kontrolorji korupcijskih tveganj. 
Korupcija se v zdravstvu pojavlja najmanj na 
naslednjih ravneh: 
•	 Trg materiala, zdravil in različnih pripo-

močkov s področja zdravstva je nadvse zah-
teven, zaradi nujnega znanja pa tudi sofisti-
ciran ter podprt z marketinško in drugačno 
propagandno aktivnostjo. Zaradi vseh teh 
razlogov je korupcijskih tveganj in poslova-
nja čez rob v zdravstvu relativno veliko, zato 
se je treba s tem pojavom resno in perma-
nentno ukvarjati in se o njem pogovarjati. 
Zlasti zato, ker so v igri veliki finančni efekti 
in ker je treba vzpostaviti poslovno kulturo, 
ki bo sama po sebi na vseh ravneh vodenja 
in sprejemanja odločitev omejevala korup-
cijska tveganja in namige.

•	 Možnost koruptivnega vedenja je poveza-
na tudi s ponudbo storitev zdravstvenim 
zavodom. Pri tem ne gre le za tehnične in 
servisne dejavnosti, ki vstopajo v sistem kot 
tako imenovani zunanji sodelavec, ampak 

tudi storitve visoke zahtevnostne stopnje v 
neposrednem procesu zdravljenja. Ta ko-
rupcijska tveganja so še posebej tvegana, 
ker so ponudbe še bolj sofisticirane in težje 
obvladljive. 

•	 Najbolj občutljivo in etično problematično 
korupcijsko tveganje pa je povezano s čakal-
nimi vrstami ter z vstopanjem v sistem in 
postopke zdravljenja. Ravni teh tveganj so 
mnogotere in razumljivo je, da se povečuje-
jo s povečevanjem čakalnih dob. Ta korup-
cijska tveganja so povezana z dvojno stisko 
– najprej s stisko bolnika in njegovih svoj-
cev, ker ne najdejo pravega načina za vstop 
v procese zdravljenja, še posebej takrat, ko 
so ti procesi zahtevnejši in tudi dražji. To-
vrstne stiske se ponavadi razrešujejo z oseb-
nimi povezavami in znanstvi, ki jih mnogi 
niti ne povezujejo s koruptivnim vedenjem. 
V to zvrst korupcijskega vedenja sodijo raz- 
ne prijateljske povezave, osebne pozorno-
sti, zasebne storitve, ki jih lahko opravijo 
v ta namen, ipd. Na drugi strani se v tem 
procesu najdejo zdravniki, ki so pred istim 
problemom oziroma vprašanjem, kako za-
polniti ta prazen prostor obupnih čakalnih 
vrst in zadovoljiti pričakovanje po primerni 
in pravočasni obravnavi. 

Pri vseh oblikah korupcijskih tveganj v zdrav- 
stvu vstopa tudi država skupaj s svojimi institu-
cijami nadzora, z institucijami s področja zdrav- 
stvenega varstva in predvsem v vlogi nadzor-
nika. Slednja vloga pa bi se morala izkazovati 
predvsem pri vzpostavljanju prave in pravične 
sheme delovanja sistema zdravstvenega varstva. 
Zanesljivo bi imeli manj korupcijskih tveganj, če 
bi imeli:
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1. jasno izdelane standarde (tehnične, časov-
ne, kvalitativne itd.) vgradnega materiala in 
medicinsko tehničnih pripomočkov, vključ-
no s cenovnimi omejitvami;

2. jasno standardizirane nujno potrebne sto-
ritve servisnih in drugih služb, ki asistirajo 
v podporni tehnologiji in storitvah javnega 
zdravstvenega zavoda;

3. enovito in z enega mesta vodeno čakalno 
listo z vzpostavitvijo sistema ustrezne raz-
poreditve pacientov v zdravstvene institucije 
v kontekstu integralne mobilnosti v okviru 
kapacitet integralne bolnišnice v državi. Za 
vzpostavitev tega sistema pa potrebujemo 
tudi očiščene čakalne liste, temeljito triažo 
in seznanitev s stanjem pacientov;

4. cenik vseh zdravil, materialov, medicinsko 
tehničnih pripomočkov pa tudi storitev 
združen v enoviti centralni bazi, ki naj bi 
bila v pomoč managementu pri organizaci-
ji in pripravi javnih razpisov. To v bistvu že 
imamo na Združenju zdravstvenih zavodov 
Slovenije in predstavlja temeljno osnovo za 
nadaljnjo strukturiranje in vodenje cenov-
ne razpisne politike javnih zdravstvenih za-
vodov ter osnovo za izvajanje učinkovitega 
managementa uporabe različnih virov, ki jih 
ima na razpolago javni zdravstveni zavod. 

Mnogokrat zastavljena vprašanja, ki so poveza-
na s korupcijo v zdravstvu, so naslednja:
•	 Kaj je korupcija v zdravstvu in kateri so naj-

bolj tipični primeri koruptivnega vedenja v 
zdravstvu?

•	 Ali je res korupcija že to, da nekdo plača 
neko zadevo več kot drugi? Ali ni to zgolj 
uspešnost oz. neuspešnost managementa?

•	 Kaj je sistemska korupcija v zdravstvu?
•	 Kaj naj management stori, ko se sreča s ko-

ruptivnimi znaki znotraj svoje ustanove, in 
kako naj to obvladuje? V tem okviru tudi 
vprašanje: kaj je naloga in pristojnost gene-
ralnih direktorjev in kaj je naloga in pristoj-
nost strokovnih direktorjev v tem primeru?

•	 Kakšen sistem moramo vzpostaviti znotraj 
JZZ, da ne pride do koruptivnih dejanj? Ali 
so to samo elementi kontrole in sankcij ali 
gre predvsem za poslovno kulturo in etiko 
poslovanja ipd.?

•	 Kako si javnost predstavlja korupcijo v zdrav- 
stvu in kakšna je naloga raziskovalnega no-

vinarja pri osveščanju javnosti o korupciji? 
Dejstvo je, da so najbolj učinkovito odprli 
teme korupcije v zdravstvu novinarji, ki so 
jim kasneje sledili politiki, v nekaterih pri-
merih pa tudi poslovni in strokovni mana-
gement v JZZ.

Predavatelji so strokovnjaki na svojem podro-
čju in vsak s svojega vidika osvetljuje problem 
korupcije na sploh in še posebej v zdravstvu. 
Prof. dr. Erik Kerševan se bo opredelil do ko-
rupcije kot do pojava, ki ga je mogoče obravna-
vati z različnih vidikov in mora nedvomno biti 
predmet ustrezne pravne ureditve ter s tem po-
vezanega ukrepanja organov oblasti. Hkrati pa 
morata biti prav zato pravilno razumljena na-
rava in s tem domet pravne regulacije, ki opre-
deljuje možnosti ukrepanja pristojnih državnih 
institucij. Zdi se, da je v naši pravni ureditvi po-
novno treba premisliti o nekaterih sistemskih 
izhodiščih, da bi lahko ugotovili, kateri vidiki in 
problemi, povezani s korupcijo, so na navedeni 
način sploh rešljivi, prav tako pa tudi, ali so iz-
brani in uveljavljeni ukrepi sistemsko ustrezni. 
Morebitni videz ali dejstvo neučinkovitosti dr-
žavnih institucij sta tako lahko posledica vzpo-
stavljenega sistemskega pristopa in porazdelitve 
nalog, pristojnosti in postopkov, ki niso v celoti 
ustrezni. To pa vodi k razmisleku o sistemskih 
osnovah pravne ureditve tega področja.
Izr. prof. dr. Branko Lobnikar se bo pri svojih 
razlagah korupcijskih tveganj opiral na orga-
nizacijske, upravljavske in tipične managerske 
prijeme v procesih in postopkih preprečevanja 
korupcijskih tveganj v zdravstvu.
Janez Lavre bo po svoje obrazložil problem in 
stiske, s katerimi se srečuje pri vodenju zdrav- 
stvene ustanove. Pravi, da je vsak človek samo 
človek in da mora delo v timu temeljiti na zau-
panju, sodelovanju in poštenem medsebojnem 
odnosu. Odnos do ustanove, v kateri si zapo-
slen, pa je med člani tima, ki lahko dela zelo 
dobro, zelo različen. Enako velja za korupcijska 
tveganja, ki so glede na dosedanji »razvoj naro-
da« prisotna, zaposleni pa imamo do njih raz-
ličen odnos. Samo osebna integriteta posame-
znika in stopnja njegove osebne zrelosti lahko 
korupcijska tveganja izničita ali odpravita.
Metka Petek Uhan iz osnovnega zdravstva bo 
predstavila svoje izkušnje tako z vidika očitkov 
kakor dejanskih poskusov korupcijskega obna-
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šanja v osnovnem zdravstvenem varstvu.
Igor Lamberger bo predstavil dosedanje izkuš- 
nje in učinkovitost Komisije za preprečevanje 
korupcije. Predstavil bo tudi analizo korupcij-
skih tveganj iz načrtov integritete javnih zdrav- 
stvenih zavodov ter problematiko, s katero se je 
komisija ali policija že ukvarjala (izobraževanja 
zdravnikov, nabava zdravil in medicinskih pri-
pomočkov, investicije, raziskave, čakalne vrste).

Za nas vse je še zlasti zanimiva in dobrodošla 
predstavitev vloge raziskovalnega novinarstva 
pri preprečevanju in obvladovanju korupcijskih 
tveganj v zdravstvu in pri osveščanju javnosti o 
korupciji. Prav novinarji so tisti, ki najbolj po-
gumno in neposredno pokažejo na anomalije v 
zdravstvu, povezane s korupcijskim tveganjem. 
Novinar, ki nam bo predaval na to temo, bo 
izhajal iz naslednjih izhodišč: zakaj je v boju 
proti korupciji pomembna vloga medijev (sen-
zibilizacija javnosti na ta pojav), razmerje med 
mediji in organi odkrivanja (večje zaupanje 
»žvižgačev« do medijev; slabi rezultati uradnih 
institucij), zapiranje informacij in odzivi držav-
nih organov na medijska razkritja, evropska in 
slovenska zakonodaja o dostopnosti informacij 
kot pomembno orodje medijev, samo neodvisni 
mediji oz. novinarji lahko neovirano odkrivajo 
korupcijo (vpliv lastništva medijev), družbena 
klima v Sloveniji ob pojavih korupcije in politič-
ni pritiski na medije, ključni problemi pri me-
dijski pripravi in obravnavi primerov korupcije 
(Medijsko je korupcija razkrita oz. dokazana – 
kaj pa zdaj? Nič?), konkretni medijski primeri 
korupcije (priprava, objava, odzivi in učinki), 
problem korupcije v zdravstvu skozi prizmo 
medijskega obravnavanja (novinarsko aferaštvo 
na eni in neodzivnost »cehovskih« organizacij 
na drugi strani).
Prim. Nataša Fikfak bo predstavila nekaj izku-
stvenih ukrepov in pripomočkov za obvladova-
nje korupcijskih tveganj v konkretni bolnišnici. 
V prispevku bo prikazala bazo podatkov zdravil 
in medicinskih pripomočkov z opisi, vredno-
stjo in odstotki popustov ob nabavi. Predstavila 
bo postopek izvedbe javnega naročila v Splošni 
bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica in 
ključna mesta, kjer bi bilo možno korupcijsko 
tveganje oz. transparentnost postopka. 

Zaključili bomo s primerjavo oziroma pregle-
dom dostopnosti do skupne baze cen zdravil na 
Ministrstvu za zdravje.

Drugi dan strokovnega srečanja bo kot običajno 
posvečen aktualnim temam, ki so v pristojnosti 
Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. V razpravi so trenutno 
nadvse pomembna izhodišča, ki jih imenuje-
mo tudi reforma sistema zdravstvenega varstva. 
Težko sodimo, ali je to reforma ali ne, zanesljivo 
pa gre za nekatere spremembe, s katerimi mo-
ramo biti temeljito seznanjeni, jih razumeti in 
jih ustrezno organizirati zaradi naših nalog in 
kasneje še implementacije v ustrezne priložno-
sti. Raznorazni zakoni prinašajo spremembe 
pri organizaciji, ki vodijo k finančni vzdržnosti. 
Nekateri tudi pravijo, da so zdajšnje spremembe 
bolj finančne narave in da gre za finančno refor-
mo. Kakor koli že, dinamika dogodkov je rela-
tivno velika, tej je potrebno slediti in se opera-
tivno usposobiti, da čim hitreje udejanjimo vse 
tisto, kar bodo prinesle spremembe. Nedvomno 
bodo te nastale tudi na področju plač. Lahko bi 
tudi rekli, da se končno vzpostavlja sistem na-
grajevanja po učinku, kar je bilo vzpostavljeno 
že v 90. letih in je tudi delovalo.
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dr. Erik Kerševan
Vrhovno sodišče RS in 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Sistemske osnove in vloga državnih 
institucij pri obravnavi korupcije

Povzetek
Korupcija kot pojav, ki ga je mogoče obravnavati 
z različnih vidikov, mora nedvomno biti predmet 
ustrezne pravne ureditve in s tem povezanega 
ukrepanja organov oblasti. Hkrati pa morata biti 
prav zato pravilno razumljena narava in s tem 
domet pravne regulacije, ki opredeljuje možnosti 
ukrepanja pristojnih državnih institucij. Zdi se, 
da je v naši pravni ureditvi ponovno treba premi-
sliti o nekaterih sistemskih izhodiščih, da bi lah-
ko ugotovili, kateri vidiki in problemi, povezani 
s korupcijo, so na navedeni način sploh rešljivi, 
prav tako pa tudi, ali so ukrepi, ki so izbrani in 
uveljavljeni, sistemsko ustrezni. Morebitni videz 
ali dejstvo neučinkovitosti državnih institucij sta 
tako lahko posledica vzpostavljenega sistemske-
ga pristopa in porazdelitve nalog, pristojnosti in 
postopkov, ki niso v celoti ustrezni. To pa vodi k 
razmisleku o nekaterih sistemskih osnovah prav-
ne ureditve tega področja.

Abstract
Corruption is a phenomenon that can be obser-
ved by different perspectives. As such there is a 
need for an appropriate legal regulation in order 
to enable the responsible state authorities to take 
corresponding measures. This on the other hand 
presupposes a correct understanding of the nature 
and scope of legal regulation itself that can serve 
as a basis for subsequent implementation by the 
abovementioned bodies. It seems that in our le-
gal order reconsideration of systemic questions is 
required so as to determine which of the aspects 
and problems, linked to corruption, can at all be 
resolved in the abovementioned way and whether 
the foreseen measures are systemically effective 
and adequate. The possible apparent ineffective-
ness of state authorities in this field can therefo-
re stem from the current systemic approach and 
distribution of tasks and responsibilities that are 
not fully adequate. This therefore leads to new 
considerations about basic systemic issues in legal 
regulation. 
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1. UVOD

Korupcija kot pojav, ki ga je mogoče obravna-
vati z različnih vidikov, mora nedvomno biti 
predmet ustrezne pravne ureditve in s tem po-
vezanega ukrepanja organov oblasti. Hkrati pa 
morata biti prav zato pravilno razumljena na-
rava in s tem domet pravne regulacije, ki opre-
deljuje možnosti ukrepanja pristojnih državnih 
institucij. Zdi se, da je v naši pravni ureditvi po-
novno treba premisliti o nekaterih sistemskih 
izhodiščih, da bi lahko ugotovili, kateri vidiki in 
problemi, povezani s korupcijo, so na navede-
ni način sploh rešljivi, prav tako pa tudi, ali so 
ukrepi, ki so izbrani in uveljavljeni, sistemsko 
ustrezni. Morebitni videz ali dejstvo neučinko-
vitosti državnih institucij sta tako lahko posle-
dica vzpostavljenega sistemskega pristopa in 
porazdelitve nalog, pristojnosti in postopkov, ki 
niso v celoti ustrezni. To pa vodi k razmisleku 
o nekaterih sistemskih osnovah pravne ureditve 
tega področja.

V predloženem prispevku se zato kaže posve-
titi nekaterim vprašanjem pravne regulacije, 
povezane s preprečevanjem korupcije, ter vpra-
šanjem delovanja in pristojnosti organov obla-
sti, ki so pooblaščeni za nadzor in zagotavljanje 
spoštovanja v primeru kršitve navedenih norm. 
Pri tem gre v prispevku seveda predvsem za 
odpiranje določenih vprašanj in manj za poda-
janje končnih odgovorov na navedene dileme. 
Razprava se tudi omejuje na pravno-sistemske 
vidike in se zato le omejeno dotika posameznih 
ukrepov in področij. Ne glede na to pa lahko 
prav vzpostavitev navedenih izzivov doprinese 
k nadaljnjemu povečanju učinkovitosti na po-
dročju zmanjševanja in omejevanja korupcije 
pri nas. Morebitna kritičnost do določenih re-
šitev in praks seveda ne pomeni, da je stanje v 
celoti slabo in da (pravni) sistem preprečevanja 
oziroma sankcioniranja korupcije sploh ne de-
luje – pomeni le, da obstajajo pogledi o tem, da 
so na posameznih področjih potrebne izboljša-
ve in da je le-te ob določenem razmisleku tudi 
mogoče doseči. 

2. POJEM KORUPCIJE IN 
PRAVNA REGULACIJA

Že pojem korupcije, ki poskuša dobiti svoj od-
raz v pravu, je sam po sebi raznolik in se raz-
teza od ožjega razumevanja, ki korupcijo enači 
s podkupovanjem1, do razlage, da gre za vsako 
»zlorabo zaupane oblasti za zasebno korist«2. 
Temu temeljnemu razumevanju pa sledijo tako 
definicije korupcije v državnih pravnih uredi-
tvah kot tudi ukrepi, ki se razumejo kot pravno 
potrebni in primerni, da se navedeni pojav pre-
preči. Pri tem pa je mogoče trditi, da se pojavi 
manj dilem pri klasičnih, kazenskopravnih vi-
dikih tega ravnanja, ki je vpeto tako v ustrezne 
pravne okvirje (kazenski zakonik) kot organe, 
ki so za pristojni za pregon in odločanje (poli-
cija in tožilstvo oziroma sodišča). Več vprašanj 
se torej začne zastavljati tedaj, kadar se s ciljem 
preprečevanja (omejevanja, zmanjševanja ali 
drugih oblik sankcioniranja) korupcije ob šir-
šem opredeljevanju tega pojma poseže na druga 
razmerja v državi in družbi ter poizkuša prek 
njihovega pravnega normiranja zagotoviti dose-
go navedenih učinkov. To pa lahko vodi do zelo 
različnih posledic in zgolj vprašljive uspešnosti, 
saj lahko širjenje področja pravne ureditve in 
nalog, ki iz tega izvirajo za pristojne organe, po-
meni več obremenitev razpoložljivih kapacitet, s 
tem pa zmanjševanje splošne učinkovitosti izva-
janja nalog ali zmanjševanja učinkovitosti prav 
na ključnih področjih. 

Ta ugotovitev je povezana z dejstvom, utrjenim 
v spoznanju pravne znanosti in prakse, da vsa 
razmerja v sodobnem življenju in poslovanju 
niso primerna za pravno urejanje z oblastve-
nimi predpisi in da vseh ciljev ni niti mogoče 
(niti primerno) doseči s pravno regulacijo.3 To 
se sicer v Sloveniji žal ne odraža v marsikateri 
sedanji in pretekli odločitvi zakonodajalca, ven-

1 Civilnopravna konvencija o korupciji (Uradni list RS – Medn-
arodne pogodbe, št. 8/03) določa v 2. členu: »Za namen te 
konvencije 'korupcija' pomeni neposredno ali posredno terjanje, 
ponujanje, dajanje ali sprejemanje podkupnine ali katere koli 
druge nedovoljene koristi ali obljubo le-te, ki moti pravilno 
opravljanje dolžnosti ali ravnanje, zahtevano od prejemnika 
podkupnine, nedovoljene koristi ali obljube le-te.«
2 V splošnem se na strani organizacije Transparency Internation-
al to definira kot “the abuse of entrusted power for private gain”, 
glej http://www.transparency.org/what-is-corruption/#define 
3 O tem obsežno v Igličar: Zakonodajna dejavnost (2011), str. 
119 in nasl.
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dar se kljub temu prej ali slej pokažejo posledi-
ce navedenega dejstva, praviloma v nezaželeni 
obliki. Pravo je mehanizem določanja pravic in 
obveznosti ter s tem povezanih pristojnosti in 
postopkov različnih organov oblasti in ne ču-
dežni mehanizem uresničevanja želja politike. 
Zato je vselej potreben skrben premislek, kako 
navedeno sredstvo uporabiti, tudi na področju 
preprečevanja korupcije, ki je samo po sebi vse-
kakor legitimen in razumen cilj. 

V zvezi s tem je mogoče najti tudi pri nas vr-
sto primerov. Ker ni mogoče zgolj prek ciljnega 
normiranja (programske norme »korupcija se 
mora zmanjšati«, »korupcija je najstrožje pre-
povedana«) doseči tudi samega učinka, je treba 
k navedenemu pristopiti s pravnim urejanjem 
razmerij, ki so tega sposobna in prek katerih – 
pa čeprav posredno – je mogoče navedeni cilj 
tudi doseči.4 Tudi širitev opredeljevanja nedo-
pustnega, zavrženega ravnanja kot »korupcije« v 
pravnem redu v smeri nedoločenega, vsebinsko 
nezamejenega pojma je treba obravnavati zelo 
previdno. Tako zakonska opredelitev pojma 
korupcije v Sloveniji po Zakonu o integriteti in 
preprečevanju korupcije (ZIntPK) določa, da 
je korupcija »vsaka kršitev dolžnega ravnanja 
uradnih in odgovornih oseb v javnem ali za-
sebnem sektorju kot tudi ravnanje oseb, ki so 
pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lah-
ko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno 
obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahte-
vane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za 
drugega«. Navedena opredelitev je vezana le na 
zelo splošne opredelitve, ki so z vidika zahtev 
jasnosti in določnosti predpisov, (načelo pravne 
države, 2. člen Ustave Republike Slovenije) mor-
da celo vprašljive. Po tej zahtevi mora biti na-
mreč vsakomur njegov pravni položaj razviden 
že na podlagi zakona, ki mora biti jasen in dolo-
čen.5 To stališče, po katerem mora zakonodaja-
lec za urejanje pravic in obveznosti sam sprejeti 
vse potrebne norme ter jasno določiti njihovo 
vsebino, je bilo večkrat poudarjeno v nekoliko 
starejši praksi Ustavnega sodišča: »Nedopustno 
je, če zakonodajalec prepušča določitev vsebi-
ne norme drugemu organu. Če norma ni jasno 
opredeljena, je dana možnost različne uporabe 
zakona in s tem možnost arbitrarnosti državnih 
organov [...]. Zakon je skladen z Ustavo, če je 
mogoče z jezikovno in teleološko interpretaci-

jo ugotoviti vsebino predpisa in je na ta način 
ravnanje organov, ki ga morajo izvajati, deter-
minirano.«6 Novejša stališča Ustavnega sodišča 
v zvezi s tem so navedeno nekoliko omilila, a 
vseeno ni videti bistvenejšega vsebinskega pre-
mika.7

Ob navedeni pomenski odprtosti omenjenega 
pojma po ZIntPK tako ni povsem presenetljivo, 
da je bil pojem korupcije v praksi s strani Ko-
misije za preprečevanje korupcije (KPK)8 tudi 
uporabljen zelo široko. Posledično pa se je v 
praksi pri delovanju KPK pojavilo opredeljeva-
nje oziroma razumevanje določenih dejanj kot 
koruptivnih, čeprav jih z vidika drugih državnih 
organov (npr. pri preganjanju kaznivih dejanj) 
kot take ni bilo mogoče sankcionirati. To tudi z 
vidika javnega razumevanja delovanja in učin-
kov pravnega sistema ni bilo – ter še vedno ni 
– koristno, saj se ustvari vtis, da korupcija, ugo-
tovljena s strani enega državnega organa (KPK), 
ne želi/ne zmore biti učinkovito preganjana s 
strani drugih državnih organov, kar pride še do 
prav posebnega izraza v konkretnih postopkih, 
o čemer več v nadaljevanju. 

4 O usmerjevalni sposobnosti zakona (Steuerungsfaehigkeit) 
ter zavezovalne moči zakona (Bindungsfaehigkeit des Gesetzes) 
govori tudi priznana tuja teorija: torej do katere mere in v 
katerih primerih je zakon zmožen biti zavezujoč za oblast-
veno delovanje. S spremembo oblastvenih nalog in vseobsežno 
odgovornostjo za stanje in razvoj družbe načelno ni iz obsega 
državnega delovanja izključeno nobeno področje več, vendar pa 
to ne pomeni, da je želene cilje mogoče doseči prek pravnih norm 
in postopkov njihovega uresničevanja, glej Grimm (1991), str. 
168 in nasl .
5 »Predpis, iz katerega povprečen, tudi prava nevešč občan ne 
more sam zanesljivo razbrati svojega pravnega položaja, temveč 
bi ga bilo tudi po mnenju zakonodajalca mogoče − v nasprotju 
z njegovim izrecnim besedilom − prav uporabljati šele z razlago 
zakonskih določb pri njihovem izvajanju, torej v pristojnih up-
ravnih organih, povzroča pravno negotovost in s tem nezaupanje 
v pravo in krši načela pravne države.« Odločba US RS, št. U-I-
64/97 z dne 7. 5. 1998, tč. 10.
6 Na primer odločba US RS, št. U-I-282/94 z dne 18. 10. 1995 pa 
tudi št. U-I-302/98 z dne 14. 10. 1998.
7 Ta ustavna zahteva ne pomeni, da morajo biti predpisi taki, 
da jih ne bi bilo treba razlagati. Uporaba predpisov vedno 
pomeni njihovo razlago in tako kot vsi predpisi so tudi zakoni 
predmet razlage. Z vidika 2. člena Ustave pa postane predpis 
sporen takrat, kadar s pomočjo pravil o razlagi pravnih norm ne 
moremo priti do jasne vsebine predpisa. Odločba US RS, št. U-I-
159/07 z dne 15. 11. 2007.
8 KPK je »samostojen in neodvisen državni organ, ki z namenom 
krepitve učinkovitega delovanja pravne države in preprečevanja 
njenega ogrožanja s koruptivnimi dejanji v okviru in na podlagi 
zakonov samostojno izvršuje pristojnosti in opravlja naloge, 
določene v tem in v drugih zakonih.« (5. člen ZIntPK). 
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Ne glede na širino opredelitve tega pojma pa je 
tudi pri tem treba izhajati iz zgoraj navedenih 
značilnosti pravnega normiranja in sistemsko 
imanentnih posledic, ki iz njih izhajajo. Tako 
je treba med drugim sprejeti tudi dejstvo, da 
se pravila ekonomskega in pravnega delovanja 
razlikujejo in da s pravnimi normami ni (vselej) 
mogoče ali primerno zasledovati ekonomskih 
ciljev, ki se lahko od pravno vrednostnih tudi 
razlikujejo, kar je pomembno tudi za področje 
preprečevanja korupcije. Tako je npr. mogo-
če, da je določen posel v ekonomskem smislu 
najboljši izmed vseh možnih in je pravni osebi 
(npr. javnemu zdravstvenemu zavodu) prinesel 
največjo korist glede na porabljena sredstva, 
vendar pa gre še zmeraj za kaznivo dejanje, če je 
udeleženi v tem poslu za njegovo sklenitev pre-
jel podkupnino. Prav tako pa zgolj naknadna, 
a posteriori ocena neekonomičnosti pravnega 
posla še vedno ne pomeni vselej oblike kazen-
ske ali druge pravne odgovornosti, saj ekonom-
sko gledano »slaba pogodba« ali »slab izbor 
ponudnika« še ne pomeni vselej protipravnega 
ravnanja oziroma lahko povzroči le določene 
oblike pravne odgovornosti (npr. upravljavske 
ali delovnopravne), ne pa tudi drugih (kazenske 
odgovornosti ipd.). 

Tako je torej tudi nepravilno in neustrezno, 
če se zgolj slabo poslovanje v javnem sektorju 
pravno označi za korupcijo, saj bi – ilustrativ-
no – posledično vsaka slaba poslovna odločitev 
tako morala biti podvržena ukrepom, ki jih terja 
reakcija na korupcijo v prav(n)em pomenu be-
sede: vsaka napaka pri poslovanju v javnem sek-
torju je tedaj kaznivo dejanje in terja ukrepanje 
državne oblasti, ki je temu namenjeno (polici-
ja, tožilstvo, sodišča, zapor). Da v takem okolju 
nihče ne bo pripravljen sprejemati poslovnih 
odločitev na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem sektorju, je seveda očitno. Poleg tega pa se 
v takem okviru pravo koruptivno ravnanje (ob 
prejemanju podkupnin ipd. v smislu kaznivih 
dejanj) porazgubi v množici dejanj, ki se od tega 
pravno ne diferencirajo v zadostni meri. Če je 
namreč treba nadzirati in (ekonomsko) vredno-
titi vse poslovne odločitve v javnem sektorju 
kot potencialno koruptivne, potem se bistveni 
razpoznavni znaki zavrženega, koruptivnega 
ravnanja v tem porazgubijo. Navedeno je izje-
mnega pomena, saj se mora pojem »korupcije« 

oziroma »koruptivnega« temu ustrezno umestiti 
tako pri delovanju nosilcev oblasti kot tudi v po-
membnem dojemanju javnosti, ki usmerja tako 
pričakovanja kot vrednotenje uspešnosti dolo-
čenih dejanj in ukrepov demokratično izvoljene 
oblasti in njihove odgovornosti. Zamegljevanje 
ali neustrezno interpretiranje pojma korupcije 
tako lahko vodi do neželenih in nepričakovanih 
učinkov. Eden takih učinkov je tudi posledično 
naraščanje splošne negotovosti med uporabniki 
storitev javnega sektorja, ki pričakujejo ustre-
zno reakcijo na pojav oziroma ugotovitev ko-
rupcije. Pravna urejenost razmerij med javnim 
sektorjem in uporabniki, normativna opredeli-
tev vzajemnih pravic in dolžnosti ter posledič-
no vzpostavljena normativna pričakovanja9 pri 
svoji kršitvi vzpostavljajo zahtevo s strani posa-
meznika, da se tovrstna kršitev sankcionira, ozi-
roma da se protipravno stanje na določen način 
odpravi. Pri (večkratnem) pomanjkanju ustre-
zne reakcije se zaupanje v pravni red zmanjša, s 
tem pa narašča negotovost, ki ob svoji razširitvi 
lahko povzroči disfunkcije tudi na ostalih delih 
sistema. Pri prehodu od normativnega pričako-
vanja na dejansko pričakovanje, ki se od prvega 
razlikuje v tem, da se prizadeti na razočaranje 
odzove s prilagoditvijo lastnega delovanja (to-
rej z »učenjem na napakah«) in ne z zahtevo po 
vzpostavitvi normiranega stanja, lahko pričaku-
jemo, da se bodo izoblikovali različni (protiprav-
ni) mehanizmi za zadovoljevanje pričakovanj, 
celo taki, ki bodo tudi sami imeli znake (hujših 
oblik) korupcije. Kot ilustracija: če posamezni-
ku v skladu s pravnim redom pripada določena 
pravica (npr. do zdravljenja, pravočasne oskrbe 
...), ki mu je javni sektor ne zagotovi, ob tem pa 
mu tudi ne nudi ustrezne sankcije za nastalo 
kršitev, ki bi utrdila njegovo zaupanje v pravni 
red, bo ta posameznik poiskal drugačne načine 
za zadovoljitev svojih potreb (npr. dajanje pod-
kupnin za opravo njemu potrebnih storitev10). 
To bo še toliko bolj izrazito, če se bo zaradi 
neenotnega in običajnemu državljanu nerazu-
mljivega razlikovanja med različnimi pravnimi 
pojmi »korupcije« v praksi različnih državnih 
organov in odsotnosti teže pojma pričakova-
nega ukrepanja in kaznovanja pri njem celo 

9 Luhmann v Pusić: Upravni sistemi (1985), str. 209 in nasl.
10 Glej opombo na naslednji strani
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vzpostavila domneva, da je korupcija v prak- 
si nekaj običajnega in nesankcioniranega. Da so 
ti posledični učinki z vidika javnega interesa v 
svojem najširšem pomenu nezaželeni, ni treba 
posebej poudarjati. 

3. POSAMIČNO IN SISTEMSKO 
UKREPANJE

Korupcija se, kot že navedeno, tudi v naši pravni 
ureditvi preganja predvsem prek mehanizmov 
kazenskega prava, ki jih terjajo tudi mednaro-
dne konvencije, ratificirane v Republiki Sloveniji 
(Konvencija Združenih narodov proti korupciji 11, 
Civilnopravna konvencija o korupciji, Kazen-
skopravna konvencija o korupciji12 in druge). V 
tem okviru se tudi prek ureditve v Kazenskem 
zakoniku Republike Slovenije (KZ-1) preganja-
jo splošno prepoznane oblike korupcije, med 
njimi dajanje in jemanje podkupnine, zloraba 
položaja itd. (glej 257, 260, 261 člen KZ-1 in 
druge). Prav zaradi jasnosti pravnih okvirov in 
pristojnosti za njihov pregon pa le-te niso pred-
met obravnave v tem prispevku, temveč se kaže 
posvetiti nekaterim oblikam odločanja in ukre-
panja, ki izhajajo iz splošne, širše pravne defini-
cije korupcije, ki je podlaga za delovanje drugih 
organov, predvsem KPK. 

Med navedenimi pristojnostmi pa je treba s 
pravnega vidika ločiti dvoje v temelju različnih 
nalog: 
•	 izvajanje sistemskih nalog, torej priprave na-

čelnih mnenj, predlogov sistemskih ukrepov 
in predlogov sprememb zakonov in drugih 
predpisov na različnih področjih,

•	 odločanje o nadzoru nad spoštovanjem 
pravnih norm, ki jih s ciljem preprečevanja 
korupcije določa zakon, v konkretnih in po-
samičnih primerih. 

Zanimivo je, da je v praksi KPK tako z vidika 
uporabe kapacitet kot tudi osredotočanja izva-
janja pristojnosti bistveno prevladovalo slednje, 
torej odločanje v posamičnih primerih. To je 
veljalo v različnih sestavah KPK in na različnih 
pravnih podlagah (prej veljavni Zakon o prepre-
čevanju korupcije, ZPKor), čeprav imajo prav na 
tem področju, kot že navedeno, pomembne pri-
stojnosti organi kazenskega pregona in kazen-
skega sodstva. To je mogoče šteti za nenavadno, 
toliko bolj ob dejstvu, da pravnih podlag za tovr-

stno presojo v konkretnih primerih zakon sprva 
podrobneje sploh ni urejal (ZPKor), kasneje pa 
ob razvoju normiranja celo izrecno poudarjal, 
da odločitve KPK ne pomenijo odločanja o ka-
zenski, prekrškovni, odškodninski, disciplinski 
ali drugi odgovornosti (peti odstavek 13. člena 
ZIntPK). Tako se je obsežno razvila praksa, ki je 
ugotavljala »koruptivnost« določenih dejanj ali 
opustitev, ki je po definiciji razvijala samostoj-
ni pojem »korupcije«, ne da bi ta ustrezal (ali 
moral ustrezati) siceršnjim pravnim pojmom na 
uveljavljenih, klasičnih pravnih področjih. Tako 
je »ustrezalo definiciji korupcije« ravnanje ura-
dnih oseb ministrstva, ki so omogočali zaseb-
ne prevoze ministrovi ženi13, kršitev potrebne 
transparentnosti v postopku najemanja stavbe 
in predpisov o javnem naročanju pri najemu 
opreme14, izdaja lokacijske informacije ob krši-
tvi varstva pravic strank in varstva javnih kori-
sti iz 7. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku v povezavi s prometom nepremičnin 15, 
plačevanje različnih oblik izobraževanj za vna-
prej določene zdravnike v javnih zavodih in na 
račune, ki niso računi njihovih delodajalcev, s 
strani proizvajalcev zdravil in/ali medicinske 
opreme oz. njihovih prodajalcev16 itd. Posledici 
sta bili seveda nesporno dve. 

Prvič, ob takih oblastvenih ugotovitvah KPK 
se je pojavljalo razumljivo pričakovanje javno-
sti, da bo navedeno vodilo tudi do ugotovitve 
in sankcioniranja korupcije v drugih sodnih 
in upravnih postopkih. Ker pa se prav zaradi 
(bistveno) drugačnega razumevanja koruptiv-

10 Pri tem je nekoliko paradoksalno dejstvo, da korupcija ni pos-
ledica plačila za zagotovitev ustreznega rezultata (npr. pridobitev 
pravice, ki posamezniku ne pripada), kot bi lahko pojmovali 
korupcijo v klasičnem pomenu besede, temveč ta nastopi kot 
posledica plačila za zagotovitev pravice, ki posamezniku tudi v 
skladu s pravnim redom že sama po sebi pripada in s tega vidika 
ni sporna. Poseben problem se lahko pojavi, ko se oba vidika spo-
jita v smislu, da če posameznik že 'plačuje', da se neka storitev 
sploh opravi, zakaj ne bi pri tem zahteval, da se opravi tudi zanj 
ugodno (npr. darilo, da bi se vendar čim prej že izdalo posa-
mezno dovoljenje – ob tem ni razloga, da to dovoljenje hkrati ne 
bi bilo tudi ugodno).
11 Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/08 in 13/09
12 Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/00.
13 Načelno mnenje številka 53 z dne 15. 12. 2006
14 Načelno mnenje št. 2/2011 z dne 10. 8. 2011.
15 Načelno mnenje številka 151 z dne 12. 12. 2008. 
16 Načelno mnenje številka 132 z dne 14. 5. 2008 in mnenje z 
dne 25. 2. 2014. 
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nosti med KPK in organi kazenskega pregona 
ter sodišči to niti ni moglo vselej (ali celo pra-
viloma) odraziti v kazenski sankciji, je pogosto 
v javnosti nastal vtis, da (celo) že ugotovljena 
korupcija pri nas ni sankcionirana. Da je temu 
bilo pripisati pogosto tudi neutemeljene kritike 
delovanja policije, tožilstva in sodstva, je bilo 
tako neizogibno, vendar to kot sistemska posle-
dica nepovezanih pravnih okvirjev nedvomno 
ni prispevalo ne k zavesti o pravni državi ne k 
ugledu institucij pravosodja (o tem že zgoraj). 

Drugič, navedeno delovanje KPK je moralo 
najti tudi odraz v vzpostavljanju učinkovitega 
sodnega varstva tistih, ki so bili s takimi ugoto-
vitvami neposredno prizadeti. KPK je namreč 
državni organ, ki navedeno pristojnost izvršuje 
na podlagi in v okviru zakonskih pooblastil in s 
tem izvajanjem oblasti sooča tej oblasti podreje-
nega posameznika. Po svoji vsebini gre torej za 
funkcijo, ki se sicer približuje klasični upravni 
nadzorstveni funkciji: presoji, ali se naslovniki 
pravnih norm po njih tudi ravnajo. Temu se ni 
mogoče izogniti ne glede na dejstvo, da se prav 
pri delovanju KPK pogosto uporabljajo pojmi 
sui generis delovanja, specifičnosti ureditve in 
podobno. Navedeno lahko velja vse dotlej, do-
kler določeno dejanje ne pomeni soočanja po-
sameznika z organom oblasti, ki sprejme odlo-
čitev, s katero posega v pravno varovan položaj 
te osebe. Tedaj gre za odločitev, zoper katero 
ima prizadeta oseba po Ustavi Republike Slove-
nije zagotovljeno učinkovito sodno varstvo. Pri 
odločanju KPK v takih posamičnih in konkre-
tnih primerih pa ne gre za izvrševanje neobla-
stvene funkcije, saj gre za pravno subsumpcijo 
in ugotovitev, ki se nanaša na določeno osebo 
in ne za oblikovanje zgolj strokovnega mnenja 
ali vrednotenja. Oblastvena ugotovitev držav-
nega organa, da je določena oseba v določenem 
konkretnem primeru storila dejanje, ki ustreza 
korupciji, nedvomno posega v pravno varovan 
položaj take osebe, saj je posledice take ugoto-
vitve (najmanj) z vidika osebnostnih pravic ter 
varstva osebnega dostojanstva te osebe težko za-
nikati, prav tako pa tudi poseganje v njene mo-
žnosti dejanskega uresničevanja svojega poklica 
in drugih pravic (npr. pasivne volilne pravice) 
ter dejavnosti v družbi. 
Tudi sicer bi lahko bilo sistemsko in ustav-
nopravno vprašljivo, da bi KPK, ki je držav-

ni organ in nevladna organizacija, priznavali 
zasebnopravno, neoblastveno naravo njenega 
delovanja in s tem zmanjševali pravno varstvo 
prizadetih oseb. Pred takim »begom oblasti na 
področje zasebnega« svari tako teorija kot tudi 
(tuja) praksa.17 Oblastvenost delovanja KPK pa 
je mogoče tudi uvrstiti v upravno funkcijo v 
širšem smislu, ki jo zaznamuje varstvo javnega 
interesa. V tako opredeljeno upravno funkcijo18  
pa ne sodijo le klasične naloge uprave, temveč 
tudi nove oblike delovanja državnih organov s 
ciljem varstva javnega interesa, ki jih tudi sicer 
sistemsko ni mogoče uvrstiti niti v zakonodaj-
no (ali širše abstraktno normodajno) niti sodno 
funkcijo. Posledično je tudi razumljiv razvoj so-
dne prakse, ki je določenim oblikam akta KPK 
priznala naravo upravnega akta, ki zagotavlja 
celovito sodno varstvo in presojo tako dejan-
skih kot tudi pravnih vprašanj izvajanja navede-
nih zakonskih pooblastil v upravnem sporu, saj 
napotitev posameznika, da se z nosilcem oblasti 
za varstvo svojih pravic sooča v pravdnem po-
stopku, sistemsko ni najbolj ustrezna. Povsem 
nerazumljiva pa je bila po drugi strani reakcija 
KPK na navedeno povečanje pravnega varstva 
in procesnih garancij z odločitvami prizadetih 
oseb, ki je ob popolnem nerazumevanju vloge 
Vrhovnega sodišča in njegove dolžnosti za ra-
zvoj prava celo vlagala ustavne pritožbe zoper 
predmetno sodbo Vrhovnega sodišča, kot da bi 
bila sama nosilec človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin in ne oblastveni državni organ, ki jih 
je v svojih postopkih dolžan varovati. To je se-
veda dobilo ustrezen epilog tudi na Ustavnem 
sodišču, ki je tako ustavno pritožbo zavrglo.19

Vprašanje, ki ostaja, pa je, zakaj se je na tem po-
dročju izvedlo relativno malo sistemskih analiz 
in predlogov ukrepov, ki so pravzaprav tisti te-
meljni cilj, h kateremu naj bi delovanje takega 
posebnega organa v okviru tudi stremelo.20 Se-
veda navedeno ni izključno naloga enega orga-

17 Glej npr. Driehaus, Pietzner: Einfuehrung in das Allgemeine 
Verwaltungsrecht (1996) str. 62, Erichsen, Ehlers: Allgemeines 
Verwaltungsrecht (ur.) (2002), str. 69
18 Glej Kerševan: Uprava in sodni nadzor (2004) str. 120 in nasl. 
ter tam citirana literatura in viri.
19 Glej sklep Ustavnega sodišča Up-987/16 z dne 10. 4. 2017. Ob 
tem je seveda nesporno, da Vrhovno sodišče lahko razvija svojo 
prakso in da lahko za namen učinkovitega varstva pravic strank 
(deloma) odstopi od prej sprejetih stališč.
20 Glej opombo na naslednji strani
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na, temveč pravzaprav vseh organov v okviru 
njihovih pristojnosti, zaradi česar navedenega 
ne kaže šteti za izključno kritiko KPK. Ne glede 
na to pa je med temeljnimi nalogami KPK od 
ustanovitve dalje prav oblikovanje navedenih 
splošnih analiz, ugotovitev in priporočil, ki naj 
bi presegale okoliščine konkretnega primera, saj 
je prav to tista dodana vrednost delovanja tega 
samostojnega državnega organa, ki se od orga-
nov, ki se po svojih pristojnostih ukvarjajo pri-
marno z reševanjem konkretnih in posamičnih 
zadev, bistveno razlikuje. Prav na tem področju 
bi torej poseben državni organ po vsebini delo-
val v določenem smislu brez konkurence, saj bi 
s pogledom prek množice primerov lahko obli-
koval predloge, kako se izogniti različnim po-
javom, predvsem tistih, ki pomenijo korupcijo 
v ožjem pomenu besede. Glede na (ocenjeno) 
stanje v Sloveniji21 bi namreč težko trdili, da je 
korupcije v najožjem smislu pravno nedovolje-
nih ravnanj tako malo, da bi bilo smiselno te 
proste kapacitete usmerjati v druge, bolj sploš- 
ne in manj težke oblike koruptivnega ravnanja. 
Izzivov na tem področju je še veliko, tako od 
postopkov kadrovanja v državne organe, do jav-
nih naročil in drugih vprašanj, ki se nanašajo na 
trošenje javnih sredstev – še posebej v primerih, 
ko taka dejanja v praksi lahko dosegajo stopnjo 
korupcije, ki ustreza tudi njenim drugim prav-
nim opredelitvam, predvsem s področja kazen-
skopravne odgovornosti. 

4. SKLEP

V sistemu pravne regulacije in ukrepanja na 
področju preprečevanja korupcije je torej tre-
ba previdno izhajati iz značilnosti in dometa 
pravne regulacije. Vzpostavljanje preširokega 
pravnega pojma korupcije, ki odstopa od nje-
nega kazenskopravnega jedra, in prepovedi, ki 
iz njega izvirajo, lahko pomeni zajemanje dejanj 
in razmerij, ki sama po sebi niso (vselej) niti 
vsebinsko niti pojmovno ustrezna stopnji ne-
dopustnosti oziroma zavržnosti, ki bi (nujno) 
terjala tako opredelitev. Tako se tudi naknadno 
delovanje pristojnih organov lahko pri upora-
bi razpoložljivih kapacitet neustrezno usmeri 
proti oblikam dejanj, ki niso ne družbeno in ne 
sistemsko tako nevarna ali zavržna, da bi terja-
la posebno pozornost in ukrepanje – hkrati pa 
lahko ostajajo nepreiskovana in nerazrešena 

prav vprašanja oziroma primeri, ki pomenijo 
najtežje, najbolj nedopustne oblike korupcije 
z najhujšimi posledicami, a jih je prav zaradi 
tega težko razkriti. Zato bi bilo tudi koristno, 
da se ob jasni zamejitvi »jedra« pravnega pojma 
korupcije jasno razločijo tudi sistemske vloge 
različnih organov pri izvajanju ukrepov – tako 
odločanja v posamičnih primerih s strani pri-
stojnih organov (kazenskega) pregona in sodišč, 
kot sistemskega nadzora ter splošne preventivne 
in razvojne funkcije, ki jo opravljajo za to pose-
bej specializirani organi (npr. KPK). 
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Upravljanje tveganj za preprečevanje 
korupcije v zdravstvu

Povzetek
V prispevku najprej opredeljujemo korupcijo kot 
realno tveganje za zagotavljanje poštenega, kako-
vostnega in transparentnega delovanja zdravstve-
nega zavoda. Poudarimo pomen organizacijske-
ga/sistemskega pristopa k razumevanju korupcije 
v zdravstvu ter opredelimo dve soodvisni področji 
za razumevanje korupcijskih tveganj v zdravstve-
nih sistemih. Prvo področje je področje sistemske 
ureditve in upravljanje zdravstvenih zavodov, 
drugo področje pa je vezano na vedenje zaposle-
nih v zdravstvenih zavodih in na krepitev njihove 
integritete. Korupcija niža kakovost zdravstvenih 
storitev, omejuje dostopnost in obseg zdravstve-
nih storitev, niža učinkovitost zdravstvenega var-
stva ter viša ceno zdravstvenih storitev. Zato je 
celovito upravljanje tega področja soodvisna na-
loga tako upravljavcev zdravstvenega sistema in 
vodstev zdravstvenih zavodov kot tudi vseh zapo-
slenih v zdravstvenih zavodih.

Ključne besede: korupcija, zdravstvo, organizacij-
sko vedenje, tveganja 

Abstract
Initially, the article defines corruption as a real 
risk to ensuring the fair, high-quality and transpa-
rent operations of a health institute. The emphasis 
is on the importance of an organisational/systemic 
approach to understanding corruption in the he-
althcare system, and two co-dependent areas that 
facilitate understanding of corruption risks in the 
healthcare systems are defined. The first area in-
cludes the systemic regulation and management 
of health institutes, whereas the second concerns 
the behaviour of health institutes’ employees and 
strengthening their integrity. Corruption reduces 
the quality of healthcare services while limiting 
their accessibility and scope, decreases the public 
health system’s efficiency and leads to higher pri-
ces for medical services. Therefore, comprehensive 
management of this area is a co-dependent task 
of healthcare system managers and health insti-
tutes’ managements as well as all employees of 
such institutes.
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1. UVOD – O KORUPCIJI NA SPLOŠNO IN 
KORUPCIJI V ZDRAVSTVU

Namen prispevka je poskusiti razumeti korup-
cijo v zdravstvenih sistemih kot organizacijski/
sistemski vir tveganj in opredeliti področja/po-
stopke, s katerimi lahko tovrstna tveganja tudi 
učinkovito upravljamo. Pri tem posameznega 
pristopa ne bomo podrobneje opredeljevali, cilj 
pa je analizirano vsebino zajeti čim bolj celovito. 
Tako bomo najprej opredelili korupcijo (v zdrav- 
stvenih sistemih) kot vir tveganj, v nadaljevanju 
pa bomo na to vprašanje pogledali z organiza-
cijskega in vedenjskega vidika.

Sodobne javne uprave pri opravljanju svojega 
poslanstva zasledujejo vsaj štiri temeljna načela 
dobrega upravljanja, in sicer: transparentnost, 
odgovornost, zakonitost in smotrnost poslova-
nja. Upoštevanje teh načel in njihovo izvajanje 
v praksi zagotavlja smotrno in transparentno 
porabo davkoplačevalskega denarja, s tem pa 
se krepi zaupanje javnosti v delo javne upra-
ve (Cerkvenik Škafar & Ferjančič Podbregar, 
2016). Pri raziskovanju, razumevanju in upra-
vljanju korupcije se moramo najprej distancirati 
od prepričanja, da je korupcija izključno izraz 
moralne pokvarjenosti posameznikov. Ta pri-
stop, znan kot »teorija gnilega jabolka« je poja-
snjevalno nezadosten in v zadnjem času deležen 
številnih kritik. Tako v zadnjem času vse bolj 
poudarjajo pomen štirih dimenzij korupcije, ki 
v nasprotju s klasičnim individualističnim pri-
stopom poudarjajo organizacijske in družbene 
elemente razumevanja korupcije. Ti pristopi po-
udarjajo obveznost organizacije, da ustvari oko-
lje, ki spodbuja integriteto in poklicno kulturo, 
ki ni tolerantna do korupcije, in jih na kratko 
povzemamo v nadaljevanju:

(a) Organizacijska pravila natančno določa-
jo, kaj se v organizaciji šteje za koruptivno 
vedenje. 
(b) Pristopi h kontroli korupcije. Naslednja 
organizacijska dimenzija korupcije obsega 
cel spekter ukrepov in dejavnosti, ki jih neka 
organizacija uporablja, da korupcijo prepre-
čuje in kontrolira. Ti ukrepi med drugim 
vključujejo usposabljanje s področja etike, 
proaktivno in reaktivno preiskovanje korup-
tivnih vedenj, testiranje integritete ter gene-
ralno prevencijo s pomočjo disciplinskih po-

stopkov in kaznovanja kršiteljev. 
(c) Obstoj neformalnega pravila. Gre za ne-
formalno prepoved v poklicni kulturi, da bi 
uslužbenci naznanili nepravilnosti ali kršitve 
svojih poklicnih kolegov. 
(d) Vpliv pričakovanj javnosti. Zadnja di-
menzija se nanaša na družbeno in politično 
okolje, kjer organizacija opravlja svojo dejav-
nost (Lobnikar & Pagon, 2016). 

Sama beseda korupcija izhaja iz latinskega jezi-
ka (corrumpere), pomeni pa »razbiti, prelomiti, 
pretrgati« (Jakičič, 2013). Če se vprašamo, kaj 
se s korupcijo prelomi, lahko odgovorimo, da 
je prelomljen zakon, da je prelomljeno pravilo, 
dolžnost ali norma. Korupcija razkraja celot- 
no družbo, saj ogroža predvidljivost in odgo-
vornost, zmanjšuje transparentnost in razjeda 
družbeno zaupanje. Pomembno je dodati tudi 
to, da je z dejanjem korupcije lahko prelomljena 
tudi človekova osebnost, saj korupcija vključuje 
laganje, licemerstvo in ravnanje po dveh proti-
slovnih skupinah družbenih norm. Družbeni 
razkroj in izguba osebne integritete sta verjetno 
najhujši dolgoročni negativni posledici korupci-
je (Hankins 2002, cit. v Jakičič, 2013).

Korupcija ni samo tisto, kar je zajeto v kazni-
vih dejanjih kazenskega zakona, vse pogosteje 
se omenja podkupovanje, nepotizem, zveze in 
poznanstva, privilegiji ipd. (Žiberna 2005). Po-
sebej je treba opozoriti na obliko korupcije, ki 
navadnemu državljanu sploh ni razvidna in po-
meni povezovanje interesnih skupin, običajno 
gospodarsko-političnih v fazi pred sprejemom 
določenega predpisa, ki imajo za končni cilj za-
sebne koristi. Sprejem zakona v tem primeru 
pomeni nastanek novega privilegija, monopola 
moči. Vedno več pozornosti zbuja povezovanje 
gospodarske in politične moči ter finančnih in-
teresov, kar lahko ustvarja elitizem in spodjeda 
zdrave temelje države. Problem pri takšni vrsti 
korupcije je v tem, da državljani ne vidijo nepo-
srednih povezav in škodljivosti takšnih pojavov. 
Tako ustvarjeni kapital se lahko pretaka na za-
sebne račune ali se investira v tujino (Dobovšek 
2004). Korupcija ni zločin brez žrtve. Razmah 
korupcije lahko uradne postopke, temelječe na 
demokratičnih načelih, sprevrže v postopke, ki 
spodkopavajo zaupanje državljanov v državo, in 
zniža raven spoštovanja prava. 
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Poznamo več delitev korupcije, in sicer jo lah-
ko delimo na individualno in institucionalno, 
notranjo in zunanjo, materialno in politično. 
Individualna (osebna) korupcija pomeni posa-
mezno podkupovanje in diskretnost, saj sta v 
podkupovanje vpleteni le dve osebi. Veliko bolj 
nevarna je institucionalizirana (velika) korupci-
ja, saj povzroča razpad družbenih vrednot, ima 
negativen vpliv na javno vzdušje in povzroča 
negotovost ter prizadene moralo ljudi. Po zdaj 
znanih podatkih je najpogostejša zunanja ko-
rupcija, pri kateri gre največkrat za plačevanje 
storitev, opustitev uradnih dejanj ali pa dajanje 
daril z določenim namenom. Pri notranji ko-
rupciji gre za dejanja (podkupovanja), s kate-
rimi posameznik od nadrejenih ali podrejenih 
dosega nedovoljene koristi (Jakičič, 2013). 

Transparency International (n. d.) opozarja, da 
zdravstveni sektor spada med področja, ki so 
najbolj nagnjena k različnim vrstam zlorab in 
nepravilnostim. Za korupcijo se zdi ranljivo še 
zlasti zaradi vpletenosti velikih količin denarja, 
visoke stopnje informacijske asimetrije med po-
nudniki zdravstvenih storitev in povpraševalci, 
velikega števila vpletenih akterjev, neelastič-
nosti povpraševanja po zdravstvenih storitvah 
in oteženega nadzora zaradi decentralizirano-
sti in diskretnosti le-teh (www.transparency.si/
zdravstvo). Korupcija v zdravstvu dostopa do 
primerne zdravstvene oskrbe ne otežuje le lju-
dem v razvijajočih se državah, saj tudi bogate 
države na njen račun letno izgubijo na milijo-
ne evrov. Korupcija niža kvaliteto, dostopnost, 
obseg in učinkovitost zdravstvenega varstva ter 
viša ceno zdravstvenih storitev. Vrste korupcije 
v zdravstvenem sektorju zajemajo več področij: 
od sprejemanja podkupnin za posebno obrav-
navo pacientov in preskakovanja čakalnih vrst, 
do preprodaje zdravil in ponarejanja receptov. 
Do nepravilnosti prihaja tudi na višjih stopnjah, 
npr. pri avtorizaciji in regulaciji zdravil, kjer 
veliko vlogo igrajo vplivni farmacevtski lobiji. 
Izjemno kritična so javna naročila (www.tran-
sparency.si/zdravstvo). Korupcijo v slovenskem 
zdravstvu spodbujajo predvsem (pre)dolge ča-
kalne vrste, saj jih vplivni in premožni posame-
zniki pogosto preskakujejo. Poleg tega javnemu 
zdravstvu vse večjo konkurenco predstavljajo 
zasebni zdravniki s koncesijo, ki je včasih pode-
ljena pod vprašljivimi pogoji. Trgovci z zdravili 

in medicinsko opremo želijo vplivati na mnenje 
in prakso zdravnikov, saj si z njihovimi pripo-
ročili zagotovijo večji tržni delež. Ker morajo 
biti zdravstvene storitve učinkovite in dostopne 
vsem prebivalcem, ne glede na njihov status, so 
spremembe v zdravstvenem sektorju torej ne-
dvomno potrebne (prav tam).

2. UPRAVLJANJE (KORUPCIJSKIH) 
TVEGANJ

Jere (2013) opredeljuje celovito oceno ogrože-
nosti kot temelj za oblikovanje dokumenta o 
varnostni politiki, torej za vzpostavitev varno-
stne politike gospodarske družbe. Ocena ogro-
ženosti tako zagotavlja, da bodo identificirana 
vsa tveganja in grožnje ter da bodo predvide-
ni vsi ukrepi za primerno raven zagotavljanja 
varnosti in zakonitosti delovanja organizacije 
(Podbregar, Pleteršek in Ivanuša, 2010; cit. v 
Jere, 2013). 

Za izdelavo realne ocene ogroženosti je treba 
predvsem opraviti temeljit pregled gospodarske 
družbe/poslovnega subjekta, ki vključuje pre-
gled vseh objektov z okolico, pregled dislocira-
nih enot, pregled prostorov, dostopa do objek-
tov in drugo, prepoznati objektivne nevarnosti 
v notranjem in zunanjem okolju gospodarske 
družbe, vključno s proizvodnimi, poslovnimi 
in logističnimi procesi, opraviti razgovore s pri-
stojnimi odgovornimi osebami v podjetju ter 
pregledati obstoječe varnostne načrte, poroči-
la in druge notranje akte, ki pokrivajo varno-
stna in sorodna področja (Čas, 2006, cit. v Jere, 
2013). Korupcijska tveganja tako predstavljajo 
samo enega od virov tveganja, s katerimi se soo-
čajo vsi sodobni poslovni subjekti, in jih je treba 
obravnavati in razumeti znotraj celovitega siste-
ma zagotavljanja varnosti v organizacijah. Vsa-
ka ocena ogroženosti bi morala imeti naslednje 
sestavine (Podbregar, 2007; cit. v Jere, 2013): 
•	 opis dejavnosti gospodarskega subjekta, iz 

katerega je moč razbrati, katere so tiste stop- 
nje v procesu, ki so izpostavljene tveganju 
ali ogrožanju;

•	 opis objektov gospodarskega subjekta, na 
osnovi katerega jo možno identificirati 
kritične točke, na katerih obstaja možnost 
ogrožanja varnosti; 
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•	 opis dokumentacijskih in informacijskih 
procesov gospodarskega subjekta, na osno-
vi katerega je mogoče določiti tiste kritične 
točke v procesih, ki zahtevajo uvedbo dolo-
čenih varnostnih ukrepov; 

•	 tveganja, identificirana na podlagi zgornjih 
opisov. 

Ocena stanja, ogroženosti in tveganj, stroškov 
in koristi služi kot podlaga, iz katere razberemo 
varnostne potrebe, temu pa sledi varnostni ela-
borat ali načrt ukrepov, ki mora vsebovati vsaj 
seznam oseb, odgovornih za načrtovanje, iz-
vajanje in nadzor nad ukrepi, opis organizacij-
skih, tehničnih in fizičnih ukrepov upravljanja 
tveganj, ki so določeni na osnovi ugotovljenih 
tveganj in kritičnih točk, in navodila, ki določa-
jo način postopanja v primerih tveganj in ogro-
žanja (prav tam). Na podlagi tako opredeljenega 
sistema lahko vodstva podjetij pristopijo k upra-
vljanju tveganj.

Upravljanje korupcijskih tveganj v zdravstvu si 
bomo v nadaljevanju ogledali z dveh vidikov – 
organizacijskega in vedenjskega. Prvi predsta-
vlja organizacijski sistem upravljanja procesov 
v organizaciji, vključno s pravili za sprejemanje 
odločitev, drugi vidik pa se ukvarja s procesi ve-
denja zaposlenih, in ga v povezavi z upravlja-
njem tveganj po navadi povezujemo z vidiki 
uporabne etike.

2.1 Organizacijsko-sistemski vidiki 
upravljanja tveganj
V uvodu smo omenili načela sodobnega korpo-
rativnega upravljanja (odgovornost, poštenost 
in transparentnost), ki veljajo tudi za zdravstve-
ne sisteme. Poštenost se navezuje na zavezanost 
pravu in etiki. V tem poglavju se bomo ukvarjali 
predvsem s prvim, o etiki bomo razpravljali v 
naslednjem poglavju. Ko govorimo o korpo-
rativnem upravljanju v zdravstvenem sistemu, 
pa Žalac, Košak, Ferjančič Podbregar in Šprajc 
(2016) slednjega razumejo kot součinkovanje 
upravljanja s strani ustanovitelja (v primeru 
zdravstvenih zavodov so to država ali občine), 
organov upravljanja ali poslovodnega organa 
(uprava zdravstvenih zavodov) in tudi nadzor-
nega sveta kot organa nadziranja upravljanja. 

Osnova korporativnega upravljanja je primerna 
zakonska ureditev področja zdravstvene dejav-
nosti. Avtorji (Žalac in sod., 2016) tu omenjajo 

vsaj tri vsebinske sklope: (a) zakonsko ureditev 
področja, za kar je prvenstveno odgovorna dr-
žava, (b) predpisi, ki določajo strukturo zavoda 
(statut ali pravila zavoda), način izvajanja dejav-
nosti in pravice uporabnikov ter (c) kodeksi, ki 
opredeljujejo standarde vedenja deležnikov. 

Če govorimo o tveganjih, je temeljni vir tvega-
nja v procesih upravljanja zdravstvenih zavodov 
povezan prav z zakonsko ureditvijo področja 
ter uveljavljanjem lastninskih pravic države ali 
občine pri vodenju zavoda. Neučinkovita zako-
nodaja, v kateri se odražajo interesi posameznih 
zainteresiranih deležnikov v zdravstvenem sis-
temu (npr. industrije, dobaviteljev, interesnih 
združenj, zavarovalnic), ne pa interes uporab-
nikov zdravstvenih storitev, pomeni sistemsko 
tveganje, ki že v svoji osnovi ogrozi transparen-
tno, pošteno in učinkovito delovanje sistema. 
Hkrati pa je treba poudariti, da so to tveganja, 
na katere uprava zavodov nima vpliva, a pred-
stavljajo pomembno oviro primernim proce-
som vodenja zavoda. Če k tveganjem, ki izhajajo 
iz sistemske ureditve zdravstvenih zavodov, do-
damo še neposreden vpliv vsakokratne oblasti 
(politike), da si zagotovi vpliv preko nastavitve 
politično lojalnih, ne pa tudi kompetentnih in 
strateškim ciljem zavoda predanih uprav in čla-
nov svetov zavoda, potem so tveganja z naslova 
strateškega upravljanja zdravstvenih sistemov še 
večja.

Za upravljanje tveganj je v poslovnem subjek-
tu najbolj odgovorno vodstvo. V zdravstvenih 
zavodih se ta odgovornost porazdeli med svet 
zavoda, direktorja, strokovnega direktorja in 
strokovni svet. Poleg prej omenjenega vse-
binskega sklopa (kamor spadata npr. Zakon o 
zdravstveni dejavnosti in Zakon o zavodih itd.) 
delovanje zavoda opredeljuje statut ali pravila 
zavoda ter splošni akti, ki so sprejeti v skladu 
s statutom ali pravili zavoda. O pomenu uprav- 
ljavskih struktur za transparentno, uspešno in 
učinkovito delovanje zdravstvenega zavoda 
so temeljito razpravljale Žalčeva in sodelavke 
(2016) ter Cerkvenik Škafarjeva & Florjančič 
Podbregarjeva (2016) zato bralca napotujem 
na ta vir. Avtorice (Žalac in sod., 2016) ter Cer-
kvenik Škafar & Florjančič Podbregar, 2016) so 
izpostavile potrebo po izkazani kompetentnosti 
nosilcev teh upravljavskih funkcij znotraj zdrav- 
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stvenega sistema kot osnovi za upravljanje tve-
ganj. Na znanju utemeljeno vodenje zdravstve-
nega zavoda, ki je podprto s standardi vrlinske 
ali poklicne etike, predstavlja temelj upravljanja 
korupcijskih tveganj v zdravstvu. Tveganja, s 
katerimi se soočajo vodstva zdravstvenih zavo-
dov, so raznovrstna in kompleksna ter obsegajo 
tveganja neskladnosti delovanja zdravstvenih 
zavodov s predpisi, tveganja iz naslova poslo-
vodenja zavodov zaradi odsotnosti zapisov po-
slovnih procesov, odsotnosti ali nezadostnosti 
notranjega internega nadzora, tveganja, pove-
zana z upravljanjem informacijskega sistema in 
varstva osebnih podatkov, ter tveganja, vezana 
na poslovno-operativne odločitve zaradi od-
sotnosti delovanja sistema kontrol (Cerkvenik 
Škafar & Florjančič Podbregar, 2016). Avtorici 
za upravljanje teh tveganj, ki so lahko mnogo-
krat povezana tudi s koruptivnim vedenjem, 
predstavita nekaj pristopov ali modelov, ki so 
uporabni v javnih zdravstvenih zavodih – od 
modela COSO, ki temelji na sistemu notranjih 
kontrol, do opredelitve procesov notranjih kon-
trol v skladu z Usmeritvami za notranje kontro-
le (MFRS, 2004) ter delovanja notranje revizije 
v zdravstvenem zavodu. Javni zavod lahko za 
upravljanje tveganj, tudi korupcijskih, razvije 
celovit in na sistemu zavor in ravnovesij zasno-
van pristop obrambe, ki temelji na teh linijah 
obrambe (Pogačar, 2014; cit. v Cerkvenik Ška-
far & Florjančič Podbregar, 2016): prva zajema 
aktivnosti vrhovnega menedžmenta in sistema 
notranjih kontrol, druga pravila delovanja po-
sameznih podsistemov (npr. računovodske kon-
trole, preiskovanje prevar …), tretja pa je vezana 
na delovanje notranjih revizorjev in po potrebi 
vključevanje zunanjih revizij (prav tam: 36). Če 
k tem dodamo še veljavne standarde s tega po-
dročja (npr. ISO 9001 in v zvezi z njim Standard 
EN15224, AACI ver. 4.1), potem lahko ugotovi-
mo, da je področje dobro urejeno. Zakaj potem 
prihaja do (korupcijskih) tveganj v zdravstvenih 
zavodih? Pri iskanju odgovora na to vprašanje je 
treba razumeti tudi vire za tvegano vedenje, ki 
so povezani z vedenjem zaposlenih v zdravstve-
nih zavodih. 

2.2 Vedenjski vidiki upravljanja tveganj
Posameznikovo vedenje usmerjajo zunanja in 
notranja pravila. Pri zunanjih pravilih gre za 
predpise, standarde in dogovorjene postopke ter 

so po navadi vključeni v upravljavske procese, ki 
smo jih opisali v prejšnjem podpoglavju. Pri no-
tranjih pravilih pa gre za ponotranjene vrednote 
posameznika, na podlagi katerih vsak ocenjuje, 
kaj je prav in kaj narobe. Na vedenje posame-
znika imajo po navadi večji vpliv ponotranjena 
pravila, zato si bomo v nadaljevanju pogledali, 
kako lahko na upravljanje korupcijskih tveganj 
gledamo skozi prizmo uporabne etike.

Morala je skupek načel oziroma pravil obnaša-
nja, ki jih sprejemajo člani neke kulture in služi-
jo vrednotenju tega, katero vedenje je dobro in 
katero slabo. Morala torej zagotavlja izhodišča 
za ravnanje posameznikov in hkrati služi oce-
njevanju moralnosti teh posameznikov in nji-
hovih vedenj (Beauchamp & Bowie, 1993). Kot 
pravi Newtonova (1998), smo se vse, kar se tiče 
moralnih načel, bržkone naučili že v rani mla-
dosti, saj so ta načela zelo preprosta in si jih je 
lahko zapomniti, težko pa se jih je dosledno dr-
žati. Etika je teorija moralnosti, ki poskuša siste-
mizirati moralne sodbe ter vzpostaviti in zago-
varjati moralna načela (DeGeorge, 1982). Etika 
se torej ukvarja s tem, kaj je dobro in kaj slabo 
ter zakaj, pri čemer izhaja iz religioznih, filozof-
skih, političnih, utilitarnih, pravnih, situacijskih 
in drugih izhodišč (Ruch & Crawford, 1991) ter 
poskuša odkriti logične povezave med temelj-
nimi etičnimi izhodišči in moralnimi načeli, ki 
usmerjajo naše ravnanje (Newton, 1998).

Etično ravnanje je ravnanje v skladu z moralni-
mi načeli, neetično pa je tisto ravnanje, ki je s 
temi načeli v nasprotju. Etično vedenje od nee-
tičnega razlikujemo s pomočjo moralnih sodb, ki 
so posledica moralnega sklepanja. Pri moralnem 
sklepanju lahko izhajamo iz posledic ravnanja 
(teleološki pristop), iz same dolžnosti ravnanja 
v skladu z nekim pravilom (deontološki pristop) 
ali pa iz vrlin (ontološki pristop) (Luthans et al., 
1987). Newtonova opredeljuje tudi razliko med 
moralnim problemom in etično dilemo. Pri mo-
ralnem problemu zelo dobro vemo, kaj je prav in 
kaj ne, vendar bodisi ne vemo, na kakšen način 
bi tisto, kar je prav, najlažje dosegli, bodisi nas 
mika, da ne bi naredili ničesar ali da bi celo na-
redili tisto, kar ni prav. Pri etični dilemi pa res- 
nično ne vemo, kaj je prav in kaj ne. 
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Prav to razlikovanje med moralnim problemom 
in etično dilemo nam omogoča odgovoriti na 
pomislek, češ da etike pri delu v javni ali držav-
ni upravi ne potrebujemo, saj se je treba le držati 
zakonov in predpisov. Že pri razreševanju mo-
ralnih problemov lahko najdemo primere, kjer 
zakon in predpisi ne nudijo dovolj izhodišč za 
odločitev o tem, na kakšen način bi tisto, za kar 
mislimo, da je prav, najlažje dosegli. V celoti pa 
to velja za etične dileme, kjer nam sklicevanje na 
zakone in predpise prav nič ne pomaga. 

Če torej želimo, da bodo uslužbenci ravnali 
etično in da bodo sposobni ustrezno razreševa-
ti moralne probleme in etične dileme, ki se pri 
njihovem delu pojavljajo, potem se ne moremo 
izogniti ustrezni uporabi etike pri delu. Etiko pa 
je treba približati praksi in jo prevesti v jezik, ki 
ga razumejo ne le filozofi teoretiki, pač pa tudi 
praktiki. Zato je v svetu prišlo do razvoja upo-
rabne etike, ki jo razumemo kot ožje, aplikativ-
no področje etike, ki se ukvarja s proučevanjem 
uporabe moralnih načel v posameznih profe-
sijah in poklicih. Pri pregledu literature lahko 
ugotovimo, da avtorji (Lobnikar & Pagon, 2016) 
povzemajo predvsem tri osnovne premise ozi-
roma imperative uporabne etike, ki jih mora za 
etično ravnanje upoštevati vsaka profesija. Prva 
je dobrodelnost. Etiko, namenjeno profesiji, je 
smiselno začeti z imperativom, ki mora zavze-
mati osrednje mesto, saj vse definicije »profesi-
je« vključujejo pojme ekspertnosti, s pomočjo 
katerih »profesionalec« opravlja svoje stori-
tve za javno ali zasebno stranko. Prav skrb za 
stranko je brezpogojna zahteva takega odnosa. 
Če je naloga »profesionalca«, da služi stranki, 
potem mora za svojo stranko in njene interese 
poskrbeti, četudi ga ekspertno znanje postavi v 
boljši položaj, prav zato ker je »profesionalec« 
in ker je stranka prišla k njemu po pomoč. V 
nekaterih profesijah zakon to dolžnost opredeli 
kot »skrbniški« odnos. Vendar, tudi če ni opre-
deljen v zakonu, mora tak odnos veljati za vsako 
profesijo. Imperativ dobrodelnosti torej pomeni 
delati v dobro stranke in vsebuje več podrejenih 
imperativov: (a) ne škoduj, (b) preprečuj škodo 
oziroma zaščiti pred škodo in (c) služi intere-
som ali sreči stranke. Naslednja premisa je spo-
štovanje posameznika. Zahteva po spoštovanju 
avtonomnosti in dostojanstva posameznikov, s 
katerimi imamo opravka, kakor tudi po upošte-

vanju njihovih razlogov in odločitev, je splošna 
zahteva, ki jo moramo ljudje spoštovati v vseh 
naših odnosih. Vendar pa ima v odnosu med 
»profesionalcem« in njegovo stranko še doda-
ten pomen, saj omejuje obseg njegove dobrodel-
nosti. Tako lahko »profesionalcu« njegovo eks-
pertno znanje nakazuje, da bi določen ukrep, ki 
ga je sposoben izvesti, najbolje služil interesom 
stranke in bi morda celo odpravil njeno trplje-
nje ali izgubo. Vendar pa, če se stranka s tem ne 
strinja – in interesi ostalih pri tem niso ogroženi 
–»profesionalec« ne more svojih rešitev stranki 
vsiliti. Ta konflikt med avtonomnostjo in do-
brodelnim paternalizmom je še najbolj izražen 
v medicini in tudi širše v zdravstvenem sistemu, 
vendar pa ga lahko najdemo tudi v pravu, po-
slovnem svetu, izobraževanju ipd. Zadnje izho-
dišče uporabne etike predstavlja pravičnost. Im-
perativ pravičnosti zahteva, da »profesionalec« 
gleda dlje tako od načel profesije kot interesov 
stranke in prevzame odgovornost za vpliv, ki 
ga ima profesija na družbo kot celoto. V vsaki 
profesiji, pa tudi sicer v vsakem poklicu, lahko 
najdemo številne primere nepravičnosti. Naloga 
»profesionalcev« je, da se – tako v okviru svo-
jih profesionalnih združenj kot pri svojem in-
dividualnem delu – zavzemajo za zmanjševanje 
tovrstnih nepravičnosti. »Profesionalec«, ki se 
vda razmeram v okolju in s tihim pristankom 
omogoča obstoj opisanih nepravičnosti, ne iz-
polnjuje dolžnosti svojega profesionalnega sta-
tusa (Lobnikar & Pagon, 2016).

Ker so opisani imperativi med seboj logično ne-
odvisni, med njimi lahko, kot smo videli, pride 
do konflikta, ko posamezniku ni jasno, kateri 
imperativ naj bi v dani situaciji upošteval. Pri 
vsakem moralnem problemu oz. etični dilemi, 
moramo najprej skrbno razmisliti in proučiti 
vse možnosti, ki jih imamo na razpolago. Nika-
kor se ne smemo odločati na podlagi predsod-
kov ali impulzivno, zgolj zato, ker imamo moč, 
da to storimo. Avtorica (Newton, 1998) temu 
pravi dolžnost do predanosti razumu, vključuje 
pa pripravljenost, da naše moralne sodbe pod-
vržemo kritični oceni, najprej lastni, nato pa še 
oceni drugih, in da te sodbe spremenimo, če se 
izkaže, da niso bile najboljše. Nadalje imamo 
dolžnost, da obstoječe alternative proučimo z 
objektivnega stališča, kar pomeni, da v enaki 
meri upoštevamo pravice, interese in možnosti 
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vseh posameznikov, ki jih situacija vključuje. 
Oboje je povezano s tako imenovanim zlatim 
pravilom, da moramo z ostalimi ravnati tako, 
kot bi želeli, da ostali ravnajo z nami. Brez naše 
pripravljenosti, da svoje odločitve podvržemo 
razumu in poskušamo na situacijo pogledati 
skozi oči vseh prizadetih, etično ravnanje torej 
ni mogoče.

Eden od glavnih ciljev uporabne etike je, da nas 
popelje preko subjektivnega pristopa k rešitvi, 
za katero bi se vsi razumni ljudje strinjali, da je 
dobra ali prava. To pomeni, da moramo spreje-
mati odločitve, ki so objektivno pravilne. Do teh 
odločitev pa pridemo z upoštevanjem postop-
kov etičnega odločanja. 

Vse doslej povedano lahko združimo v enoten 
okvir za etično odločanje, ki ima pet stopenj 
(Markkula Center for Applied Ethics, 2016):
•	 Prepoznava moralnega vprašanja. Na tej 

prvi stopnji moramo ugotoviti, da smo so-
očeni z nekim moralnim problemom, mo-
ralno dilemo ali etično dilemo. Vprašati se 
moramo, ali je kaj narobe, bodisi na osebni, 
medosebni ali družbeni ravni. Ali obstaja 
konflikt, ki lahko škodi ljudem, živalim ali 
okolju? Institucijam ali družbi? Je ta pro-
blem globlji od pravnih ali institucionalnih 
vprašanj? Kako vpliva na ljudi kot posame-
znike, ki imajo svoje dostojanstvo, pravice 
in upanje na boljše življenje?

•	 Ugotavljanje dejstev in postavitev alterna-
tiv. Na drugi stopnji moramo najprej ugoto-
viti vsa dejstva, pomembna za razumevanje 
primera. Vprašati se moramo, kateri posa-
mezniki in skupine so vpleteni in zaintere-
sirani za izid. Kakšen je njihov interes? Ali 
je primer za nekatere bolj pomemben kot 
za druge, ker imajo posebne potrebe (npr. 
revni, zapostavljeni, prikrajšani)? Ali poleg 
neposredno vpletenih obstajajo še druge 
zainteresirane osebe ali skupine? Nato se 
moramo vprašati, katere so alternative pri 
našem ukrepanju. Kakšne možnosti imamo 
na razpolago? Ali smo se posvetovali z vse-
mi relevantnimi osebami? Pomembno se je 
vprašati, kaj bi dejala oseba, katere mnenje 
spoštujemo, če bi ji pokazali listo opredelje-
nih alternativ.

•	 Ocena alternativ z različnih moralnih 
vidikov. Da ne bi prezrli katerega od po-
membnih vidikov moralnega sklepanja, si 
je na tej stopnji treba zastaviti več vprašanj. 
Katera alternativa prinese največ dobrega in 
najmanj slabega za kar največ ljudi? Katera 
alternativa spoštuje pravice in dostojanstvo 
vseh udeleženih in ostalih zainteresiranih 
oseb? Če vsakdo ne more dobiti tega, kar si 
želi, ali bo vsakdo vsaj pošteno obravnavan? 
Katera alternativa največ prispeva k splošni 
dobrobiti v družbi, skupnosti ali družini? 
Katera alternativa omogoča poglabljanje ali 
razvoj tistih vrlin oziroma osebnostnih zna-
čilnosti, ki jih cenimo posamezniki, profesi-
ja ali družba v celoti?

•	 Sprejetje odločitve. Na tej stopnji sprejme-
mo odločitev, ki se nam zdi prava, po tem 
ko smo upoštevali odgovore na vsa prej 
zastavljena vprašanja. Pri sprejemanju od-
ločitve se je koristno vprašati, kaj bi o naši 
odločitvi menila oseba, ki jo spoštujemo in 
cenimo njeno mnenje.

•	 Ravnanje v skladu z odločitvijo in ocena 
posledic. Na tej stopnji uresničimo spreje-
to odločitev in spremljamo njene učinke v 
praksi. Kako je vplivala na vse udeležence? 
Ali je imela pričakovane posledice? Kako se 
zaradi sprejete odločitve počutimo? Vpraša-
ti se moramo tudi, ali bi ravnali enako, če bi 
lahko ves proces ponovili od začetka?

3. RAZPRAVA

Transparency International je zapisal, da ko-
rupcija v zdravstvu lahko pomeni razliko med 
življenjem in smrtjo. Korupcija niža kakovost 
zdravstvenih storitev, omejuje dostopnost in 
obseg zdravstvenih storitev, niža učinkovitost 
zdravstvenega varstva ter viša ceno zdravstve-
nih storitev. Zato je celovito upravljanje tega po-
dročja soodvisna naloga tako upravljavcev zdra-
vstvenega sistema (zakonodajalci, vlada, župan) 
in vodstev zdravstvenih zavodov kot tudi vseh 
zaposlenih v zdravstvenih zavodih. Samo prav-
no urejen sistem, ki sledi javnemu dobremu, 
kompetentni vodje zdravstvenih zavodov ter 
zaposleni, katerih vedenje in odločitve temelji-
jo na etičnih standardih posameznih poklicnih 
skupin, lahko zagotovijo tako integriteto zavoda 
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kot integriteto posameznika znotraj tega zavo-
da. Pri tem pa velja poudariti, da je preprečeva-
nje korupcije za dolgoročno uspešnost sistema 
veliko bolj pomembno kot uspešno preiskovanje 
koruptivnih vedenj. Tako kot pri zdravju posa-
meznika je tudi pri integriteti zdravstvenega 
sistema veliko bolje, da ne zboli, kot da se po 
okužbi uspešno zdravi. 
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Izkušnje in problemi 
uravnave korupcijskih tveganj 

in korupcije v bolnišnici

Vsak človek je samo človek. Delo v timu mora 
temeljiti na zaupanju, sodelovanju in poštenem 
medsebojnem odnosu. Odnos do ustanove, v 
kateri si zaposlen, pa je med člani tima, ki lah-
ko dela zelo dobro, zelo različen. Enako velja za 
korupcijska tveganja, ki so glede na dosedanji 
»razvoj naroda« vsekakor prisotna. Zaposleni 
imamo do njih različen odnos. Samo osebna in-
tegriteta posameznika in stopnja njegove osebne 
zrelosti lahko korupcijska tveganja izničita ali 
odpravita.

Razmišljal bom o svojem dosedanjem delu, do-
jemanju delovnega dne, tedna, meseca, let … 
na položaju direktorja javnega zavoda. Pred-
stavljeno bo izključno moje lastno razmišljanje, 
ki ni uradno stališče institucije, v kateri sem 
zaposlen. Vsaka naključna omemba imen bo 
zgolj dobronamerna. Če bi se kdorkoli v zgodbi 
prepoznal, se mu iskreno opravičujem, saj moj 
namen ni koga osebno prizadeti, ampak nekaj 
povedati o korupcijskih tveganjih v javnem za-
vodu – bolnišnici. 

Večji ko je javni zavod, več ima zaposlenih in 
jasno je, da pri upravljanju takega zavoda sode-
luje več ljudi. Dela in naloge se delijo po posa-
meznih področjih med razne profile zaposlenih. 
Zaradi tega tudi pri nabavi zdravil in zdravstve-
nih materialov ter v servisnih storitvah in osta-
lem sodeluje več ljudi. V te procese so vpletene 
različne službe, ki so opredeljene v organigra-
mih, praviloma pa so zapisani in opredeljeni 

tudi načini, kako posamezni postopki naročanja 
potekajo.

Paleta storitev je široka in tem širša, čim večja 
je ustanova in s čim več različnimi dejavnostmi 
se ukvarja. Zaradi preglednosti in razumljivosti 
se bom poskušal omejiti le na ožje področje na-
bave zdravstvenega potrošnega materiala in le 
nekaj zdravil, kjer tudi strokovno poznam po-
dročje uporabe.

Praviloma lahko pride nov material v bolnišni-
co, ko njegovo uporabo odobrijo komisija za 
zdravila, strokovni direktor in nazadnje direk-
tor. Seveda po odobritvi sledi javno naročilo po 
enem izmed postopkov – pač glede na vrednost 
materiala, ki se kupuje. Težava, ki jo kot direk-
tor imam, je, da v državi nimamo opredeljenih 
standardnih materialov, ki bi se za posamezne 
storitve uporabljali, ampak smo prepuščeni la-
stni presoji in mnenju svojih podrejenih.

V Avstriji, Nemčiji ali na Finskem, s katerimi 
se v nekaj televizijskih oddajah želimo zelo pri-
merjati, imajo to jasno definirano. Pri nas temu 
ni tako. Zaupati moramo mnenju zdravnika – 
predlagatelja, komisiji za zdravila, strokovne-
mu direktorju, lastni odločitvi in nato skupini 
za izvedbo javnega naročila. Postopek nabave 
je tako razdeljen med več oseb, ki morajo de-
lati v skladu z zakonodajo. Ali je temu res tako, 
pa dejansko ne vemo. Sam kot direktor nimam 
dovolj časa, da bi vsak tak postopek preveril, 
lahko se posvetim samo najdražjim artiklom. S 
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prenašanjem znanja in zahtev na podrejene se 
v določenem času sicer lahko zgradita zaupanje 
in vera v to, da postopki potekajo tako, kot bi si 
želel. Pa vendar, kot sem zapisal že na začetku, 
vsi smo samo ljudje. Mesto zdravnika pri na-
bavi nekega materiala je določeno v praviloma 
pisnih postopkih posamezne bolnišnice, je pa 
pogosto nujno, da pri takih nabavah sodeluje 
vsaj pri pripravi strokovnih zahtev. Pomembno 
je vedeti tudi, kako je opredeljena samostojnost 
zdravnika pri izbiri zdravil ali zdravstvenih ma-
terialov, ki jih bo uporabil pri zdravljenju pa-
cientov. Zakon o zdravniški službi je v 3. členu 
jasen: »Zdravnik je pri sprejemanju strokovnih 
odločitev neodvisen. Zdravnik svobodno izbere 
način zdravljenja, ki je v danih okoliščinah naj-
primernejši. Zdravnik se mora pri svojem delu 
ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno 
preverjenih metodah.«

Kdo torej lahko omeji predlog za nakup pose-
bej prilagojenega materiala za nekega bolnika? 
Ali bomo imeli dovolj denarja za vse podobne 
primere? Ali in kdo bo odločil, kako pacientu 
predstaviti, kako bomo zdravili njegovo priro-
jeno zelo redko bolezen, če pa vemo, da lahko 
zdravilo 10-krat preseže neko povprečno vre-
dnost za letno zdravljenje in bi lahko s tem de-
narjem ozdravili 200 drugih bolnikov z drugo 
boleznijo? Veliko je predvsem političnih vpra-
šanj, ki bi že morala imeti zapisane odgovore. 
Evropska unija na tem področju pozna »zdra-
vila sirote«, ki jim namenja posebno regulativo. 
Tudi pri nas temu že uspešno sledimo, kar je po-
hvalno, vendar je to le en, osamljen, ekstremen 
primer. 

Moje preprosto prepričanje je, da bi morali 
vsako stvar kupovati tako odgovorno, kot bi jo 
kupovali zase in za uporabo pri svoji mami ali 
svojih otrocih. Tako preprosto vodilo izpolnjuje 
vse smernice, zahteve in navodila tovrstne zako-
nodaje. Od decembra lani nam je v pomoč tudi 
Intravizor. Kako je postopek potekal, se lahko 
prepričamo še pred podpisom pogodbe, če ima-
mo za to dovolj časa, ob tem, da uporabljamo v 
vsakem zavodu več kot pet tisoč različnih arti-
klov. Seveda pa lahko postopke avtomatiziramo 
in ustrezno računalniško podpremo. Le zakaj 
tega do sedaj ustanovitelj še ni naredil za vseh 
svojih 26 javnih zavodov?

Sodelovanje zdravnikov s farmacevtskimi in 
drugimi podjetji, ki izdelujejo medicinski po-
trošni material, je v tujini natančno regulirano 
in tudi ovrednoteno. Praktično vse firme obja-
vljajo imena posameznih zdravnikov, s katerimi 
sodelujejo, in kakšne honorarje so v posame-
znem letu prejeli. To je povsem transparentno 
ter nujno za razvoj stroke in sodobnih načinov 
zdravljenja. Nekaj osnovnih podatkov je možno 
dobiti tudi pri nas za tiste zdravnike, ki v obja-
vo teh podatkov privolijo. Regulator bi lahko to 
preprosto uzakonil in vsaka bolnišnica bi lahko 
te podatke objavila na svoji spletni strani. Zau-
panje bi se tako bistveno povečalo, preglednost 
bi bila večja in korupcijska tveganja manjša.

Zakaj temu ni tako, ne vem.

Ameriška spletna stran Medscape, namenje-
na strokovnemu izobraževanju zdravnikov, je 
pred kratkim predstavila podatke iz zanimivega 
članka v reviji JAMA, kjer navajajo, da polovica 
zdravnikov v ZDA prejme plačilo od industrije 
s področja zdravstva, vodilni pa so moški (več 
kot dve tretjini) in kirurgi. Povprečen znesek, 
ki ga letno prejmejo, je nekaj nad 6800 dolar-
jev za specialiste in 2200 dolarjev za primarni 
nivo. Dobro polovico prihodkov dobijo kirurgi 
iz licenčnin, ostale specialnosti pa iz naslova ho-
norarjev za predavanja. Najzanimivejši za indu-
strijo pa so kardiologi, ker imajo močan vpliv na 
posamezne nespecialiste. 

Omenjeni podatki so vsekakor pomembni pri 
razumevanju in izvajanju postopkov nabav tudi 
pri nas. Vprašanje pa je, ali se s tem ukvarja še 
kdo.

Menim, da sem z zapisanim nekoliko osve-
tlil problematiko možnih korupcijskih tveganj 
na področju nabave zdravstvenih materialov 
in zdravil. Način mojega dosedanjega dela kot 
direktorja je bil vedno usmerjen v transparen-
tnost, informiranost, pogajanja in doslednost 
pri nižanju posameznih cen. Na nepravilnosti, 
ki sem jih odkril, sem opozarjal, ustrezno ukre-
pal, vendar učinki niso bilo vedno sorazmerni 
in skladni z mojimi pričakovanji, sploh v času 
mojega dela v Univerzitetnem kliničnem centru 
Maribor (UKC Maribor). 

Dokaz o tem, kako prepleten je sistem povezav 
in mrež v neki ustanovi na področju javnega 
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naročanja, najlepše predstavim z naslednjim 
primerom. Ko sem želel opredeliti ustreznost 
postopkov javnih naročil in optimizirati posa-
mezne procese, sem se obrnil na strokovnjake 
s tega področja, ki v srednje veliki slovenski 
bolnišnici sami izvajajo vsa javna naročila. Na-
slednji dan po sestanku z njimi so bili objavlje-
ni trije članki, kako namerava direktor uničiti 
službo javnih naročil, jo razbiti in vse predati 
zunanjemu izvajalcu. Kompetentne osebe usta-
novitelja so bile o vsem obveščene, žal pa neka-
teri člani Sveta zavoda tega niso želeli razumeti 
dobronamerno. Verjetno zaradi pomanjkljivega 
tovrstnega znanja ali pa česa drugega.

Za razumevanje povezav in prepletenosti je 
prav, da omenim tudi primer napovedi stavke 
v službi za javna naročila, ker niso želeli izpol-
niti jasnega navodila v zvezi z nakupom zdravil 
iz krvi. Preprosto niso hoteli spoštovati navodil 
Ministrstva za zdravje. Naročili so tudi zunanja 
pravna mnenja (na srečo pred mojim prihodom 
na to delovno mesto), da bi dokazali protizako-
nitost takšnega postopka. 

Usmerjeno sodelovanje posameznih služb v dr-
žavi bi prineslo rešitve. Ne samo skupna javna 
naročila in Intravizor, predvsem že delni pre-
gled delovanja služb za javna naročila v posa-
meznih bolnišnicah bi pokazal možna odstopa-
nja od primernih ukrepov. Posamezniki, ki na 
take anomalije opozarjamo, smo premalo, tudi 
zato, ker epilogov ni ali pa so pomaknjeni v od-
daljene časovne dimenzije, kot se dogaja s po-
dročjem ortopedije in kardiologije.

Vsekakor pa menim, da smo na poti, kjer vrni-
tve v cono ugodja ni več in se bodo posamezni 
primeri pričeli reševati v dobro vseh nas, našega 
zdravstvenega sistema in naših pacientov, le vo-
lja je problem. Ne vem, če si politika tega želi.
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Metka Petek Uhan
Zdravstveni dom Ptuj

Izkušnje in problemi uravnave 
korupcijskih tveganj in korupcije 

v osnovnem zdravstvenem varstvu

Povzetek
Namen tega prispevka je predstaviti problemati-
ko korupcijskih tveganj, s katerimi se srečujemo 
vodstveni delavci v javnih zavodih osnovnega 
zdravstvenega varstva, prepoznavanje tveganj 
korupcije v javnih zavodih ter možnosti vpliva 
na preprečevanje korupcije.

Abstract
The purpose of this contribution is to present the 
problem of corruption risks faced by  managers in 
public institutions of primary health care, identi-
fication of corruption risks in public institutions 
and the potential impact on the prevention of cor-
ruption.
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1. SPLOŠNA DEFINICIJA 

Če zapišemo v spletni brskalnik besedo »korup-
cija«, nam takoj ponudi naslednjo definicijo:
KORUPCIJA (iz latinske besede corruptus – 
pokvarjen) v pravnem smislu pomeni zlorabo 
zaupanega položaja v izvršilni, zakonodajni in 
sodni veji oblasti ter v političnih in celo neeko-
nomskih organizacijah z namenom pridobiti si 
materialno ali nematerialno korist, ki ni pravno 
utemeljena.

Torej, če sledimo definiciji, je korupcija vsaka 
kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobiti 
korist zase ali za drugega. Pri vseh ravnanjih, ki 
jih dojemamo kot korupcijo, je bistven korup-
tivni namen. O takšnem namenu govorimo, ko 
je korist obljubljena ali dana z namenom, da 
vzpodbudi ali nagradi kršitev dolžnega ravna-
nja oziroma ko je korist sprejeta za poplačilo 
dolžnega ravnanja. Kršitev je lahko storitev (ko 
nekdo stori nekaj, česar ne bi smel) ali pa opusti-
tev (ko nekdo ne stori nečesa, kar bi moral), ko-
rist pa premoženjska ali nepremoženjska (vrsta, 
oblika in vsebina niso pomembne), obljubljena, 
ponujena ali že dana oziroma pričakovana, zah-
tevana ali že sprejeta.

2. VZROKI ZA NASTANEK KORUPTIVNIH 
DEJANJ V ZDRAVSTVENIH ZAVODIH

V večini primerov korupcija nastane zaradi 
pohlepa po ugledu ali denarju, velikokrat tudi 
zaradi nevednosti ali pomanjkanja integritete 
in pretirane uslužnosti. Hkrati pa je lahko ko-
rupcija tudi posledica sistemske nepravičnosti, 
ki posameznikom ne omogoča enakopravnega 
dostopa do dobrin, storitev in pravic, zaradi če-
sar se ti zatečejo h korupciji.
Če pogledamo čisto konkretne okoliščine, ki 
prispevajo k nastanku korupcije v javnih zavo-
dih, jih lahko razdelimo po naslednjih točkah:
•	 pomanjkljivo ali sploh neobstoječe, nejasno 

ali premalo uveljavljeno upravljanje in vo-
denje javnih zavodov;

•	 pomanjkanje nadzora nad izvajanjem nalog 
in porabo finančnih sredstev;

•	 pomanjkanje ustreznih etičnih standardov 
in pravil vedenja;

•	 pomanjkanje ustreznih izobraževanj in us- 
posabljanj zaposlenih o načinu izvajanja nji-
hovih nalog ter o etiki in integriteti;

•	 nedosledno ali nepravično kaznovanje krši-
tev pravil v javnih zavodih;

•	 slab pretok informacij;
•	 zloraba svobode odločanja (diskrecijske pra- 

vice) zaposlenih bodisi zato, da omogočijo 
neko korist sebi ali drugemu, bodisi zato, 
ker zaradi tesnega poznanstva z osebami pri 
svojem odločanju niso več nepristranski.

3. KORUPTIVNA DEJANJA, S KATERIMI 
SE SOOČAMO V OSNOVNEM 
ZDRAVSTVENEM VARSTVU

V javnih zavodih se srečujemo z že znanimi ko-
rupcijskimi tveganji, o katerih se je načeloma 
že izjasnila tudi Komisija za preprečevanje ko-
rupcije (KPK). Prelito je bilo že ogromno črni-
la, napisano že kar nekaj zakonov in na to temo 
ustvarjenih nešteto prispevkov in televizijskih 
oddaj, s to problematiko pa se ukvarjajo celo 
parlamentarni odbori Državnega zbora RS.

Predstavila bi nekaj osnovnih korupcijskih tve-
ganj, s katerimi se srečujemo v javnih zdravstve-
nih zavodih:
•	 Prepletanje javnega in zasebnega interesa v 

zdravstvu oziroma obstoj zdravnikov »dvo-
živk«, ki hkrati delajo v javnem in zasebnem 
zdravstvu, kar pomeni sistemsko korupcij-
sko tveganje, ustvarja pa tudi povečana tve-
ganja za nastanek nasprotja interesov.

•	 Dodatno delo zaposlenih v javnem sektorju, 
brez pridobljenih zakonsko zahtevanih do-
voljenj za takšno delo, kar je sistemski pro-
blem, ki se ne obvladuje.

•	 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, problem ne bo rešen, 
kajti tudi pri skupnih javnih naročilih lah-
ko prihaja do korupcije skozi vzpostavljanje 
monopolov. Srečujemo se tudi z neupošte-
vanjem temeljnih načel javnega naročanja 
in etičnih meril uslužbencev v javnih zavo-
dih ter posledično nepravilnim ravnanjem 
v postopkih javnega naročanja (ki so lahko 
tudi posledica nepoznavanja veljavnih pred-
pisov). Pri naročilih manjših vrednosti pa se 
srečujemo s t. i. fiktivnimi zastopstvi tujih 
firm v Sloveniji, ki onemogočajo pridobitve 
ponudb neposredno od proizvajalcev.
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•	 Pri sponzoriranju izobraževanj obstaja ver-
jetnost, da se zaposleni dogovarjajo s pro-
izvajalci zdravil in/ali medicinske opreme, 
da jim s sponzoriranjem in/ali donacijami 
dodelijo finančna sredstva za namen različ-
nih izobraževanj. Nekoliko je to preprečeno 
s Kodeksom medicinske deontologije Slo-
venije, ki v 10. členu zdravnikom prepove-
duje okoriščanje z nagradami za propagira-
nje 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 krši-
tev 11. člena Zakona o javnih uslužbencih 
(Uradni list RS, št. 56/02 in sprem.), ki pre-
poveduje sprejemanje daril v vrednosti nad 
62.50 EUR.

•	 Sodelovanje zdravnikov pri raziskovanju 
učinkovitosti zdravil. Srečujemo se s prime- 
ri, ko zaposleni zdravniki sklepajo pogodbe 
za financiranje preizkušanja zdravil s farma-
cevtskimi družbami, saj lahko za tako ime-
novane postmarketinške študije nekateri 
zdravniki neposredno na svoj račun preje-
majo denar od proizvajalcev zdravil. 

4. POSTOPKI IN UKREPI ZA 
OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH 
DEJANJ V ZD PTUJ

V Zdravstvenem domu Ptuj smo pripravili us- 
trezne pravilnike, s katerimi poskušamo prepre-
čiti oz. vsaj omejiti tveganje pojava korupcije. Med 
splošnimi standardi, s katerimi poskušamo pre-
prečiti koruptivna dejanja v zdravstvu, je vsako-
letno nadgrajevanje ISO standarda, ki z vnaprej 
določenimi postopki preprečuje odklone od za-
stavljenih ciljev, točno določa postopke nabave 
in 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 pre-
prečevanje koruptivnih dejanj: 
•	 Register tveganj,
•	 Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s 

sprejemanjem daril,
•	 Pravilnik o delovanju sklada Zdravstvenega 

doma Ptuj,
•	 Obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejema-

njem 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 in-
tegritete.

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

nitih dejanj za zaposlene,
•	 navodila za zbiranje donacijskih oz. sponzor- 

skih sredstev,
•	 navodilo skrbnikom pogodb o nadzoru nad 

sklepanjem pogodb in aneksov.

4.2. PR PP 18; Pravilnik o omejitvah in 
dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril 
Ureja omejitve in dolžnosti delavcev v zavodu 
glede sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem 
službe, razpolaganja s temi darili, odgovorno 
osebo, ki vodi seznam prejetih daril, in druga 
vprašanja v zvezi s temi omejitvami in dolžnost-
mi. Pravilnik je bil sprejet na osnovi določil Za-
kona o javnih uslužbencih.

4.3.PR PP 12; Pravilnik o delovanju sklada 
Zdravstvenega doma Ptuj 
Pravilnik na podlagi Statuta Zdravstvenega do- 
ma Ptuj ureja sledeča področja:
•	 financiranje strokovnih izpopolnjevanj za-

poslenih,
•	 financiranje znanstveno raziskovalne dejav-

nosti,
•	 organizacija simpozijev in strokovnih po-

svetov,
•	 nabava opreme in
•	 nabava strokovne literature.

Ureja tudi področje načina zbiranja sredstev 
(donatorstva, sponzorstva, kotizacije, prosto-
voljni prispevki fizičnih oseb ...) in določa način 
koriščenja sredstev.

Sklad vodi štiričlanska komisija. Denarna sred-
stva se zbirajo na posebnem računu URSJT.
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4.4. Obvestilo o omejitvah v zvezi s 
sprejemanjem daril s strani zaposlenih in o 
postopku v primeru njihove izročitve
To obvestilo je skladno s 4. členom Uredbe o 
omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev. 

4.5. Navodilo o zaščiti prijaviteljev koruptivnih 
nezakonitih ali neetičnih ravnanj
Navodilo določa ukrepe, s pomočjo katerih so 
zaščiteni prijavitelji neetičnih oziroma nezako-
nitih dejanj v ZD Ptuj. 

Na osnovi tega navodila se pripravlja tudi Letno 
poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta integri-
tete.

5. eZDRAVJE 
(eNAPOTNICA, eNAROČANJE)

Storitev eZdravje naj bi že v tem letu prinesla 
koristi za paciente in bo pomenila korak naprej 
v preprečevanju koruptivnih dejanj v zdravstvu. 

Čeprav storitev eNaročanje, ki omogoča ele-
ktronsko 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. Kljub temu da uvajanje eNaročanja 
in eNapotnice pri izvajalcih osnovne zdravstve-
ne dejavnosti pomeni velik poseg v organiza-
cijo delovnih procesov in je hkrati tudi precej 
zahtevna naloga, pa ugotavljamo, da ni poročil 
o točnih čakalnih dobah. Upajmo, da to ne bo 
postala praksa in da gre le za začetno pomanj-
kljivost v uvajanju sistema.

6. ETIČNI KODEKS, NAGRAJEVANJE, 
IZOBRAŽEVANJE

Etični kodeksi so pravila vedenja in moralnih 
norm, ki so jih skupine posameznikov prosto-
voljno zapisale z namenom urediti odnose zno-
traj skupine in 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 predstav- 
ljajo podlago za ukrepanje ob kršitvi dolžnega 
ravnanja. So torej prvi formalni okvir za sankcio- 
niranje v primeru koruptivnih ravnanj.

Tako tudi v vodstvu ZD Ptuj poskušamo s po-

močjo internih izobraževanj ozavestiti zaposle-
ne, da morajo svoje naloge in dolžnosti opravlja-
ti skrbno in odgovorno. Slediti morajo etičnim 
kodeksom, za katere se zavzemajo posamezna 
združenja oziroma zbornice zaposlenih v jav-
nih institucijah (zdravniška zbornica, zbornica 
medicinskih sester …). Pomemben dejavnik, 
ki vodi do zmanjšanja koruptivnih dejanj, pa je 
primerno nagrajevanje zaposlenih glede na nji-
hovo izpolnjevanje zadanih nalog in prizadeva-
nje k boljšemu delovanju zdravstvenega sistema 
v zavodu. 

7. VREDNOTE ZAVODA

Zavedanje vrednot zaposlenih v zavodu je po-
memben dejavnik v preprečevanju koruptiv-
nih namenov posameznika. V Statutu ZD Ptuj 
je zapisano, da zavod želi postati in ostati eden 
najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih za-
vodov na področju primarnega zdravstvenega 
varstva z omogočanjem zdravljenja po sodob-
nih strokovnih smernicah. To pa nam bo uspe-
lo, če se bomo držali naslednjih smernic:
•	 strokovnost 
•	 kakovost
•	 medsebojno zaupanje 
•	 predanost
•	 natančno izvajanje nalog 
•	 varovanje zasebnosti
•	 spoštovanje 
•	 etika
•	 odgovornost 
•	 sodelovanje in odprtost
•	 empatija 
•	 osebnostni razvoj zaposlenih

8. ZAKLJUČEK

Če bi management in zaposleni v javnih zdrav- 
stvenih zavodih dosledno spoštovali omenjene 
smernice, bi se lahko v veliki meri izognili ko-
rupcijskim tveganjem in povrnili omajano zau-
panje v naše slovensko zdravstvo.

9. VIRI IN LITERATURA

1. Pravilniki in Statut JZ ZD Ptuj
2. Definicije na spletni strani Wikipedije o 

korupciji
3. KPK; definicije koruptivnih dejanj
4. NIJZ; eZdravje, eNaročanje, eNapotnica
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dr. Igor Lamberger
Komisija za preprečevanje korupcije

Dosedanje izkušnje in učinkovitost 
preiskovalnih institucij pri odkrivanju in 

obvladovanju korupcijskih tveganj 
v zdravstvu

Povzetek
O korupcijskih tveganjih govorimo predvsem 
takrat, ko govorimo o izpostavljenosti javnega 
sektorja kršitvam integritete in korupcijskim tve-
ganjem ali drugim protipravnim oz. neetičnim 
ravnanjem. Pomagajo nam ugotoviti področja, 
na katera je treba biti še posebej pozoren v smi-
slu zaznavanja, obvladovanja in preprečevanja 
možnosti za pojav korupcije ali drugih neetičnih 
ravnanj. Tveganja najlažje identificirajo tisti, ki 
v določeni instituciji oz. na določenem delovnem 
mestu ali funkciji delajo in poznajo področje dela. 
Na osnovi identificiranih tveganj se pripravijo 
ukrepi za njihovo preprečevanje in obvladovanje. 
V primeru, ko do kršitev kljub temu pride, pa je 
naloga preiskovalnih organov in institucij, da v 
okviru svojih pooblastil ustrezno ukrepajo.

Abstract
We mainly speak about corruption risks when re-
ferring to the public sector’s exposure to a breach 
of integrity and to corruption risks or other un-
lawful or unethical acts. Such risks help us iden-
tify areas where special attention is required to 
detect, manage and prevent possible corruption 
or other unethical conduct. Risks are most easily 
identified by those who work in a certain institu-
tion or perform a certain job or function and are 
familiar with the area of work. Based on the risks 
identified, measures are prepared to prevent and 
manage them. Should violations occur despite 
these measures, relevant investigation bodies and 
institutions are tasked to take action within the 
scope of their powers.
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1. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 
KORUPCIJE

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadalje-
vanju: komisija) je relativno mlad državni or-
gan. Osnova za začetek delovanja komisije je iz 
leta 2004, in sicer sprejetje takratnega Zakona o 
preprečevanju korupcije (ZPkor). Do leta 2010 
je naloge komisije na tem področju opravljal 
Urad, umeščen neposredno pod Vlado Repu-
blike Slovenije. Nov, najnovejši zakon, ki določa 
delo komisije, je bil sprejet leta 2010 in se je pre-
imenoval v Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije, kljub komaj sedemletni veljavi pa je v 
postopku sprememb že tudi novela zakona.

Komisija je samostojen in neodvisen državni 
organ v Republiki Sloveniji. Ima jasno določe-
ne pristojnosti in naloge v boju s korupcijo ter 
spada med pomembnejše organe. Brani vlada-
vino prava in državo pred korupcijo in njenimi 
posledicami ter negativnimi vplivi na državo in 
gospodarstvo. Status komisije je podoben statu-
su Varuha človekovih pravic, Informacijskega 
pooblaščenca in Računskega sodišča, ki imajo 
sicer podlago tudi v Ustavi Republike Slovenije, 
česar komisija nima. Čeprav je del javnega sek-
torja, komisija ni podrejena nikomur in ne do-
biva navodil ali usmeritev za delo s strani Pred-
sednika Republike Slovenije, Vlade Republike 
Slovenije, Državnega zbora Republike Slovenije 
ali kateregakoli drugega državnega organa, in-
stitucije ali posameznika. Pri svojem delovanju 
je komisija vezana zgolj na Ustavo Republike 
Slovenije in zakon. 

Komisija ni organ odkrivanja in pregona v pred-
kazenskem ali kazenskem postopku, ima pa do-
ločena izvršilna, nadzorstvena in preiskovalna 
pooblastila. Samostojnost komisije je dodatno 
zagotovljena z načinom izbire njenega vodstva, 
ki ga imenuje Predsednik Republike Slovenije 
za dobo šestih let za predsednika in petih let za 
oba namestnika predsednika po predhodnem 
mnenju posebne izbirne komisije, v katero so 
vključeni predstavniki vseh treh vej oblasti in 
civilne družbe. Senat komisije sestavljajo trije 
člani – predsednik in dva namestnika, ki o vse-
binskih odločitvah odločajo na sejah senata, ko-
misija pa predstavlja državni organ z vodstvom 
in zaposlenimi v Uradu komisije, Službi za nad-
zor in preiskave ter Centru za integriteto in pre-

ventivo. Komisija je bila ustanovljena na podlagi 
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor) in 
Konvencije ZN proti korupciji (UNCAC), ki dr-
žavam članicam priporoča ustanovitev neodvis- 
nega organa za omejevanje korupcije (Komisija 
za preprečevanje korupcije ..., 2015).

2. NALOGE KOMISIJE

Komisija ima z zakonom določene pristojnosti, 
ki zajemajo kar veliko področje in se začnejo s 
preprečevanjem korupcije, krepitvijo integrite-
te in nadzorom ter preiskovanjem sumov do-
mnevnih koruptivnih ravnanj in drugih nepra-
vilnosti, pri tem pa, v nasprotju s prepričanjem 
mnogih, komisija nima policijskih pooblastil. 
Primerov torej ne preiskuje na način, kot to 
počne policija, prav tako pa nima pristojnosti za 
preiskovanje kaznivih dejanj. V primeru suma 
kateregakoli kaznivega dejanja komisija primer 
odstopi v pristojno reševanje policiji. Komisija 
tako preiskuje le tisti del ravnanj, pri katerih ob-
staja sum korupcije v širšem pomenu (kršitev 
dolžnega ravnanja) ali drugih nepravilnosti, za 
obravnavo katerih je pristojna. 

Pristojnosti in naloge komisije primarno določa 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, 
dodatno pa jih opredeljuje poslovnik komisije:
•	 Preprečevanje korupcije
•	 Integriteta
•	 Lobiranje
•	 Nasprotje interesov
•	 Premoženjsko stanje funkcionarjev
•	 Nezdružljivost funkcij
•	 Omejitve poslovanja
•	 Darila
•	 Nadzor in preiskava domnevnih primerov 

korupcije
•	 Sodelovanje na mednarodnih projektih  
•	 Analize in preiskave pojava korupcije
•	 Prekrškovni postopki

Transparentnost porabe javnega denarja je po-
membna tudi za vzpodbujanje in zagotavljanje 
poštene konkurence ter za smotrno, gospodar-
no in učinkovito porabo javnih sredstev. Ko-
misija je v letu 2011 pričela s projektom Tran-
sparentnost. Pomemben del projekta je spletna 
aplikacija Erar (prej Supervizor), ki omogoča 
spremljanje izdatkov proračunskih uporabni-
kov, vključno s podatki o javnih naročilih. Erar 
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Opis tveganja Vsota

Javna naročila 90
Nedovoljeno sprejemanje daril 67
Zaščita prijaviteljev 57
Neupoštevanje nasprotja interesov 54
Čakalni seznami 44
Zloraba osebnih podatkov 12
Zaposlovanje javnih uslužbencev 11
Nabava medicinske opreme, medicinsko 
tehničnih pripomočkov in zdravil 10

Zahteva neetičnega ali 
nezakonitega ravnanja 10

je priljubljeno orodje tudi pri preiskovalcih go-
spodarske kriminalitete, revizorjih, preiskoval-
nih novinarjih in drugih preiskovalcih.

3. KORUPCIJSKA TVEGANJA 
IN NAČRTI INTEGRITETE

Načrt integritete je strateški, razvojni in obenem 
operativni proces, v katerem se (cilj je krepitev 
integritete delovanja javnega sektorja in delova-
nje pravne države) ocenjuje izpostavljenost po-
sameznih subjektov javnega sektorja kršitvam 
integritete in korupcijskim tveganjem, identifi-
cirajo dejavniki tveganj za koruptivna in druga 
protipravna in neetična ravnanja ter opredelijo 
ukrepi za obvladovanje teh tveganj. Načrt inte-
gritete ni fiksen in pasiven načrt, ampak ga je 
treba spremljati, usmerjati in posodabljati glede 
na institucionalne, normativne, kadrovske in 
druge spremembe v instituciji ali zunaj nje. Iz-
delava in izvajanje načrtov integritete sta nalogi 
komisije. Zavezanci za izdelavo načrtov integri-
tete so državni organi, lokalne skupnosti, javne 
agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi 
in javni skladi. Področja oziroma viri tveganj so:
•	 organizacijski pogoji (zakoni in druga nor-

mativna ureditev),
•	 zaposleni (javni funkcionarji, javni usluž-

benci, drugi zaposleni) in 
•	 delovni proces (določeno zaporedje aktiv-

nosti za uspešno doseganje zadanih ciljev).

Upravljanje zaznanih tveganj je neprekinjen po-
stopek, s katerim se tveganja najprej zaznavajo, 
analizirajo, ovrednotijo in ocenijo ter nato dolo-
čijo ukrepi za obvladovanje posameznega tvega-
nja in nosilci ukrepov za obvladovanje tveganj 
in preprečevanje ponovitve konkretnega tvega-
nja. Seznam sprejetih in potrjenih tveganj, ukre-
pov, prioritet, nosilcev in rokov s strani pred-
stojnika institucije, ki je zavezanka za izdelavo 
načrta integritete, je razviden v registru tveganj 
(register koruptivnih tveganj in tveganj za druga 
protipravna in neetična ravnanja zavezanca). Z 
registrom tveganj morajo biti na ustrezen način 
obveščeni vsi zaposleni, za kar je zadolžen pred-
stojnik (Smernice za izdelavo, uvedbo in izvaja-
nje načrtov integritete, Komisija za preprečeva-
nje korupcije, 2014).

4. ANALIZA TVEGANJ IN UKREPOV, KI 
SO JIH ZAZNALI JAVNI ZDRAVSTVENI 
ZAVODI

Iz registra tveganj javnih zdravstvenih zavodov 
so bili zbrani podatki o ugotovljenih tveganjih, 
ki so jih identificirali javni zdravstveni zavodi 
pri izdelavi načrtov integritete. Tveganja je ugo-
tovilo 43 subjektov, od tega 23 bolnišnic in 20 
zdravstvenih domov. 

Tveganja so bolnišnice in zdravstveni domovi 
identificirali po naslednjih skupinah:

Preglednica 1:  Skupine tveganj

Skupina tveganja Vsota

Tveganje v zvezi z vplivi 
in zahtevami 167

Tveganje v zvezi z javnimi naročili 
in drugimi oblikami nakupa ali najema 147

Tveganje v zvezi s specifiko 
poslanstva institucije 109

Tveganje v zvezi z nasprotjem interesov 78
Tveganje, ki jih zavezancem 
določijo nadzorne institucije 26

Skupna vsota 527

Kot razberemo iz skupin in števila tveganj, so 
bolnišnice in zdravstveni zavodi največje število 
tveganj identificirali v skupinah v zvezi z vplivi 
in zahtevami, javnimi naročili in drugimi obli-
kami nakupov ali najema kot tudi s področjem 
nasprotja interesov. Če analiziramo posamezna 
zaznana tveganja, ki se pojavljajo, pa dobimo 
takšno zaporedje najpogosteje zaznanih tveganj 
v javnih zdravstvenih zavodih (navedena samo 
tista, ki se pojavijo več kot enkrat):

Preglednica 2:  Opisi tveganj
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Opis tveganja Vsota
Sum korupcije in zloraba položaja 10
Tveganja v zvezi z negospodarnim 
ravnanjem z javnimi sredstvi 9

Dežurstvo 9
Nedovoljeno lobiranje 6
Področje suma korupcije, neetičnih dejanj 
in zlorabe položaja 6

Uporaba medicinske opreme 5
Nedovoljeni vplivi 5
Predpisovanje in poraba zdravil 5
Zaloga in naročanje bolnišničnih zdravil 
in pripomočkov 4

Oddaja prostorov v najem in 
oddaja medicinske opreme v najem 4

Izvajanje neprekinjenega 
zdravstvenega varstva 4

Neustrezna specifikacija predmeta, 
prilagojena značilnostim enega 
ponudnika, nepoznavanje trga, 
pričakovanja uporabnikov in ponudnikov

4

Sklepanje podjemnih pogodb/izdaja
soglasij za delo zunaj zavoda 3

Nedovoljeni vplivi s strani predstavnikov 
farmacevtskih in drugih predstavnikov 3

Neupoštevanje nasprotja interesov 
po ZZDRS 3

Uporaba opreme 3
Nasprotje interesov pri sklepanju pogodb 
z dobavitelji zdravstvenega materiala 3

Neupoštevanje omejitev poslovanja 2
Drobljenje javnih naročil 2
Visoka stopnja odliva – spremljanje 
zadovoljstva zaposlenih in strokovno 
izobraževanje

2

Uporaba funkcije ali službe uradne osebe 
za uresničitev nedovoljenega zasebnega 
interesa zase in za koga drugega

2

Blagajniško poslovanje 2
Kadrovski deficit 2
Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela 
v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja 
interesov

2

Iz zaznanih tveganj vidimo, da se največ identi-
ficiranih tveganj nanaša na področja:
•	 nabava, raba medicinske opreme, medicin-

sko tehničnih pripomočkov in zdravil (po-
vezano s področjem javnih naročil),

•	 nedovoljeno sprejemanje daril,
•	 zaščita prijaviteljev,

•	 neupoštevanje nasprotja interesov v poveza-
vi z zaposlovanjem in

•	 čakalni seznami.

Navedena tveganja se v zgodovini našega zdrav- 
stva dejansko pojavljajo kot področja, kjer je 
bilo ugotovljeno ali so se pojavili vsaj sumi, da 
je prišlo pri gospodarjenju z javnimi sredstvi 
oz. ravnanju posameznih javnih uslužbencev, 
funkcionarjev ali drugih zaposlenih do neeti- 
čnih ravnanj, nedovoljenih ravnanj oz. tudi do 
sumov storitev kaznivih dejanj.

Če pogledamo analizo tveganj samo za podro-
čje javnih naročil (veliko število prijav komisi-
ji se nanaša ravno na področje javnih naročil), 
ugotovimo, da so tveganja za nastanek kršitev 
na področju javnih naročil kot najbolj proble-
matična izpostavili zdravstveni domovi, bolni-
šnice, občine, domovi za starejše občane in še 
nekateri drugi. Tudi ta analiza nam potrjuje, da 
nabava medicinske in druge opreme predstavlja 
eno izmed največjih tveganj v javnih zdravstve-
nih zavodih.

5. NABAVA, RABA MEDICINSKE 
OPREME, MEDICINSKO TEHNIČNIH 
PRIPOMOČKOV (MTP) IN ZDRAVIL 

Problematiko nabav v zdravstvu pozna že tudi 
najširša javnost iz več primerov, ki so bili pred-
stavljeni tudi medijsko. Skoraj vsaka investici-
ja v zdravstvu (Onkološki inštitut, Pediatrična 
bolnišnica) se podaljša in stroški povišajo. Me-
dijsko predstavljena je bila tudi nabava žilnih 
opornic, kjer poteka tudi preiskava Parlamen-
tarne preiskovalne skupine v Državnem zboru 
Republike Slovenije. Še leta nazaj se spomnimo 
kriminalistične preiskave nabav in kasneje ser-
visiranja operacijskih miz. V zadnjem času smo 
spremljali medijske navedbe iz domnevnih ob-
tožnic več primerov različnih zdravstvenih pri-
pomočkov ter s tem povezanih (pre)visokih cen 
in domnevnih zaslužkov zaposlenih v zdrav- 
stveni dejavnosti. Nekaj zadev izmed teh je za-
ključenih, za druge postopki še potekajo.

Komisija je tudi na tem področju v zadnjem 
času sprejela stališče in priporočila določenim 
institucijam:
•	 pristopi se k vzpostavitvi registra MTP;
•	 bolnišnice kot naročniki v razpisni doku-

mentaciji za nabavo MTP ne smejo zahte-
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vati od ponudnikov dodatnih neupravičenih 
zahtev, ki od ponudnikov terjajo (pri izdela-
vi kalkulacije ponujene cene), da stroške do-
datnih zahtev vključijo v ponudbene cene;

•	 bolnišnice kot naročniki morajo od ponud- 
nikov v razpisni dokumentaciji zahtevati, da 
pojasnijo njihovo nabavno pot ponujenih 
MTP, to je od proizvajalca do bolnišnice (z 
namenom zagotavljanja varovanja človeške-
ga življenja in z namenom ugotovitve vseh 
posrednikov, ki so vključeni v izvajanje do-
bav od proizvajalca do bolnišnice);

•	 Ministrstvo za finance in Agencija RS za var- 
stvo konkurence proučita morebitna ukre-
panja iz svojih pristojnosti z vidika pravnega 
varstva javnega interesa;

•	 Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za finan-
ce in Ministrstvo za javno upravo proučijo 
možnost, da nakupe tistih MTP, ki se pro-
dajo slovenskim bolnišnicam po nenormal-
no visokih cenah, trženje le-teh pa se izvaja 
na način izvajanja ekskluzivnega pokrivanja 
slovenskega trga, izvaja gospodarska druž-
ba s sedežem npr. v Nemčiji ali Avstriji (po 
naših podatkih Italija ni primerna, ker po 
ustnih pojasnilih obstojijo večji razponi v 
cenah MTP med severom in jugom Italije).

•	 V kolikor bi bil lastnik te družbe Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), 
bi lahko ta sam presodil, kakšna kakovost 
in katera cena glede na finančne zmožno-
sti zdravstvene blagajne bi bila primerna 
za slovenske paciente, in te MTP bi lahko 
zdravniki po vseh slovenskih bolnišnicah 
uporabili v postopkih zdravljenja pacientov. 
ZZZS bi tako na nek način s svojim naku-
pom vzpostavil standard za primerne MTP 
za slovenske paciente. 

•	 Komisija lahko zainteresiranim poda še 
dodatne ustne predloge, ki bi pripomogli k 
ukrepom proti multinacionalkam, ki izvaja-
jo segmentacijo trga, in bi istočasno zmanj-
šali korupcijska tveganja. 

6. ČAKALNI SEZNAMI IN NEDOVOLJENO 
SPREJEMANJE DARIL

Komisija spremlja in se ukvarja tudi s proble-
matiko preskakovanja čakalnih vrst, kar je brez 
dvoma povezano tudi z nedovoljenim sprejema-
njem daril. Tudi zadnji znani primer, kjer naj bi 

bile za prednostno obravnavo izven čakalnih 
vrst ponujene tudi storitve prevozov v zračnem 
prometu, je poznan iz medijskih poročanj. Pro-
blematike čakalnih vrst se je lotila že v letu 2013 
in ugotovila:
•	 Čakalne vrste so se preskakovale na način, 

da je pacienta prednostno operiral zdravnik, 
zaposlen v javnem zavodu, pacienta pa pre-
gledal in napotil na operacijo kot zdravnik 
zasebnik (večina zdravnikov ni imela so-
glasja direktorja za delo pri zasebniku).

•	 Pacienti iste stopnje nujnosti obravnave so 
kljub vrstnemu redu v čakalni vrsti obra- 
vnavani različno.

•	 Zmogljivosti ambulante niso bile usklajene 
z zmogljivostmi izvajanja operacij – posledi-
ce so samoplačniški pregledi pri zasebnikih, 
operacije v javnem zavodu na podlagi nujne 
napotitve in preskok čakalnih vrst.

•	 Pojavi se vprašanje realnosti in upravičeno-
sti čakalnih vrst »običajnih« pacientov.

7. ZAKLJUČEK

Odgovornost posameznika, ki deluje v javnem 
sektorju je edina, ki preprečuje zlorabe javnih 
sredstev in izvajanje neetičnih praks. Pojem 
odgovornosti izhaja iz besede etika, ki govori o 
tem, kako ravnajo in se odločajo ljudje, ko ima-
jo na izbiro različne vrednote. Morala posame-
znika pomeni njegov nabor pravil za ravnanje, 
ko izbira med pravicami, dolžnostmi in pred-
nostmi zase in za okolico. Oba pojma sta tesno 
povezana in pomembna za pojmovanje odgo-
vornosti posameznika, ki je v naši družbi pogo-
sto in je zaradi različnih postopkov prenašanja, 
delitve in zakrivanja ni mogoče vedno določiti, 
mnogi pa se ji tudi zavestno izmikajo. 
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Sebastijan Peterka
Transparency International Slovenia 

Vloga civilne družbe pri preprečevanju in 
obvladovanju korupcijskih tveganj 

v zdravstvu

Več kot pet bilijonov dolarjev se letno name-
ni zdravstveni oskrbi in povezanim storitvam, 
Svetovna zdravstvena organizacija pa ocenjuje, 
da se zaradi korupcije in napak v zdravstvenem 
sistemu izgubi okrog šest odstotkov teh sredstev 
ali približno tristo milijard dolarjev letno. Zara-
di izgub se povečuje cena zdravstvenih storitev, 
niža njihova stopnja kakovosti, krči se dostop- 
nost storitev za širšo populacijo (daljše čakalne 
vrste, plačljivost storitev ipd.), vse to pa vpliva 
na javno zdravje.1 Takšne zaskrbljujoče števil-
ke zahtevajo povezovanje zdravstva z drugimi 
sektorji družbe – vsemi akterji, ki v zdravstvu 
nastopajo, kot tudi zunanjimi subjekti, ki lahko 
pripomorejo k učinkovitejšemu obvladovanju 
številnih tveganj na področju zdravstva. 

Za doseganje trajnih sprememb je torej potreb-
no tudi sodelovanje zdravstvenega sektorja s ci-
vilno družbo, ki mora temeljiti na zasledovanju 
javnega interesa. Civilna družba namreč lahko 
s številnimi inovativnimi pristopi in povezo-
vanjem različnih akterjev bistveno prispeva k 
vzpostavljanju integritete in omejevanju korup-
cijskih tveganj. Prispeva lahko bogato znanje, ki 
se napaja na raziskavah in ocenah tveganj, po-
maga pa lahko tudi pri lažji izmenjavi dobrih 
praks, tudi tujih. 

1. ZAGOTAVLJANJE DEJANSKE 
TRANSPARENTNOSTI ZA VEČJE 
ZAUPANJE UPORABNIKOV

Zaupanje v zdravstvo je zaradi številnih korup-
cijskih afer v javnosti krepko omajano. V raziska-
vi Transparency International (TI) Svetovni ba-
rometer korupcije iz leta 2016 je 42 % vprašanih 
Slovencev menilo, da je zdravstveni sektor pre-
pleten ali zelo prepleten s korupcijo.2 Nizko zau-
panje v javne institucije krni delovanje države in 
lahko povzroča oprijemljive probleme. Medtem 
ko nizko zaupanje v politične stranke in pred-
stavniško demokracijo vse bolj vpliva na ude-
ležbo v procesih odločanja, kot so volitve, pa v 
zdravstvenem sektorju nizko zaupanje prispeva 
k povečanemu nezadovoljstvu bolnikov.3 Sled- 
nje pa lahko v bolj skrajnih oblikah celo pose-
že v nemoteno delovanje zdravstvene ustanove 
– lani so denimo zaposleni v Univerzitetnem 
kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana) z 
javno peticijo opozorili na porast nasilja na ur-
gentnih oddelkih.4 

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in raz- 
voj (OECD) opozarja, da sta za zaupanje nuj-

1 Kohler in Martinez, Corruption and the Pharmaceuticals & 
Healthcare Sector (2015), str. 5. 
2 Transparency International, Global Corruption Barometer 
2013.
3 Zwitter, Čakalne vrste lahko odpravimo (2016).
4 A. Č., Vse več groženj na urgenci, zaposleni želijo policijo 
(2016). 
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ni transparentnost in odprtost javnih institucij, 
zlasti pri porabi javnih sredstev.5 V TI in drugih 
civilnih organizacijah s področja transparen-
tnosti in integritete izjemno veliko časa posve-
čamo sodelovanju z državljani ter na podlagi 
izkušenj vselej razvijamo standarde, s katerimi 
zagotavljamo večjo preglednost v družbi.

TI Slovenia na podlagi lastnih izkušenj in po-
datkov iz tujine opaža, da se z leti odpira vse več 
podatkov javnega sektorja, da pa so ti podatki 
pogosto objavljeni na nepregleden način, ne 
omogočajo učinkovitega iskanja ter so povpreč-
nemu uporabniku nerazumljivi. V tem primeru 
torej govorimo o navidezni transparentnosti, saj 
količina objavljenih podatkov (denimo na sple-
tu) ne odraža dejanske preglednosti. Za prese-
ganje tovrstnih izzivov lahko civilna družba bi-
stveno prispeva k razvoju razumljivih vsebin, ki 
na podlagi mednarodnih raziskav in standardov 
dokazano omogočajo bolj poglobljen vpogled v 
delovanje zdravstvenih ustanov.

Prav tako velja opozoriti na dostopnost podat-
kov, ki so predmet Zakona o dostopu do in-
formacij javnega značaja. Kljub precejšnjemu 
napredku v zadnjih letih – na normativnem 
področju in v praksi, tudi v zdravstvu – TI Slo-
venia na podlagi analiz6 ugotavlja, da je v praksi 
še vedno težko dostopati do nekaterih ključnih 
podatkov, kar kaže na nizko stopnjo pripravlje-
nosti za sodelovanje nekaterih javnih organov z 
javnostjo. 

2. INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Informacijske tehnologije postajajo ključni 
element v vseh porah družbe, prav tako pa so 
ključne za zagotavljanje transparentnosti in od-
krivanje korupcijskih tveganj. Na Slovaškem so 
denimo predstavniki civilne družbe na podlagi 
združevanj več baz podatkov odkrili dva večja 
korupcijska škandala, povezana z javnimi zavo-
di na področju zdravja, in sicer pri gradbenih 
delih in naročanju storitev dostave hrane. Pri 
obeh primerih so baze podatkov razkrile ključ-
ne povezave med nekaterimi ponudniki, ki so z 
dogovarjanjem umetno dvigovali cene.7

TI Slovenia na podlagi ugotovitev o pomanjklji-
vi transparentnosti in mednarodnih standardih 
s partnerji uspešno razvija tehnične rešitve, 
s katerimi se nepregledne zbirke podatkov na 

uporabniku prijazen in enostaven način prika- 
žejo na interaktivnih spletnih platformah, ter ta- 
ko javnosti omogoča vpogled v delovanje ključ-
nih institucij države. 

V zadnjih dveh letih so bile tako razvite štiri 
rešitve, ki vsaka na svojem področju naslavlja 
te izzive. Prva izmed njih – kdovpliva.si – je 
nepregleden skupek poročil o lobističnih sti-
kih, ki so bili dostopni zgolj v obliki skeniranih 
obrazcev, preveden v interaktivno mrežo, ki 
prikazuje najbolj dejavne lobiste in lobirance v 
Sloveniji. S tem se gradi pozitiven zgled tistih, 
ki skladno z veljavno zakonodajo prijavljajo 
lobistične stike. Z namenom povečanja trans- 
parentnosti sprejemanja ključnih odločitev v 
državi je nastala tudi platforma Zakonodaj-
ni monitor.8 Ta je kompleksen nabor različnih 
podatkov na spletni strani Državnega zbora 
preoblikovala v razumljiv in preprost vizualni 
pregled zakonodajnega postopka ter ponudi-
la nekaj zanimivih analiz pridobljenih podat-
kov (ujemanje glasovanja med poslanci in po-
slanskimi skupinami, prisotnost poslancev pri 
glasovanju, osnovna analiza povedanega med 
sejami itd.). V lanskem letu pa je v sodelova-
nju z Ministrstvom za javno upravo TI Slove-
nia na podlagi dveh baz izdelal aplikaciji Dr-
žavni projekti 20159 in Proračuni občin 201510. 
 Ti platformi uporabniku omogočata pregleden 
vpogled v porabo javnega denarja na različnih 
nivojih države, hkrati pa omogočata primerjave 
po različnih zanimivejših parametrih. 

S tovrstnimi rešitvami lahko civilna družba bi-
stveno prispeva k pospešitvi razvoja tehničnih 
rešitev za povečevanje transparentnosti na po-
dročju zdravja (pri porabi javnih sredstev, ča-
kalnih dob ali drugje), kar bi s primernim spod-
bujanjem uporabe pri državljanih lahko znatno 
prispevalo k dvigu zaupanja v institucije na pod- 
ročju zdravja. 

5 OECD, Transparency, trust and growth.
6 Habič, Ali so informacije javnega značaja res javne? (2015)
7 Sipos, Open data to fight corruption (2016), str. 7–8.
8 www.zakonodajni-monitor.si – v času pisanja članka je bila 
platforma zaradi tehničnih težav nedostopna.
9 A. Č., Vse več groženj na urgenci, zaposleni želijo policijo 
(2016). 
10 A. Č., Vse več groženj na urgenci, zaposleni želijo policijo 
(2016). 
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3. PAKT INTEGRITETE – NEPOSREDNO 
SPREMLJANJE PORABE JAVNIH 
SREDSTEV

Pakt integritete (PI) je preventivni protikorup-
cijski mehanizem, ki vključuje civilno družbo v 
aktivno spremljanje porabe javnih sredstev pri 
javnem naročanju ter lahko na področju zdravja 
kot tudi drugje predstavlja inovativno varovalko 
pred negospodarno rabo javnih sredstev. Pakte 
integritete je razvila organizacija Transparen-
cy International v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja in so bili uporabljeni že v več kot 300 
primerih po celem svetu.11

V praksi pakt predstavlja pogodbo, ki jo pod-
pišejo naročnik, ponudniki in neodvisni opazo-
valec javnega naročila. Pakt se lahko uporablja 
tako za javna naročila kot tudi javno-zasebna 
partnerstva in koncesije.12 V nekaterih državah 
(npr. Italiji) so pakti integritete v zakonodaji 
prepoznani kot eno izmed možnih orodij za 
preprečevanje korupcije ter drugih nezakonitih 
in neetičnih ravnanj pri javnem naročanju, Slo-
venija pa se je že leta 2009 v akcijskem načrtu 
zavezala k uvedbi paktov.13

S podpisom pogodbe pogodbenice soglašajo, 
da se tako naročnik kot ponudniki vzdržijo 
kakršne koli oblike korupcije ter drugih neza-
konitih in neetičnih ravnanj med postopkom 
javnega naročanja in da bodo posredovali vse 
razpoložljive informacije neodvisnemu opazo-
valcu. Neodvisni opazovalec pozorno spremlja 
vse faze postopka in izvajanje pogodbe ter opo-
zarja pogodbenice o morebitnih nezakonitostih 
ali drugih napakah. Med njegove zadolžitve 
sodi tudi priprava rednih poročil, ki so javno 
dostopna. Velik del PI predstavlja ravno večja 
preglednost porabe javnih sredstev, saj je takšno 
javno naročilo bolj odprto za davkoplačevalce, 
opazovalec pa zagotavlja večjo in bolj kvalitetno 
dostopnost informacij. S tem se povečuje zau-
panje v postopke javnega naročanja ter znanje o 
njihovem poteku.14

Evropska komisarka za regionalno politiko 
Corina Cretu je marca 2015 v Berlinu uradno 
predstavila skupni projekt s TI, prek katerega si 
s pomočjo paktov integritete prizadevata izbolj-
šati izvajanje javnih naročil – projekt poteka v 
enajstih državah pri sedemnajstih javnih naro-
čilih v skupni vrednosti prek milijarde evrov.15 

Iniciativi se je pridružila tudi Slovenija in tako 
tudi pri nas poteka pilotna implementacija pak-
ta integritete, in sicer pri projektu energetske 
obnove bolnišnic. Posledično je bil prvi pakt 
integritete v Sloveniji sklenjen med TI Slove-
nia (neodvisni opazovalec) in Ministrstvom za 
zdravje (naročnik) novembra 2016.16 K pristo-
pu k paktu integritete bodo pozvani tudi upo-
rabniki (bolnišnice) in ponudniki v postopkih 
javnega naročanja v okviru energetske obnove 
bolnišnic, s čimer bi pokazali visoko stopnjo 
ozaveščenosti in pripravljenosti do večje odpr-
tosti porabe javnih sredstev.

4. INTEGRITETA NA DELU

Integriteta na delu je celosten pristop k izgradnji 
integritete v družbi ter združuje več orodij, ki se 
glede na različna področja delovanja in specifi-
ke posameznih subjektov prilagaja za doseganje 
tega rezultata.17 Iniciativa je zasnovana na način, 
da pod svojim okriljem lahko združuje in išče 
sinergije prek več sektorjev, tako je primerna 
tudi za zagotavljanje integritete v zdravstvu. Na 
podlagi samoevalvacije, zunanje analize in t. i. 
mapiranja ključnih deležnikov se izdela ocena 
tveganj, ki je sestavljena iz ocene tako notranjih 
pomanjkljivosti kot tudi zunanjih groženj. Cilj 
je končna identifikacija najbolj perečih korup-
cijskih tveganj.18 Na podlagi te analize je treba 
izdelati načrt, ki v največji možni meri naslavlja 
ta tveganja in združuje več pristopov.

4. 1. Poglabljanje znanja o tveganjih
Na eni strani ta pristop ponuja analitične spo-
sobnosti civilne družbe, da na podlagi sode-
lovanja izdela podrobnejše analize na najbolj 
tveganih področjih, za katere je težje odkrivati 
pomanjkljivosti ob površinskem pregledu. TI 
Slovenia ima denimo na podlagi svoje vpetosti 

11 Olaya et al., Integrity pacts in public procurement (2013), 
str. 14.
12 Pakt integritete se uporablja tudi v poslih med gospodarskimi 
subjekti. (t. i. business-to-business).
13 KPK, Akcijski načrt (2009), str. 12.
14 S tem ciljem je bila izdelana tudi posebna spletna stran pro-
jekta: pakt.transparency.si 
15 Transparency International, Integrity Pacts. 
16 TI Slovenia, Pakt integritete podpisan (2016).
17 TI Ireland, Integrity at work (2016), str. 3.
18 TI UK, Reflection paper, str. 2-5
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v mednarodno okolje dostop do različnih v tu-
jini preizkušenih raziskovalnih metodologij, ki 
jih je v preteklih raziskavah s pridom izkoristila. 
Tudi drugi akterji civilne družbe na svojih posa-
meznih področjih razvijajo analitična orodja, ki 
lahko tudi v zdravstvenem sektorju pripomore-
jo k učinkovitejšemu spopadanju z najpogosteje 
zaznanimi tveganji. 

Na drugi strani pa pristop pomeni tudi širjenje 
zavedanja o tematiki med zaposlenimi, ki so za-
radi korupcijskih tveganj bolj obremenjeni na 
svojem delovnem mestu ter morajo biti zaradi 
tega nujno opremljeni s primernim znanjem. 
Civilna družba to znanje lahko zaradi inovativ- 
nih pristopov podajanja znanja (interaktivne teh- 
nike, kot so igre vlog, uporaba praktičnih pri-
merov ipd.) bolj učinkovito podaja to znanje. 
Predvsem je nujno, da so zaposleni seznanjeni s 
temeljnimi koncepti, ki jih prek najbolj pogostih 
scenarijev znajo uporabiti tudi v praksi – tu so 
mišljeni predvsem zaznava nasprotij interesov, 
nepotizma, klientelizma in kronizma, najpogo-
stejše oblike tveganj pri javnem naročanju idr., 
ključno pa je tudi znanje, ki omogoča odziv ob 
zaznavi teh odklonov. 

4. 2. Mehanizmi za prijavo in reševanje 
nepravilnosti
Zgodnje odkrivanje nepravilnosti je lahko ključ-
no pri varovanju in gospodarni porabi sredstev. 
Podatki iz gospodarstva denimo kažejo, da po- 
djetja v zadnjih letih vse več sredstev in člove-
ških virov namenjajo skladnosti poslovanja ter 
drugim pristopom, ki pozitivno vplivajo na 
učinkovito zaznavanje nezakonitih in neetičnih 
ravnanj. 

Za zgodnje zaznavanje mora vsak subjekt vzpo-
staviti kanale za prijavo sumov nepravilnosti, 
ki so dostopni zaposlenim in jim omogočajo 
anonimnost, zanesljivost in učinkovitost. Hkra-
ti pa je treba aktivno graditi na ozaveščenosti 
zaposlenih o obstoju teh kanalov, pa tudi o po-
membnosti prijav nepravilnosti. Civilna družba 
pri vzpostavljanju učinkovitih kanalov lahko 
sodeluje pri obeh elementih. V nekaterih evrop-
skih državah akterji civilne družbe vzpostavljajo 
etične linije za prijavo koruptivnih in neetičnih 
ravnanj,19 obenem pa civilna družba sodeluje 
tudi pri pripravi primernih materialov za zapo-
slene, ki spodbujajo k prijavi. Bistvena dodana 

vrednost sodelovanja akterjev civilne družbe je 
višja stopnja zaupanja zaposlenih, da se bodo 
prijave dejavno reševale v korist delodajalca in 
zaposlenih v najkrajšem možnem času in sklad- 
no z najvišjimi standardi integritete. S tem se 
izboljšujeta tako pogostost kot kvaliteta prijav, 
zaradi česar je reševanje težav v najzgodnejših 
fazah mogoče brez večjih posledic, ki navadno 
nastajajo ob poznem razkrivanju (materialna 
škoda, izguba ugleda, kazni ipd.). 

4. 3. Zaščita prijaviteljev in zdravo 
delovno okolje
Učinkovit sistem za prijavo in reševanje nepra-
vilnosti vključuje tudi načine, s katerimi se ščiti 
prijavitelja oz. žvižgača. Prijavitelji so nemalo-
krat deležni povračilnih ukrepov s strani delo-
dajalcev ali sodelavcev. Poleg ignoriranja prijav 
so prijavitelji deležni tudi premestitev, onemo-
gočanja dela, šikaniranja, spolnega nadlegova-
nja ali drugih oblik nezakonitega in neetičnega 
pritiska zaradi svojih dejanj. Zaradi vse večje 
občutljivosti področja in nekaterih pomembnej-
ših primerov, o sistemskem pristopu razmišlja 
tudi Evropska unija.20

Poleg normativne zaščite in učinkovitega sis-
tema zaščite na ravni države v praksi je po-
membno tudi, da vsak delodajalec – tudi v 
zdravstvenem sektorju – vzpostavi mehanizme, 
ki onemogočajo odkrivanje prijaviteljev (ščitijo 
identiteto prijaviteljev) ter vključujejo ukrepe 
za zaščito pred povračilnimi ukrepi v primerih, 
ko je prijavitelj znan. Povračilni ukrepi imajo 
namreč poleg posledic za prijavitelja posledice 
tudi za delodajalca, ki se lahko zaradi tega sooča 
z večjo stopnjo absentizma na delovnem mestu, 
nižjo stopnjo učinkovitosti zaposlenih ter tvega 
večjo poslovno škodo in okrnjen ugled v javno-
sti. S kvalitetnimi pristopi, ki jih ponuja civilna 
družba, tako lahko bolje naslavljamo nepravil-
nosti, hkrati pa bistveno prispevamo k izgradnji 
vključujočega in zdravega delovnega okolja, kjer 
so zaposleni bolj motivirani za delo, čutijo večjo 

19 Na primer Češka – https://www.transparency.cz/spoluprace-s-
cslh-s-transparency-international-cr-a-iniciativou-loveckorupc-
niku-cz-se-rozsiruje-i-na-oblast-prevence
20 Banks, EU Commision looking at legal protection for whistle-
blowers (2016).
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pripadnost delodajalcu in tako bolje opravljajo 
svoje delovne naloge.21

5. MEDSEKTORSKO POVEZOVANJE JE 
KLJUČNO ZA PREPREČEVANJE 
KORUPCIJE

Civilna družba lahko s svojimi razvitimi pro-
grami prispeva k učinkovitemu spopadanju s 
korupcijo in drugimi neetičnimi ravnanji – z 
zgoraj naštetimi produkti ali drugimi pristopi. 
S povečanjem sodelovanja bi se lahko v prihod- 
nosti pričele razvijati tudi nove vsebine, prila-
gojene za zdravstveni sektor in njegova največ- 
ja (korupcijska) tveganja. Pri tem bo ključno 
povezovanje tudi drugih akterjev, na primer za-
sebnega sektorja. S tem se bo še dodatno lahko 
dopolnilo največje pomanjkljivosti, prav tako 
pa bo mogoče učinkoviteje naslavljati sistemske 
pomanjkljivosti na ravni države ali nadnacio-
nalnih zvez. Sodelovanje je torej priložnost. Ne 
le za preprečevanje korupcije v zdravstvu, tem-
več za izgradnjo integritete v celotni družbi. 
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prim. Nataša Fikfak
s sodelavci

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Baza podatkov zdravil in medicinskih 
pripomočkov ter njihovo strukturiranje sta 
opora za javno naročanje, nadzor, vodenje 

in preprečevanje korupcijskih tveganj

Povzetek
Glede na dejstvo, da v državi ni urejene baze in s 
tem registra medicinskih pripomočkov, smo v Splošni 
bolnišnici dr. Franca Derganca sami pripravili kla-
sifikacijsko drevo za zdravila in medicinske pripo-
močke, ki je osnova za nabavo in izpeljavo javnega 
naročila. Nabava zdravil, medicinskih pripomočk-
ov, nemedicinskega potrošnega materiala in drugih 
osnovnih sredstev poteka skladno s predpisanimi 
postopki javnega naročanja. Proces je pregleden in 
poteka v skladu z zakonskimi predpisi (veljavni Za-
kon o javnem naročanju 3 z dne 1. 4. 2016) kot tudi 
pravilniki in postopki iz internih aktov zavoda. V 
prispevku prikazujemo postopek javnega naročanja 
v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca ter vključe-
vanje strokovnih komisij in drugih udeležencev do 
končne odločitve in sklenitve okvirnega sporazuma. 

Namesto zaključka bomo pokazali zaplet in razplet 
javnega naročila za nabavo kolčnih protez z obtožni-
co suma kaznivega dejanja zlorabe pooblastil odgo-
vorne osebe in nepravilne uporabe javnega denarja.

Glede na številne očitke o korupciji v bolnišnici pa 
lahko zaključimo, da v bolnišnici transparentnost 
dela, sledljivost omogoča informacijska tehnologi-
ja Gosoft ter da se nadzor izvaja nad vsemi fazami 
procesa dela, od uvedbe zdravila ali medicinskega 
pripomočka na bolnišnično listo in izvedbe javnega 
naročila do dnevnega naročanja zdravil in medicin-
skih pripomočkov iz oddelkov v lekarno ter iz lekar-
ne k dobaviteljem.

Abstract
Purchasing of medicines, medical equipment, 
non-medical materials and other means re-
quired for normal operations of a hospital is 
guided and regulated by the Slovenian Public 
Procurement Act. Awarding of contracts com-
plies with the procedure laid down in the na-
tional law and bylaws.

The aim of this article is to present the entire 
public procurement process in the Dr. Franc 
Derganc Hospital, from specifications planning 
and contract awarding to roles and responsibili-
ties, as well as to identify potential corruption 
risks.

Particular attention is paid to the contract pro-
cedure for the procurement of hip prostheses, 
which has received a lot of publicity recently as 
a potentially corrupted procedure based on the 
allegation that the prices of hip prostheses were 
higher than in other Slovenian hospitals.

Independent revision showed that the prices 
were comparable to other prices achieved in 
procurement of equivalent medical equipment 
and that the procurement procedure was imple-
mented correctly.
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1. UPRAVLJANJE Z ZDRAVILI IN
MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI 
V BOLNIŠNICI

Glede na dejstvo, da v državi ni urejene baze in s 
tem registra medicinskih pripomočkov (MP), je 
bolnišnica sama pripravila klasifikacijsko drevo 
za zdravila (Z) in medicinske pripomočke (MP). 
To je nastajalo vrsto let, s prizadevanjem odgo-
vornih v bolnišnici. Naše klasifikacijsko drevo 
je sestavljeno iz 15 skupin medicinskih pripo-
močkov in 9 skupin zdravil, ki se nato delijo še 
na podskupine:
01 - Obvezilni material
02 - Laboratorijski material
03 - Material za vakuumski odvzem krvi
04 - Razkužila, dezinficienti 
        in material za higieno
05 - Inkontinentni material
06 - Medicinski potrošni material
07 - Rokavice
08 - Infuzijski in transfuzijski sistemi
09 - Radiologija – filmi, kemikalije, MP
10 - Dializni material
11 - Implantati
12 - Kanila intravenozna
13 - Embalaža za farmacevtske pripravke
14 - Medicinski papir
15 - Kri in krvni derivati
16 - Plini za uporabo v zdravstvu
ZA - Antibiotiki
ZB - Biološka zdravila
ZC - Citostatiki
ZD - Draga bolnišnična zdravila
ZH - Zdravila – hrana, prehranska dopolnila
ZI - Infuzije
ZN - Sredstva za nego in varovanje zdravja
ZZ - Zdravila
Trenutno je na bolnišnični listi Z in MP aktiv-
nih 9.421 artiklov.

Nosilci dejavnosti, predstojniki oddelkov in 
vodje služb ter glavne medicinske sestre so dol-
žni skrbeti za bolnišnično listo zdravil in bolniš- 
nično listo medicinskih pripomočkov (v nada-
ljevanju: BLZ oz. BLMP). Kot nosilci dejavnosti 
lahko na listo dodajo vse novosti – Z in MP, ki 
so posledica razširjenega programa dela, spre-
membe v doktrini ali drugih vplivov, ki bi ime-
li bistvene prednosti za bolnika, ter umaknejo 
Z ali MP, ki ga ne bodo več potrebovali. Vsak 

predlog za razširitev BLZ oz. BLMP mora biti 
v skladu s pravili bolnišnice pripravljen na po-
sebnem obrazcu – Predlogu za nove šifre (tabe-
la 1). Na obrazcu morajo predlagatelji – nosilci 
dejavnosti navesti potrebna Z ali MP z nazivom, 
koncentracijo ter farmacevtsko obliko za Z oz. 
velikostjo in katalogno številko za MP, obliko 
pakiranja, proizvajalca, predvideno letno pora-
bo in klasifikacijsko skupino. Vsak predlog za 
odprtje nove šifre za Z ali MP mora nato potr-
diti direktor zavoda ali pomočnik direktorja za 
strokovno medicinske zadeve.

Predlog javnega naročila (v nadaljevanju: JN) za 
posamezno klasifikacijsko skupino se tako obli-
kuje na osnovi potreb služb in oddelkov po Z 
in MP, potrebnih za izvajanje pogodbenega pro-
grama z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS).

Javno naročilo (JN) izpelje Skupina za javna na-
ročila s pomočjo zunanjega izvajalca. Pri izva-
janju JN in pregledu prispelih ponudb aktivno 
sodeluje strokovna komisija, ki jo imenuje di-
rektor zavoda.

Na podlagi potreb na posameznem oddel-
ku bolnišnice diplomirana medicinska sestra 
(DMS) nato dnevno naroča Z in MP preko in-
ternih naročilnic (v nadaljevanju: INA). Po za-
ključku naročila predstojnik oddelka naročena 
Z in MP pregleda ter INA potrdi oziroma za-
vrne. Nato INA odobri oz. zavrne še direktor 
zavoda oz. pomočnik direktorja za strokovno 
medicinske zadeve. Po izdaji Z in MP v lekarni 
program Gosoft avtomatsko generira plan naba-
ve na podlagi trenutnih zalog Z in MP, na pod-
lagi dvakrat potrjenih INA – potreb oddelkov, 
naročil dobaviteljem ter vnesenih minimalnih 
zalog. Plan nabave pregleda magister farmaci-
je, ki lahko artikle doda, briše in jim spremeni 
količino. Program nato avtomatsko generira na-
ročilnice za Z oz. MP izbranim najugodnejšim 
ponudnikom po JN, ki jih nato potrdi vodja le-
karne, odobri pa direktor zavoda. V primerih, 
ko oddelek naroči Z ali MP, za katerega v siste-
mu Gosoft ni izbranega dobavitelja, lekarna iz-
vede povpraševanje potencialnim ponudnikom 
ter na podlagi prejete najnižje cene kreira na-
ročilnico, ki jo potrdi vodja lekarne in odobri 
direktor zavoda.
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Bolnišnični oddelki, tako DMS kot zdravniki, 
imajo v računalniškemu programu Gosoft ved- 
no na razpolago vse podatke o razpisanem Z, 
MP, izbranem Z, MP, ceni, % popusta, dobavite-
lju in zalogi v lekarni.

Glede na številne očitke o korupciji v bolniš- 
nični lekarni lahko zaključim, da je v bolnišnici 
transparentnost dela s sledljivostjo omogočena 
s pomočjo informacijske tehnologije Gosoft ter 
da se nadzor izvaja nad vsemi fazami procesa 
dela:
•	 vnos novih šifer v sistem Gosoft poteka na 

osnovi pisnih predlogov nosilcev dejavno-
sti, odobrenih s strani predstojnika službe 
oz. vodje oddelka ter direktorja zavoda oz. 
pomočnika direktorja za strokovno medi-
cinske zadeve;

•	 pregled prijavljenih razpisanih Z in MP iz-
vaja s strani direktorja zavoda imenovana 
strokovna komisija;

•	 pregled in potrjevanje dnevnih naročil v 
lekarno – INA izvajajo predstojniki služb, 
vodje oddelkov ter direktor zavoda oz. po-

močnik direktorja za strokovno medicinske 
zadeve;

•	 pregled in potrjevanje dnevnih naročil iz 
lekarne k dobaviteljem izvaja vodja lekarne, 
odobri pa jih direktor zavoda oz. pomočnik 
direktorja za strokovno medicinske zadeve;

•	 pregled zalog v lekarni lahko dnevno kon-
trolirajo DMS, predstojniki služb, vodje 
oddelkov ter direktor zavoda oz. pomočnik 
direktorja za strokovno medicinske zadeve.

2. PRILOGA 1

2. 1. Izpeljava javnega naročila
Z Zakonom o javnem naročanju sta zagotov- 
ljena popolna preglednost in nadzorovanje 
uporabe javnega denarja pri izvajanju nabavnih 
procesov v javnih zavodih. Postopke izvajanja 
procesa javnega naročila nam narekuje zakon, 
znotraj zavoda pa pravilnik. Službe, ki nadzo-
rujejo pravilnost postopkov, pravno ustreznost, 
časovni potek, načine pogajanja in pridobiva-
nja ponudb ter končno odločitev, so v različnih 
zavodih lahko različne. Običajno jih sestavljajo 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA"

Legenda: (S) stroka
               (L) lekarna

ODOBRIL:
(direktor)

ODDELEK : DATUM:

Šifra artikla (L) Kataloška 
številka (S) Naziv artikla (S/L) Klasifikacija 

(L)
Proizvajalec 

(S) Dobavitelj (S) Osnovna 
E.M. (L)

Alternativna 
E.M. (S)

Minimalna 
zaloga (S)

Letna poraba 
(S/L) Predlagal (S) Stopnj

a DDV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Tabela 1: Obrazec - Predlog za nove šifre
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pravniki in ekonomisti. V postopku izbire in 
končne odločitve pa vedno sodelujejo strokov-
njaki s področja, ki določeni artikel ali storitev 
potrebuje in zato naroča. Osnova naročanja je 
seveda odobritev skozi Finančni načrt in plač-
nika storitve, t. j. Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, na podlagi splošnega dogovo-
ra. To so temelji in izhodišča naročanja zdravil, 
medicinskih pripomočkov, nemedicinskega po-
trošnega materiala in drugih osnovnih sredstev, 
ki omogočajo normalno poslovanje zavoda. 

V Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« 
Nova Gorica (SB NG) je služba javnega naro-
čanja del nabavne službe. Glavna nabavna točka 
zdravil in medicinskih pripomočkov je lekarna. 

Za nemoten potek nabavnih procesov sledimo 
pravilniku, ki zapoveduje redosled postopkov 
in vključevanje delovnih skupin od začetka po-
stopka do zaključka s predpisanimi obrazci in 
kontrolnimi točkami. Podprt je z informacij-
skim sistemom Gosoft.

(Glej shemo1 zgoraj)

Shema 1: Potek izvedbe povpraševanja na podlagi okvirnega sporazuma 

Osnovno izhodišče za nemoten in hiter potek 
izbire ter s tem naročanja zdravil in medicinskih 
pripomočkov pa je nedvomno baza podatkov 
oz. baza zdravil in pripomočkov. Ta je bila pre-
puščena posameznim zavodom in so jo obliko-
vali tako, da je bil zagotovljen proces nemotene 
nabave. Pobude za enotno bazo na državnem ni-
voju so se pojavile že večkrat, prav tako predlogi 
za skupni enotni register zdravil in pripomoč-
kov, ki bi predstavljal enovito podlago nabave 
za vse zavode za enake postopke in zdravila. Na 
tako pripravljeni bazi bi bila onemogočena in-
dividualna odločitev in morebitne zlorabe tako 
naročnikov kot ponudnikov. Prav tako bi taka 
baza lahko obsegala tudi register ponudnikov in 
posrednikov enakih ali enakovrednih materia-
lov. Da je to zapleten in dolgotrajen postopek, 
so pokazali poskusi izvajanja skupnih javnih 
naročil za nekatere artikle pod pokroviteljstvom 
Ministrstva za zdravje in Združenja zdravstve-
nih zavodov, ki so v teku.
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Pri tako reguliranih procesih, z upoštevanjem 
Zakona o javnem naročanju, internih pravilni-
kov in skupne baze cen, je možnost korupcije v 
procesu javnega naročanja skorajda nemogoča. 

Kje pa so možna vstopna mesta in vzroki ko-
ruptivnih dejanj ali vsaj nepravilnosti, ki na to 
lahko kažejo?
1. Zapletenost postopkov javnega naročanja 
2. Nesodelovanje ali slabo sodelovanje stro-

kovnih komisij
3. Nerazumno dolgi časovni intervali od začet-

ka do zaključka postopka 
4. Nujnost nabave določenih zdravil in medi-

cinskih pripomočkov 
5. Pritožbe ponudnikov 
6. En in edini ponudnik
7. Nepravilnosti planiranja potreb
8. Primanjkovanje artiklov na trgu

Našteti so le nekateri dejavniki, ki se v praksi 
kažejo in so z načrtnim in skrbnim delom lahko 
odpravljeni. Ključni in vedno prisoten dejavnik 
pa je ČLOVEK oziroma osebe, ki v teh postop-

kih sodelujejo, vestno pripravljajo in nadzoruje-
jo potek nabave ter s svojim delom zagotavljajo 
potrebno preskrbo z zdravili in medicinskimi 
pripomočki, ki so za nemoteno oskrbo bolnikov 
pri vsakdanjem delu v zavodu nujno potrebni.

Pomen informacijskega podpornega sistema 
moram posebej omeniti, saj zagotavlja osnovo 
za te procese, a sam ni dovolj za popolno zaupa-
nje, saj se resničnost in s tem ustreznost podat-
kov zagotavlja pri vnosu. 
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Pozitivni rezultat tega postopka je bil gotovo 
pristop Ministrstva za zdravje in Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije (ZDRZZ) k zbi-
ranju podatkov za skupno bazo cen zdravil in 
medicinskih pripomočkov, kar smo začeli de-
cembra 2016. 

Kljub opravljeni notranji reviziji postopka na-
ročanja kolčnih protez, ki ni potrdil omenjenih 
nepravilnosti, je Svet zavoda SB NG zahteval 
zunanjo neodvisno revizijo, ki se je zaključila 
februarja 2017. Izsledki so trenutno zaupne na-
rave. Istočasno pa poteka kriminalistična preis- 
kava zaradi suma zlorabe pooblastil odgovorne 
osebe (direktorja zavoda) in zlorabe javnega de-
narja (podpisani Aneks 3 k okvirnemu sporazu-
mu nabave kolčnih protez februarja 2016 z istim 
dobaviteljem).

Očitki o najvišji nabavni ceni protez so neres- 
nični, saj zlati standard ne upošteva vseh zgoraj 
omenjenih predpostavk odločanja strokovnja-
ka, predvsem pa ni povprečna cena izračunana 
iz seštevka delov artiklov tista, ki jo lahko med 
bolnišnicami primerjamo.

Da je neodgovornost, ki je direktorju očitana še 
naprej z razlogom, da kljub novemu okvirne-
mu sporazumu tudi sedaj plačujemo najdražje 
proteze, neutemeljena, izhaja tudi iz tega, da se 
sedaj primerjajo cene iz skupne baze ZDRZZ, 
ki pa so zbrane iz podatkov bolnišnic do 31. 10. 
2016 in ne kažejo realnega stanja. 

Strokovnjak ortopedske in travmatološke stroke 
je tisti, ki lahko svojo izbiro utemeljuje. Posto-
pek javnega naročanja je skupek postopkov in 
sodelovanja delovnih skupin ter pogajanj, kjer je 
izbira artikla gotovo pogojena s ceno. V to pa je 
poleg fizičnega materiala vključeno še kaj (kon-
kretno pri protezah instrumentarij za vgradnjo 
protez, izobraževanje operaterja in izkušenost 
ter število kupljenih artiklov, nazadnje zanimi-
vost kupca za ponudnika v bodoče).

Kakšna in kolikšna je odgovornost direktorja? 
Ali je osnova poslovanja nezaupanje v sodelav-
ce? In kakšen je osnovni razlog za nezaupanje? 
Ali je direktor tisti, ki bo izbral najcenejšega po-
nudnika, ne glede na izbiro in predloge stroke, 
tako medicinske kot za javna naročila? Kakšno 
pravico in dolžnost ima novinarska aktivnost, 

3. NAMESTO ZAKLJUČKA

3. 1. Osebna izkušnja z zlorabo podatkov o 
nabavi in vrednosti kolčnih protez v SB NG
Spomladi 2016 se je pojavila raziskovalna skupi-
na novinarjev RTV Slovenija pod mentorstvom 
gospe Lidije Hren s povpraševanjem o nabavnih 
procesih v slovenskih bolnišnicah. Glede na to, 
da smo v bolnišnici prav v tistem času prehajali 
na novo oblikovano bazo zdravil in medicinskih 
pripomočkov, smo podatke oddajali z določeno 
zamudo in s težavo, vendar smo se pravočasno 
odzvali, raziskovalnim novinarjem poslali vse 
želene podatke in jeseni 2016 potrdili pravil-
nost podatkov. Nemalo presenečena sem bila, 
ko sem bila pred kamero neposredno izzvana z 
vprašanjem, ali se zavedam, da v SB NG plaču-
jemo najdražje kolčne proteze in jih kupujemo 
edini od posrednika in ne neposredno od doba-
vitelja. Pred tem nisem bila seznanjena z izsled-
ki novinarske raziskave. Nemudoma smo pri-
stopili k raziskovanju in poizvedovanju o cenah 
istih artiklov v drugih slovenskih bolnišnicah, 
kar pa ni bila enostavna naloga. Kot je novi-
narska raziskava prikazala, naj bi zlati standard 
kolčnih protez za ortopedske in travmatološke 
bolnike izbirali po enakih strokovnih predpo-
stavkah, niso pa upoštevali osnov medicinske 
stroke: kolčna proteza je običajno sestavljena iz 
štirih delov, ki jih izbere operater, strokovnjak 
na področju ortopedije in/ali travmatologije. Ta 
na osnovi bolnikovih značilnosti, poteka posega 
in pričakovanj morebitnih zapletov, predvidene 
rehabilitacije ter sočasnih drugih bolezni odloča 
o tem, kateri sestavni deli so za izbranega bolni-
ka zlati standard. Na podlagi teh podatkov smo 
pregledali porabo kolčnih protez v letu 2015 
za posameznega bolnika, pregledali sestavne 
dele, cene posameznih delov in končne proteze 
v celoti ter zaključili, da je bil izračun za pred-
stavitev na RTV verjetno narejen iz povprečja 
porabljenega materiala in ne posameznih se-
stavnih delov na bolnika. Ko smo poskusili to 
obrazložiti, novica ni bila dovolj zanimiva, saj 
so se pojavile nove, bolj zanimive nepravilnosti: 
poslovanje v bolnišnični lekarni, sodelovanje s 
posrednikom in ne neposredno s proizvajalcem 
delov protez ter aneksi po pretečenem okvirnem 
sporazumu. 



prim. Nataša Fikfak Baza podatkov zdravil in medicinskih pripomočkov ter njihovo strukturiranje sta opora za javno naročanje, 
nadzor, vodenje in preprečevanje korupcijskih tveganj
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da na osnovi delnih podatkov in nedokončane 
preiskave posameznike označi za krivce? In na-
zadnje, ali sta utemeljena razprava in nenehno 
preganjanje ustanove in posameznikov za vred- 
nost, ki predstavlja minimalni odstop od pov-
prečja in ne predstavlja škodljivega učinka na 
bolnika? Celo nasprotno, izbor materiala je bil 
najboljši in v celotni ceni ni presegel cene stori-
tve, ki jo plača ZZZS za opravljeni poseg.
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Marina Senčar
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Predstavitev celjske zdravstvene regije

Povzetek
Celjska regija predstavlja večji del savinjske stati-
stične regije. Po številu prebivalcev in višini BDP 
je na tretjem mestu med slovenskimi regijami. 

Ekonomski položaj in zdravstveno stanje prebi-
valstva je slabše od povprečja v državi, nadpov-
prečna sta tudi delež izgubljenih delovnih dni 
zaradi bolniškega staleža in število predpisanih 
receptov za zdravila. 

Javna zdravstvena mreža izvajalcev zdravstvenih 
storitev je malenkost pod povprečjem oziroma 
potrebami prebivalstva, dostopnost do zdravstve-
nih storitev pa je kljub temu dobra ali celo boljša 
kot drugje v Sloveniji. Čakalne dobe na zdrav- 
stvene storitve so večinoma krajše od dopustnih.

Abstract 
The Celje region represents the largest part of the 
Savinjska Statistical Region. According to the 
number of inhabitants and the national GDP sha-
re, it is the third biggest region in the country.

The economic position and health status of the 
population is worse than the average in Slovenia. 
The rate of sick leave is consequently higher than 
the average, as is the number of prescribed drugs 
and medications per individual.

The number of public health care service provi-
ders is slightly below the average in the country. 
Nonetheless, the accessibility of healthcare servi-
ces is rather good, partially even better than in 
some other regions in Slovenia. The waiting pe-
riods for health services are mostly shorter than 
allowed by the national policy.
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1. UVOD,
STATISTIČNI PODATKI ZA REGIJO

Uvodoma je treba opozoriti na razliko med celj-
sko zdravstveno in savinjsko statistično regijo. 
Celjsko »zdravstveno« regijo pokriva Območna 
enota Celje Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
in obsega izpostave Celje, Laško, Slovenske Ko-
njice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Žalec (sku-
paj 6 upravnih enot in 23 občin), medtem ko 
savinjska statistična regija vključuje še izpostavi 
Mozirje in Velenje (dodatnih 10 občin). Podat-
ki, navedeni v nadaljevanju te točke, se nanašajo 
na savinjsko statistično regijo. 

V savinjski statistični regiji je v letu 2015 živelo 
13 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala 
po najnižjem deležu prebivalcev, starih nad 80 
let (4,5 %). Naravni prirast je bil komaj poziti-
ven (0,1 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast 
pa je znašal 1,2 na 1.000 prebivalcev. Skupno se 
je število prebivalcev v letu 2015 povečalo za 
348. Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je 
imelo 25 % prebivalcev (25–64 let), kar je manj 
od povprečja v celotni Sloveniji (28 %). 40 % 
študentov te regije je študiralo v osrednjeslo-
venski, 30 % pa v podravski statistični regiji. 
Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji (13,3 
%) je bila med najvišjimi in nekoliko višja od 
slovenskega povprečja (12,3 %), vendar se je v 
primerjavi z letom 2014 znižala za 0,7 odstotne 
točke. Povprečna mesečna neto plača je bila za 
skoraj 68 EUR nižja od slovenskega povprečja; 
znašala je 945 EUR.

Savinjska regija je ustvarila skoraj 11 % nacio-
nalnega BDP in se s tem podatkom uvrstila na 
3. mesto med statističnimi regijami, za osrednje- 
slovensko in podravsko statistično regijo. Sko-
raj 39 % regionalne bruto dodane vrednosti je 
bilo ustvarjene v predelovalnih dejavnostih, ru-
darstvu in drugi industriji. V tej statistični regiji 
je bilo turistom na voljo okoli 14.000 ležišč. V 
2015 je bilo tukaj ustvarjenih skoraj 1,37 milijo-
na turističnih prenočitev (tudi po vrednosti tega 
podatka je bila tretja med preostalimi regijami); 
53 % turističnih prenočitev so ustvarili domači 
turisti. V tej regiji je nastalo največ odpadkov 
iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti (34 %); 
0,6 % je bilo nevarnih. 12 % vseh investicij v 
varstvo okolja v Sloveniji je bilo v letu 2015 na-
menjenih savinjski statistični regiji.1 

Povprečna starost prebivalcev je v letu 2015 zna-
šala 42,5 leta, kar je natanko toliko kot povpre-
čje Slovenije, delež prebivalcev, starejših od 65 
let, pa je za 0,3 odstotka nižji od povprečja dr-
žave. Delež aktivnega prebivalstva v regiji je bil 
znatno nižji od slovenskega povprečja, znašal je 
le 58,7 % (Slovenija 67,3 %).2

2. ZDRAVSTVENO STANJE 
PREBIVALSTVA SAVINJSKE REGIJE

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je 
aprila letos izdal zelo aktualno publikacijo z na-
slovom Zdravje v Občini Celje. V njej so poleg 
podatkov za Občino Celje in upravno enoto po-
dani tudi podatki za celotno savinjsko regijo v 
primerjavi s celotno državo. 

Tabela 1: Kazalniki zdravja v savinjski regiji 

Vir podatkov: NIJZ – Zdravje v Občini Celje (april 2017)

1 Wikipedia: https://sl.wikipedia.org/wiki/Savinjska_statistična_
regija
2 Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije 
in občine v številkah
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Iz kazalnikov zdravja v Tabeli 1 (na prejšni stra-
ni) je razvidno, da savinjska regija presega slo-
vensko povprečje po številu prejemnikov zdravil 
zaradi sladkorne bolezni, povišanega krvnega 
tlaka, duševnih motenj in proti strjevanju krvi. 
Tudi sicer baze podatkov Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS) o zdravilih kaže-
jo, da je v celjski regiji precej polifarmacije. Pre-
ko 17.000 zavarovanih oseb prejema od 5 do 9 
zdravil (učinkovin) istočasno. Zato v letošnjem 
letu pričenjamo s projektom farmacevt – sveto- 
valec, s katerim naj bi odpravili ali vsaj omilili 
škodljivo medsebojno delovanje zdravilnih učin- 
kovin pri prejemnikih večjega števila zdravil.

V savinjski regiji je več primerov srčne in mož-
ganske kapi, kot je povprečje v državi, manj pa 
je novih primerov raka ter skoraj polovico manj 
zlomov kolka pri prebivalcih, starejših od 65 let. 
Splošna umrljivost je v savinjski regiji višja od 
povprečja po vseh vzrokih: zaradi bolezni srca 
in ožilja, vseh vrst raka razen pljučnega in zara-
di samomorov. 

Tudi odsotnost z dela zaradi bolniškega staleža 
je v savinjski regiji znatno višja od povprečja. 
V Tabeli 2 (zgoraj) so podani podrobnejši po-
datki o absentizmu po območnih enotah ZZZS. 
Iz tabele je razvidno, da je odstotek absentizma 
v Območni enoti Celje (OE Celje) precej nad 
povprečjem Slovenije, tako v breme delodajal-
cev kot tudi ZZZS. Do pred tremi leti je bil od-
stotek bolniške odsotnosti v breme delodajalcev 
višji kot v breme ZZZS, zadnja tri leta pa se je 
razmerje obrnilo, kar pomeni, da so zavarovanci 
v bolniškem staležu dalj časa. Še višji je absen-
tizem v breme ZZZS v Območni enoti Ravne, 
kamor spadata tudi izpostavi Velenje in Mozir-
je, ki sicer sodita v savinjsko statistično regijo. 

Tabela 2: Izgubljeni delovni dnevi v letu 2016 

Vir podatkov: Baza absemtizem, podatki NIJZ, datoteka 125

V OE Celje je delež absentizma zaradi nesreč pri 
delu in poklicnih bolezni višji od povprečja Slo-
venije (Celje 6,6 %, Slovenija 5,8 %).

3. ZAVAROVANE OSEBE V OE CELJE

Konec leta 2016 je bilo v Območni enoti Celje 
205.382 zavarovanih oseb, kar predstavlja 10 % 
vseh zavarovanih oseb v Sloveniji. Število delov-
no aktivnih zavarovanih oseb se v zadnjih dveh 
letih povečuje, vendar je njihov delež še vedno 
pod povprečjem v državi. V Tabeli 3 je prikaza-
no število zavarovancev in njihovih družinskih 
članov po posameznih kategorijah zavarovanja. 

Tabela 3: Zavarovane osebe po kategorijah 
na 31. 12. 2016 

Vir podatkov: ZZZS, statistike OZZ

4. JAVNA ZDRAVSTVENA SLUŽBA V 
CELJSKI ZDRAVSTVENI REGIJI
Območna enota Celje ima trenutno sklenjenih 
20 pogodb z javnimi zdravstvenimi zavodi in 
150 pogodb z zasebnimi izvajalci zdravstvenih 
storitev. 
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Med javnimi zavodi sta dve bolnišnici (SB Celje 
in PB Vojnik), sedem zdravstvenih domov, dve 
lekarni in devet socialno varstvenih zavodov.

Med zasebnimi izvajalci s koncesijo je 33 splo-
šnih zdravnikov, 57 zobozdravnikov, 21 zdrav-
nikov specialistov, 7 lekarn, 5 socialno varstve-
nih zavodov, 6 zdravilišč ter 10 izvajalcev nege 
in patronaže, 9 izvajalcev fizioterapije in 2 izva-
jalca nenujnih reševalnih prevozov. 

Pogodbe sklepamo tudi z dobavitelji medicin-
skih pripomočkov, in sicer imamo z njimi tre-
nutno sklenjenih 35 pogodb. Pogodbe o doba-
vi medicinskih pripomočkov imamo sklenjene 
s sedemnajstimi optiki, devetimi lekarnami in 
devetimi ostalimi dobavitelji medicinskih pri-
pomočkov. 

Največji izvajalec zdravstvenih storitev v naši 
območni enoti je Splošna bolnišnica Celje, ki 
ima edina v Sloveniji poleg Urgentnega cen-
tra priznan in plačan tudi Pediatrični urgentni 
center. Upamo, da se ta izjema ne bo širila na 
druge urgentne centre, saj gre za organizacijsko 
tvorbo, ki v Enotni metodologiji za organizaci-
jo urgentnih centrov ni predvidena in povzroča 
podvajanje storitev oziroma plačila nujne me-
dicinske pomoči bolnim otrokom v bolnišnici 
in na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. 

Za OE Celje je značilna tudi visoka preskrblje-
nost s storitvami ambulantne fizioterapije. Na 
našem področju je poleg ostalih izvajalcev fizi-
oterapije kar šest zdravilišč, od katerih pa eno 
nima programa za izvajanje ambulantne fizio-
terapije. 

Tabela 4: Preskrbljenost s programi primarnih zdravstvenih dejavnosti

Vir podatkov: ZZZS, aplikacija pogodbe z izvajalci.

V Tabeli 4 (zgoraj) je prikazana preskrbljenost 
prebivalcev posameznih območnih enot z osta-
limi programi zdravstvenih dejavnosti na pri-
marnem nivoju. 

Razvidno je, da se je preskrbljenost prebivalcev 
celjske regije v letu 2016 v primerjavi s predho-
dnim letom malce poslabšala in je tudi na splo-
šno nekoliko pod povprečjem Slovenije. Posebej 
podhranjeni so zobozdravstvo za otroke in od-
rasle v izpostavah Šentjur in Žalec ter ortodon-
tija in parodontologija nasploh. Potrebovali bi 
tudi več programa antikoagulantne ambulante, 
logopedije v dispanzerju za mentalno zdravje in 
otroško-šolskega dispanzerja v izpostavi Šmarje.

Z izjemo zobozdravstva (protetika) se na pri-
marni ravni z dolgimi čakalnimi dobami ne 
srečujemo. 

Na sekundarni ravni je preskrbljenost zavarova-
nih oseb slabša na področju revmatologije (kar 
sicer velja tudi za celo državo) ter v dejavnostih 
ortopedije in tireologije.

Po podatkih NIJZ3 je bila na dan 1. 4. 2017 pre-
koračena dopustna čakalna doba v revmatolo-
ški ambulanti Splošne bolnišnice Celje, kjer so 
bile prekoračene čakalne dobe tudi za ultrazvok 
dojke, operacijo krčnih žil, artroplastiko kolena 
in kolka ter operacijo hallux valgusa. V Zdravi-
lišču Rogaška Slatina je bila prekoračena čakal-
na doba v dermatološki ambulanti, v okulistiki 
Irman pa čakalna doba za operacije sive mrene. 

3 NIJZ, poročilo Načas
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Na splošno so izvajalci v območni enoti Celje 
– ob izdatni pomoči, pobudah in tudi nadzoru 
območne enote – dokaj uspešni pri obvladova-
nju čakalnih dob, vendar bo treba prizadevanja 
za skrajševanje čakalnih dob združiti (Ministr-
stvo za zdravje, NIJZ, izvajalci, ZZZS) in uskla-
diti na ravni cele države, da bomo lahko vsem 
slovenskim zavarovanim osebam res zagotovili 
čim boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev. 

V zadnjem času opažamo, da čakalne dobe v 
glavnem niso več povezane s pomanjkanjem fi-
nančnih sredstev za dodatne programe, temveč 
so pogosto rezultat kadrovskih, organizacijskih 
in drugih težav pri izvajalcih. To seveda ne velja 
le za celjsko zdravstveno regijo, temveč za vso 
Slovenijo. 
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Metod Mezek
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Predlog Združenja zdravstvenih zavodov 
Slovenije za nove zakonske ureditve 
urejanja odnosov med Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
izvajalci javne zdravstvene dejavnosti

Z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju je bil leta 1992 uveden 
tripartitni sistem dogovarjanja, v katerem so 
partnerji Ministrstvo za zdravje (MZ), Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 
in predstavniki izvajalcev zdravstvenih storitev, 
katerih predstavniki so Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije (ZDRZZ), Lekarniška zbor-
nica Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, 
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Sku-
pnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost 
organizacij za usposabljanje, ki je bila vključena 
nekoliko kasneje.

V skladu z zakonom partnerji vsako leto od-
ločajo o programu zdravstvenih storitev, nji-
hovem obsegu in vrsti, opredelijo zmogljivosti 
za uresničitev programa ter potrebna finančna 
sredstva. Rezultat dogovarjanja je splošni dogo-
vor za tekoče pogodbeno leto, ki je podlaga za 
sklenitev pogodb med ZZZS in posameznimi 
izvajalci ter za izvajanje programov. 

Takšen sistem, ki je bil sicer dobro zamišljen, je 
dajal v začetnem obdobju kar dobre rezultate, ki 
so bili osnovani predvsem na postopkih demo-
kratičnega dogovarjanja. Omogočal je, da o tako 
pomembnih zadevah, kot so program zdravstva, 
za to potreben obseg finančnih sredstev ter odlo-
čanje o krajevni in časovni razporeditvi zmoglji-

vosti in dostopnosti storitev, odločajo tisti, ki so 
dejanski oziroma potencialni uporabniki zdrav- 
stvenih storitev ter tisti, ki te storitve opravljajo. 
Eni in drugi lahko posredno vplivajo na zdra-
vstveno politiko države. V tem pogledu ima 
še vedno veljavna ureditev zagotovo določene 
prednosti pred državno planskimi in etatistič-
nimi modeli urejanja in financiranja zdravstva. 
Vsekakor pa se je sistem kot takšen izčrpal in bi 
ga bilo treba spremeniti, korenito posodobiti ter 
prilagoditi novim izzivom in potrebam.

Glavne slabosti in pomanjkljivosti sedanje ure-
ditve so:
•	 V pogajanjih nastopa MZ oziroma država, 

ki je lastnik in upravljavec zdravstvenih za-
vodov na sekundarni in terciarni ravni. V 
tej vlogi se pojavlja v različnih vlogah, in si-
cer enkrat kot tisti, ki določa okvire, znotraj 
katerih lahko potekajo pogajanja, na drugi 
strani pa kot zastopnik interesov zavodov, 
ki jih je ustanovilo. Na koncu pa ima poo-
blastilo, da v arbitraži odloči o zadevah, do 
katerih med pogajanji ni prišlo do soglasja. 
To mu daje posebno moč in vlogo, saj lahko 
praktično ali vsaj teoretično odloči o vsem 
samo. To tudi kaže, da doslej pravzaprav ni-
smo imeli pravih pogajanj.
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•	 Ni jasno opredeljeno, kdo dejansko zastopa 
izvajalce. V praksi so to združenja in zbor-
nice izvajalcev. Zastavlja pa se vprašanje, ali 
npr. zbornica (katera koli) zastopa interese 
javnih zdravstvenih zavodov ali predvsem 
interese svojih članov, ki niso vedno enaki. 
Zbornice tudi ne morejo prevzeti obvezno-
sti glede izvajanja programov, ki so predmet 
pogajanj v partnerskih odnosih.

•	 Možnosti pogajanj ZZZS so zelo omejena, 
saj mu država že vnaprej določi okvire za 
urejanje odnosov z izvajalci, pri čemer dr-
žava (MZ) nesistemsko in mimo pogajanj 
posega v finančna sredstva ZZZS in jih do-
deljuje posameznim programom ali posa-
meznim izvajalcem. 

•	 Niso sprejeta oziroma določena merila za 
določitev mreže javne zdravstvene dejavno-
sti kot tudi ne nekateri standardi in normati-
vi, potrebni za določanje programov zdrav- 
stvenih storitev in njihovo vrednotenje.

•	 Nimamo meril in ukrepov, ki bi spodbuja-
li in nagrajevali bolje in več dela izvajalcev, 
boljšo kakovost storitev in doseganje ciljev 
sistema zdravstvenega varstva (boljše zdrav-
je, krajše čakalne dobe, zadovoljstvo pacien-
tov itd.). 

•	 Izvajalci so plačani kot javni uslužbenci in je 
zanje pomembno, v kateri plačni razred so 
uvrščeni. Njihova plača ni odvisna od koli-
čine opravljenega dela in kakovosti, kar jih 
ne spodbuja k boljšemu delu in več dela. 

Ob vsem tem sicer vsako leto potekajo dogo-
varjanja in sklepanja pogodb med ZZZS in iz-
vajalci, v katerih pa je malo pogajanj o vsebini 
programov, o ciljih sistema itd. Z njimi niso 
povsem zadovoljni ne izvajalci ne ZZZS. Pred-
vsem pa se mešajo pooblastila posameznih de-
ležnikov sistema. 

Vse navedene pomanjkljivosti so zadosten ra-
zlog za spremembe v načinu urejanja odnosov 
med plačnikom zdravstvenih storitev in njiho-
vimi izvajalci.

1. AKCIJSKI NAČRT IN GLAVNE 
USMERITVE ZA UREJANJE 
PARTNERSKIH ODNOSOV V SISTEMU 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Kako spremeniti in izboljšati partnerske odno-
se? Naše izkušnje in izkušnje drugih držav ka-
žejo, da so v obstoječem sistemu pogajanj in do-
govarjanja potrebne spremembe. Tudi v bodoče 
mora urejanje odnosov med ZZZS in izvajalci 
javne zdravstvene dejavnosti za potrebe osnov-
nega zdravstvenega zavarovanja temeljiti na 
njihovih medsebojnih pogajanjih in usklajeva-
njih, v okviru razpoložljivih sredstev osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja in na način, ki ga do-
ločajo zakon in strateški razvojni načrti države.

Predmet dogovarjanj in pogajanj bi bili progra-
mi storitev izvajalcev, merila za njihovo obli-
kovanje po obsegu in zahtevnosti, potrebnih 
zmogljivostih, finančnih sredstvih, kakovosti, 
doseganju ciljev ter merila za njihovo finančno 
ovrednotenje. V pogajanjih bi nastopali:
•	 ZZZS kot nosilec obveznega zdravstvenega 

zavarovanja v vlogi naročnika in plačni-
ka storitev, ki zastopa interese zavarovanih 
oseb, zavezancev za plačevanje prispevkov 
in drugih zavarovancev ter v njihovem ime-
nu in namesto njih izvajalcem in drugim 
partnerjem poravnava račune za opravljene 
storitve iz obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja (v nadaljevanju: predstavnik plačni-
kov);

•	 predstavniki združenj in organizacij ter 
koncesionarji, ki izvajajo javno zdravstveno 
dejavnost za obvezno zdravstveno zavaro-
vanje, in dobavitelji zdravil (v nadaljevanju: 
predstavniki izvajalcev).

MZ ne bi bil več neposredni udeleženec v poga-
janjih med plačnikom in predstavniki izvajalcev, 
temveč bi skladno s svojo zakonsko vlogo dolo-
čalo pravne, vsebinske in materialne okvire za 
dogovarjanje in pogajanja. V ta namen bi spre-
jemalo poseben dokument, ki bi določal vsebi-
no in postopke dogovarjanja in pogajanj. To bi 
bil akcijski načrt za urejanje odnosov med ZZZS 
in izvajalci zdravstvenih storitev, ki bi ga spreje-
mal za obdobje dveh let. 
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2. AKCIJSKI NAČRT BI DOLOČAL: 

•	 glavne usmeritve glede razvoja zdravstvene-
ga sistema (zavarovanja in dejavnosti) v pri-
hajajočem dvoletnem obdobju, ki pomenijo 
konkretizacijo usmeritev iz strateških doku-
mentov države in njenih makroekonomskih 
možnosti ter se nanašajo na vprašanja ure-
janja odnosov med plačnikom in izvajalci 
zdravstvenih storitev;

•	 prednostne naloge in področja ter cilje, ki 
naj bi jih dosegli na področju krepitve in iz-
boljšanja zdravja, preventive, zmanjševanja 
obolevnosti, absentizma, skrajšanja čakal-
nih dob, večje učinkovitosti in uspešnosti 
izvajanja programov itd.;

•	 izhodišča in okvire za načrtovanje javnih 
finančnih sredstev (prispevki, proračunska 
sredstva) nosilca zavarovanja in usmeritve 
glede njihove razporeditve za uresničevanje 
zdravstvenih programov in njihovo oprede-
litev po posameznih področjih (zdravstvene 
storitve, zdravila, medicinski pripomočki) 
ter po ravneh zdravstvenih dejavnosti (pri-
marna, sekundarna, terciarna);

•	 okvirna merila za določitev kadrovskih in 
drugih zmogljivosti za izvajanje programa 
storitev iz obveznega zdravstvenega zava-
rovanja na primarni, sekundarni in terciar-
ni ravni ter opredelitve in usmeritve glede 
možne rasti ali zmanjševanja zmogljivosti v 
primerjavi s preteklim obdobjem glede na 
spremenjene potrebe in možnosti njihove-
ga zagotavljanja na račun javnih sredstev ter 
glede na planske prioritete;

•	 opredelitve o potrebnem postopnem preu-
smerjanju in razvoju zdravstvenih zmoglji-
vosti, kot jih določa Strateški razvojni načrt 
zdravstvenega varstva Republike Slovenije, 
in prioritete;

•	 usmeritve glede načrtovanja obsega storitev 
po programih, ki naj bi jih opravili izvajalci 
storitev, ter po ravneh in vrstah zdravstve-
nih dejavnosti glede na prednostne naloge;

•	 ukrepe in dinamiko postopnega zmanjševa-
nja razlik med območji v preskrbljenosti z 
zdravstvenimi zmogljivostmi (kadri, druge 
zmogljivosti);

•	 elemente za vrednotenje programov in do-
ločanje cen storitev (plače zdravstvenih de-
lavcev, materialni stroški, amortizacija);

•	 podlage oziroma okvire, v katerih lahko 
partnerji določajo cene zdravstvenih stori-
tev, zdravil in lekarniških storitev ter medi-
cinskih pripomočkov;

•	 načela in usmeritve za stimulacijo partnerjev 
za doseganje čim večje uspešnosti in učin-
kovitosti pri izvajanju programov zdrav- 
stvenih storitev.

Akcijski načrt bi določal aktivnosti in roke za 
sklenitev dogovorov in pogodb med predstavni-
ki ZZZS ter izvajalci javne zdravstvene dejavno-
sti. Vsebovati bi moral tudi ukrepe ministrstva, 
pristojnega za zdravje, v primeru, da partnerji 
ne bi ravnali skladno z opredelitvami iz Akcij-
skega načrta. Po potrebi bi se dopolnjeval ali 
spreminjal z aneksi.

Akcijski načrt določi ministrstvo, pristojno za 
zdravje, in sicer najpozneje do konca meseca 
oktobra pred začetkom leta, ko se začne obdob- 
je, za katerega se bodo partnerji pogajali. 

3. VRSTE DOGOVOROV IN POSTOPEK 
NJIHOVEGA SPREJEMANJA

Na podlagi Akcijskega načrta naj bi ZZZS sklenil:
•	 dogovor o programu zdravstvenih storitev 

s predstavniki združenj in organizacij ter 
koncesionarji, ki izvajajo javno zdravstve-
no dejavnost za obvezno zdravstveno za-
varovanje (Varianta: kot tudi s predstavniki 
izvajalcev zdravstvenih storitev v socialnih 
zavodih in v zdraviliški dejavnosti);

•	 dogovor o programu oskrbe z zdravili s pred- 
stavniki Združenja lekarn (Varianta: in Zdru- 
ženjem zdravstvenih zavodov Slovenije).

Pred začetkom pogajanj o dogovorih ZZZS po-
sreduje ostalim deležnikom v dogovorih (v na-
daljevanju: partnerji) konkretne finančne okvire 
za izvedbo Akcijskega načrta in za pogajanja po 
dejavnostih ter ožjih področjih (primarna, se-
kundarna, terciarna, lekarne itd.) ter konkretne 
predloge usmeritev in rešitev iz Akcijskega na-
črta, ki vplivajo na medsebojne obveznosti ozi-
roma predstavljajo interes zavarovanih oseb ter 
delodajalcev. Vse to zajame v Izvedbenem načr-
tu za sklepanje dogovorov in pogodb. Ta doku-
ment predstavlja ponudbo ZZZS oziroma okvir, 
znotraj katerega naj bi tekla pogajanja. Tak akt 
sprejme in objavi oziroma posreduje partnerjem 
najpozneje v 30 dneh po objavi Akcijskega načr-
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ta, to je do 30. novembra v letu pred začetkom 
obdobja, za katerega naj bi se partnerji pogajali. 

Partnerji oziroma njihove pogajalske skupine so 
pri svojih odločitvah avtonomni in enakoprav-
ni. Organizacije in skupnosti, ki določajo po-
samezne pogajalske skupine, imajo pravico in 
dolžnost skupini dajati usmeritve in mandat za 
pogajanja, pomagati s podatki in informacijami 
ter pri iskanju sprejemljivih rešitev. Prav tako si 
delijo odgovornost za pravočasno in vsebinsko 
ustrezno sklenitev dogovora in pogodb in za 
uresničevanje dogovorjenih programov.

Pogajalske skupine partnerjev v nadaljnjih 15 
dnevih po prejemu Izvedbenega načrta posre-
dujejo ZZZS pripombe na dokument oziroma 
predlagajo njegove spremembe in dopolnitve, ki 
pa ne morejo biti v nasprotju z Akcijskim načr-
tom MZ. 

Partnerji oziroma pogajalske skupine za skleni-
tev dogovorov so poleg predstavnikov ZZZS: 
•	 o programu zdravstvenih storitev so Združe-

nje zdravstvenih zavodov Slovenije (Varian-
ta:  Združenje naravnih zdravilišč in Skup- 
nost socialnih zavodov); 

•	 o programu oskrbe z zdravili, predstavniki 
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije 
ter lekarn oziroma dobaviteljev zdravil. 

O sestavi in številu predstavnikov izvajalcev v 
pogajalskih skupinah izvajalcev se dogovori-
jo njihova združenja oziroma organizacije, ki 
predstavnike tudi imenujejo. V njih bi bilo od 
10 do 15 članov. 

Pogajalsko skupino ZZZS določi njegova skup-
ščina. V tej skupini je najmanj po en član pred-
stavnik zavarovancev in delodajalcev, ki je član 
Skupščine ZZZS.

Pogajalske skupine morajo dobiti od organizacij 
oziroma združenj, ki so jih imenovala, poobla-
stila, znotraj katerih se dogovarjajo in pogajajo 
s pogajalsko skupino ZZZS. Izvajalci so dolžni 
svojim pogajalskim skupinam posredovati po-
datke, ki so potrebni za sklepanje dogovora in 
pogajanja s predstavniki ZZZS. 

Pogajalske skupine naj bi imele pooblastila, da 
v pogajanjih z ZZZS predstavljajo in zastopajo 
interese članic organizacij, ki so jih imenovale. 
Ta pooblastila ne smejo biti v nasprotju oziroma 
neskladju z Akcijskim načrtom. Njihova nalo-

ga bi bila tudi, da sproti obveščajo svoje člane o 
predlogih iz Akcijskega načrta in Izvedbenega 
načrta ter pridobijo njihova mnenja oziroma 
predloge. 

Na podlagi Izvedbenega načrta predstavniki 
ZZZS ter Pogajalska skupina za področje zdrav- 
stvene dejavnosti za celotno dvoletno obdobje z 
dogovorom določijo:
•	 vsebino in konkreten obseg programov 

zdravstvenih storitev po področjih, njihovo 
strukturo po preventivnih storitvah, sto-
ritvah krepitve zdravja, presejalnih testih, 
programih zdravljenja in rehabilitacije za 
Slovenijo kot celoto ter usmeritve glede nji-
hove razporeditve po območjih ZZZS gle-
de na število, strukturo zavarovanih oseb, 
njihovo zdravstveno stanje ter geografske 
in druge pogoje posameznih območij. Pro-
grami morajo predvideti količino storitev 
(količniki, točke, SPP itd.), ki je značilna za 
posamezno skupino ali področje dejavnosti, 
kot tudi programe, ki so opisani pavšalno;

•	 kadrovske in druge zmogljivosti, potrebne 
za izvajanje programov, zagotavljanje nujne 
medicinske pomoči in dežurstva ter merila 
storilnosti izvajalcev (delovni normativi) po 
dejavnostih in razlogih ter možnosti njiho-
vega odstopanja po območjih in posamez- 
nih izvajalcih; 

•	 okvirne vrednosti elementov za vrednotenje 
programov izvajalcev in določanje cen sto-
ritev;

•	 okvirne finančne vrednosti programov sto-
ritev po dejavnostih, za preventivne progra-
me, za programe krepitve zdravja, presejal-
ne teste, zdravljenje in rehabilitacijo ter po 
območnih enotah ZZZS;

•	 merila uspešnosti izvajalcev, njihove učin-
kovitosti pri uresničevanju programov, ki 
vključujejo tudi porabo zdravil, medicinskih 
pripomočkov in drugih stroškov, ter merila 
kakovosti;

•	 merila za stimuliranje izvajalcev zdravstve-
nih storitev za doseganje čim boljših rezul-
tatov pri izvajanju programov;

•	 roke in način plačevanja programov in sto-
ritev;

•	 ukrepe v primeru nespoštovanja predpisov 
oziroma odstopanj od medsebojno dogo-
vorjenih obveznosti in pravic;
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•	 druge medsebojne pravice in obveznosti pri 
izvajanju programov.

Progam terciarne zdravstvene dejavnosti, ki ga 
opredelijo partnerji, mora vsebovati tudi na-
črt najzahtevnejših zdravstvenih storitev, ki se 
opravljajo na tej ravni, ter ločeno program in 
obseg dejavnosti v zvezi z nalogami, ki se na-
našajo na določanje doktrine in kliničnih smer-
nic, prenašanje novosti na druge izvajalce ter na 
strokovni nadzor.

O vseh zadevah, ki so predmet dogovarjanja 
med pogajalsko skupino ZZZS in pogajalsko 
skupino javne zdravstvene dejavnosti, le-ti 
sprejmeta Dogovor o programu zdravstvenih 
storitev, ki je zavezujoč za vse izvajalce javne 
zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost 
na račun javnih finančnih sredstev. 

Pogajalska skupina ZZZS in pogajalski skupi-
ni za lekarniško dejavnost in dejavnost oskrbe 
z medicinskimi pripomočki sklenejo poseben 
dogovor, ki se nanaša na to področje. 

Posamezne organizacije oziroma združenja, 
ki se z opredelitvami in predlogi iz Dogovora 
o zdravstvenih storitvah oziroma Dogovora o 
preskrbi z zdravili in medicinskimi pripomoč-
ki ne strinjajo ali smatrajo, da niso usklajena z 
Akcijskim načrtom ali drugimi predpisi, lahko 
zahtevajo presojo spornih vprašanj po arbitraži. 

4. MERILA ZA VREDNOTENJE 
PROGRAMOV IN DOLOČANJE CEN 
ZDRAVSTVENIH STORITEV

Programi zdravstvenih storitev na ravni države 
se vrednotijo na podlagi elementov, ki upošte-
vajo:
•	 plače in druge prejemke izvajalcev v okvirih, 

ki jih določajo kolektivne pogodbe;
•	 merili za določitev mreže javne zdravstvene 

dejavnosti in na tej podlagi potrebno število 
in strukturo zaposlenih, ki bodo izvajali jav-
no zdravstveno dejavnost;

•	 materialne stroške na enoto storitve ali za 
določen program;

•	 minimalno amortizacijo, predpisano z zako-
nom;

•	 druge zakonske obveznosti.

Višino materialnih stroškov na enoto storitve ali 
za celoten posamezen program določijo part- 

nerji na podlagi podatkov ZZZS in ZDRZZ ter 
Združenja lekarn o povprečnih stroških po po-
sameznih skupinah storitev v Sloveniji kot celo-
ti, dejavnostih, na enoto storitve ali obravnave 
(diagnoze) v preteklem obdobju z upoštevanjem 
morebitne rasti oziroma na podlagi ocene nji-
hove višine ob upoštevanju načela racionalnosti 
izvajanja programov zdravstvenih storitev. Pri 
tem določijo tudi razloge in možnosti odsto-
panja od povprečnih stroškov pri posameznih 
izvajalcih.

Podatke, ki jih morajo partnerjem pri sklepanju 
Dogovora o zdravstvenih storitvah posredova-
ti izvajalci javne zdravstvene dejavnosti, določi 
ZZZS v sodelovanju z združenji in organizacija-
mi izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti.

Oceno vrednosti programov na podlagi navede-
nih meril in podatkov izvajalcev na ravni države 
pripravijo za svoja področja pogajalske skupine, 
in sicer praviloma do 30. novembra leta pred le-
tom, ko se začenja obdobje, za katero se bodo 
partnerji pogajali. Ta predstavljajo sestavni del 
Dogovora.

5. POSTOPEK PRIPRAVE IN 
SPREJEMA DOGOVOROV

Pobudo za začetek pogajanj o posameznem 
dogovoru poda ZZZS najpozneje do konca no-
vembra pred začetkom leta, ko se začne obdob- 
je, za katerega se bodo partnerji pogajali.

Predlog za začetek pogajanj mora biti posredo-
van partnerjem v pisni obliki in mora vsebovati 
Akcijski in Izvedbeni načrt, najpomembnejše 
usmeritve razvoja v naslednjem obdobju, možne 
rešitve glede oblikovanja programov, potrebnih 
zmogljivostih, vrednotenja in financiranja pro-
gramov, oceno potrebnih finančnih sredstev za 
izvedbo programov ter druge zadeve, ki jih mo-
rajo partnerji urediti s pogajanji. Predlog mora 
biti pripravljen tako, da prikaže stališča ZZZS o 
vseh vprašanjih, ki jih predvideva zakon. Poga-
janj ni mogoče začeti, če v predvidenem roku ni 
sprejet Akcijski načrt.

Na predlog za začetek pogajanj morajo drugi 
partnerji posredovati svoja stališča najpozneje v 
15 dneh, nakar se začnejo pogajanja o odprtih 
vprašanjih.
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Posamezni dogovor za posamezna področja ter 
njegove spremembe in dopolnitve so sprejeti, 
če se z njimi strinjajo pogajalske skupine (pred-
stavniki plačnikov in predstavniki izvajalcev). 
Posamezni dogovor je sprejet tudi, če partnerji 
ne dosežejo soglasja o posameznih vprašanjih, 
o katerih predlagajo arbitražni postopek. V tem 
primeru veljajo tista določila posameznega do-
govora, ki so bila usklajena, ostala določila pa 
od dneva, ko o njih odloči arbitraža. 

Če o posameznih vprašanjih ne pride do soglas-
ja, mora partner, ki se s predlaganimi rešitvami 
ne strinja, predlagati arbitražni postopek. 

6. SKLEPANJE POGODB 
S POSAMEZNIMI IZVAJALCI

Ko so sprejeti dogovori med ZZZS in njegovimi 
partnerji, ga ZZZS objavi in povabi zdravstvene 
zavode, koncesionarje in druge pravne osebe, ki 
opravljajo dejavnost na račun javnih sredstev, 
da mu posredujejo predloge svojih delovnih in 
finančnih načrtov, usklajene z določili dogovo-
rov. Ti morajo vsebovati utemeljitev glede upo-
rabe meril iz dogovorov med partnerji, zlasti če 
odstopajo od njihovih povprečnih vrednosti, in 
druge podatke, potrebne za sklenitev pogodbe. 
Predlogi delovnih in finančnih načrtov izvajal-
cev morajo biti ZZZS predloženi najpozneje do 
30. decembra leta pred začetkom obdobja, za 
katero se sklepajo pogodbe. Ti načrti vsebujejo 
tudi cene zdravstvenih storitev ali način njiho-
vega izračuna.

Glede postopka sklepanja pogodb z izvajalci 
smo razmišljali o dveh predlogih, in sicer:
•	 postopek z razpisom,
•	 neposredni postopek.

ZDRZZ se bolj nagiba k rešitvi, da ZZZS povabi 
izvajalce, ki opravljajo dejavnost na račun jav-
nih sredstev, da mu posredujejo predloge svojih 
delovnih in finančnih načrtov, usklajene z dolo-
čili dogovorov. 

Javni zdravstveni zavodi (JZZ) so namreč usta-
novljeni z razlogom (namenom), da izvajajo 
javno zdravstveno dejavnost, prav tako je kon-
cesijska odločba podeljena z namenom, da se 
izvaja javna služba.

Naloga ustanovitelja je, da presodi, katero de-
javnost bo JZZ opravljal. Vsekakor je JZZ dol-

žan izvajati dejavnost, za katero je ustanovljen 
in registriran. Enako je naloga koncendenta, da 
presodi vsebino podeljene koncesije.

Tako ustanovitev JZZ kot podelitev koncesije pa 
imata za posledico izvajanje programa, torej pri-
dobitev programa.

Pogajanja med ZZZS in posameznimi izvajalci 
morajo biti zaključena najpozneje do 30. janu-
arja leta, ko začne obdobje, na katerega se na-
naša Dogovor o zdravstvenih storitvah. Če v 
tem roku pogodbe niso sklenjene, mora ZZZS 
predlagati arbitražo. Glede na javni interes in 
preprečitev motenj v izvajanju javne zdravstve-
ne dejavnosti lahko zahteva v teh primerih arbi-
tražo tudi minister, pristojen za zdravje.

7. CENE ZDRAVSTVENIH STORITEV 

Cene posameznih izvajalcev se izračunajo tako, 
da se finančni načrt za posamezno dejavnost 
deli s številom načrtovanih storitev za to dejav-
nost.

Pred izračunom cene se letni znesek sredstev, 
predviden v Dogovoru o zdravstvenih storitvah 
za posamezno dejavnost oziroma program na 
državni ravni, zmanjša za 2 %. Ta sredstva se ob 
koncu posameznega četrtletja razdelijo izvajal-
cem, ki presegajo cilje iz Akcijskega načrta ter 
Dogovora o zdravstvenih storitvah oziroma ko-
ličinsko presežejo program storitev na predno-
stnih področjih, za katera tako določa Dogovor 
o zdravstvenih storitvah. 

Cena, izračunana skladno z določili iz prvega 
in drugega odstavka te točke, je akontacijska, 
nakar se po posameznih četrtletjih izračuna de-
janska cena tako, da se finančna sredstva za isto 
obdobje delijo s številom opravljenih storitev v 
tej dejavnosti v enakem obdobju, razen če izva-
jalci ne bi dosegli načrtovanega obsega storitev. 
V tem primeru se upošteva kalkulativna cena za 
to obdobje. S tako izračunano ceno obračunajo 
izvajalci opravljene storitve do nosilca obvezne-
ga zavarovanja za to obdobje za nazaj. Ta cena se 
nato uporabi kot akontacijska cena za naslednje 
obračunsko obdobje. Izračun cene po četrtletjih 
na ravni države opravi ZZZS.

Roke in podrobnejši način določanja obračun-
skih cen določijo partnerji, ki sklepajo Dogovor 
o zdravstvenih storitvah.
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Določila o akontacijskih in obračunskih cenah 
storitev te teze se ne uporabljajo za dejavnosti 
oziroma naloge izvajanja dežurstev in nujne 
medicinske pomoči ter za dodatke na geograf-
sko ogroženih področjih.

Enak postopek, kot ga določajo predhodni od-
stavki te teze za sprejem dogovorov, velja tudi 
za njegove spremembe in dopolnitve. Predlog 
za spremembe in dopolnitve posameznega do-
govora lahko predlaga katerikoli od partnerjev, 
vendar ne prej kot eno leto po njegovem spre-
jemu.

Prilagoditve elementov za določanje vrednosti 
programov in cen zdravstvenih storitev, zdravil 
in medicinskih pripomočkov, ki so posledica 
sprememb makroekonomskih izhodišč države, 
se ne štejejo kot razlogi za spremembe ali do-
polnitve dogovorov med partnerji, razen če bi 
to bilo povezano z občutnejšimi vsebinskimi 
spremembami programov zdravstvenih storitev.

8. ARBITRAŽNA KOMISIJA IN 
ARBITRAŽNI POSTOPKI 

Če med partnerji, ki sprejemajo dogovor, ne 
pride pri posameznih vprašanjih do soglasja, se 
o teh vprašanjih odloči v arbitražnem postop-
ku. Partner, ki se ne strinja s posameznim pre-
dlogom v Dogovoru o zdravstvenih storitvah in 
o njem ni bilo možno doseči soglasja, predlaga 
ureditev spornega vprašanja pred arbitražnim 
senatom. To je dolžan storiti tudi ZZZS ali mi-
nistrstvo, pristojno za zdravje, če bi v dogovarja-
nju bile kršene opredelitve iz Akcijskega načrta 
ali če pogajalske skupine v določenih rokih ne 
sklenejo dogovora. 

Arbitražna komisija je stalen in neodvisen (pod 
okriljem MZ?) organ, ki ga s posebnim aktom 
ustanovijo:
•	 ZZZS,
•	 organizacije in združenja izvajalcev javne 

zdravstvene dejavnosti,
•	 lekarne in dobavitelji medicinskih pripo-

močkov ter
•	 Vlada RS.

Za ustanovitev arbitraže vsak od deležnikov pri 
sprejemanju dogovora o programu zdravstvenih 
storitev (zdravil in medicinskih pripomočkov) 
na listo razsodnikov imenuje po šest predstav-

nikov. Ti morajo biti poznavalci in izkušeni 
strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva, 
obveznega socialnega zavarovanja, prava, zdra-
vstvene ekonomike oziroma javnih financ. V 
vsaki skupini predstavnikov morata biti vsaj 
dva, ki nista zaposlena v zdravstveni (ali lekar-
niški) dejavnosti oziroma v zdravstvenem zava-
rovanju oziroma nista predstavnika Vlade RS. 
Razsodniki so imenovani za dobo petih let in se 
lahko zamenjajo pred iztekom te dobe na lastno 
željo, zaradi smrti ali odhoda v tujino.

Delo arbitraže organizira predsednik arbitražne 
komisije ali njegov namestnik, ki ju za obdobje 
enega leta izmed sebe soglasno določijo razso-
dniki. V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, 
ga določi Vlada RS. Predsednik arbitražne ko-
misije tudi določa člane senata za odločanje o 
posameznem spornem vprašanju z liste razso-
dnikov, pri čemer ti ne smejo biti le iz vrst enega 
od predlagateljev predstavnikov arbitraže. 

V posameznem arbitražnem postopku odlo-
ča arbitražni senat, v katerem sodelujejo poleg 
njegovega predsednika še trije predstavniki 
plačnikov in trije predstavniki izvajalcev. Člani 
arbitražnega senata so upravičeni do povračila 
stroškov, ki jih imajo v zvezi z delom v senatu 
ter do plačila za delo v senatu v višini, ki jo do-
ločijo ustanovitelji arbitraže v poslovniku. 

Arbitraža odloča z večino članov arbitražnega 
senata. Odločitev je dokončna in velja vnaprej.

Stroške arbitražnega postopka krije njegov pre-
dlagatelj, ki mora ob zahtevi za arbitražni posto-
pek plačati tudi akontativni znesek predvidenih 
stroškov postopka, ki je določen v poslovniku za 
delo arbitražne komisije.

Posamezna stranka, ki se z odločitvijo arbitra-
žnega senata ne strinja, lahko uveljavlja sodno 
varstvo.

9. RAZPIS PROGRAMOV 
ZDRAVSTVENIH STORITEV

Na podlagi določil Dogovora o programu zdrav- 
stvenih storitev in Dogovora o oskrbi z zdravili 
in odločitev arbitraže ZZZS objavi skupni raz-
pis programov in storitev za sklepanje pogodb 
z zdravstvenimi in drugimi zavodi, drugimi iz-
vajalci javne zdravstvene dejavnosti ter drugimi 
izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na 
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račun obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta 
razpis mora biti opravljen najpozneje v 15 dneh 
po sklenitvi dogovorov oziroma po odločitvi na 
arbitraži o spornih vprašanjih.

Razpis iz predhodnega odstavka mora vsebo-
vati:
•	 vsebino in vrsto programov oziroma stori-

tev, ki se razpisujejo, opredeljene po ravneh 
dejavnosti in po ožjih področjih zdravstve-
nih dejavnosti, ter okvirna merila za načr-
tovanje oziroma določanje obsega progra-
mov;

•	 merila glede kadrovskih in drugih zmoglji-
vosti za posamezne dejavnosti in področja 
ter možna odstopanja;

•	 merila za ovrednotenje programov in ele-
mente kalkulacije za vrednotenje progra-
mov in določanje cen;

•	 zahteve glede doseganja načrtovane kako-
vosti;

•	 cilje, ki naj bi jih dosegli kandidati, ki se 
bodo prijavili na razpis;

•	 elemente finančne stimulacije izvajalcev za 
doseganje ciljev sistema in za skrajševanje 
čakalnih dob;

•	 potrebno dokumentacijo in obrazce, ki jo 
morajo predložiti kandidati;

•	 roke za prijavo na razpis;
•	 merila za izbiro kandidatov oziroma za 

omogočanje boljših možnosti tistim, ki 
bodo ponudili boljše pogoje.

Kandidati morajo ob prijavi navesti, za kateri 
program se potegujejo, v kakšnem obsegu in s 
kakšnimi zmogljivostmi, ter prikazati finančno 
vrednost programa, izračunanega po določilih 
iz ustreznega dogovora. ZZZS lahko ob razpisu 
od kandidatov zahteva, da mu ob prijavi pre-
dložijo podatke o opravljenem obsegu storitev 
in poslovanju v preteklem letu, o številu in vr-
sti dejansko zaposlenih, o odhodkih za plače in 
prispevke zaposlenih ter za posamezne skupine 
materialnih stroškov za preteklo in tekoče leto 
in tudi predvidevanja za naslednje leto.

ZZZS opravi izbiro kandidatov tako, da oceni 
prijave kandidatov in podatke iz četrtega od-
stavka te teze in ugotovi najbolj sprejemljive 
pogoje za sklenitev pogodbe oziroma za poga-
janja. Pri tem:
•	 predlaga sklenitev pogodbe s kandidati, ka-

terih prijava je povsem v skladu z določili 
dogovora in je ponujen obseg storitev enak 
ali večji od obsega, ki temelji na povprečnih 
merilih in povprečni storilnosti, ali ponudi-
jo nižje cene storitev, njihovo večjo dostop- 
nost in krajše čakalne dobe. V tem prime-
ru lahko sklenejo pogodbe za večji obseg 
programa storitev od tistega, ki bi izhajal iz 
povprečnih meril za posamezno dejavnost 
po dogovorih;

•	 sprejme izvajalce javne zdravstvene dejav-
nosti, ki se prijavijo na razpis in izpolnjujejo 
pogoje za sklenitev pogodbe, predlaga po-
pravke ali dopolnitve njihovih prijav oziro-
ma uskladitev z dogovorom ter pogajanja o 
odprtih vprašanjih, če je to potrebno;

•	 zavrne prijave, ki so nepopolne, v nasprotju 
z Akcijskim načrtom ali dogovorom oziro-
ma ne izpolnjujejo pogojev za sklenitev po-
godbe, in sproži arbitražni postopek 

ZZZS obvesti vse prijavljene kandidate o izbi-
ri oziroma o potrebi po pogajanjih s skupnim 
sklepom, ki ga posredujejo vsem kandidatom.

S kandidati, katerih prijava je popolna, ZZZS 
sklene pogodbo, z drugimi pa nadaljuje pogaja-
nja o spornih vprašanjih. Ta se morajo končati 
tako, da bodo pogodbe sklenjene najpozneje do 
30. marca v prvem letu obdobja, na katero se 
nanaša Dogovor o zdravstvenih storitvah. Če 
v tem roku pogajanja niso končana oziroma ni 
doseženo soglasje, o spornih vprašanjih odloči 
arbitraža. Če te ne predlaga izvajalec, jo je dol-
žan predlagati ZZZS. V primeru arbitraže pre-
dlaga svoje zastopnike v arbitražnem postopku 
izvajalec zdravstvene dejavnosti izmed razsod- 
nikov iz liste, ki so jo imenovali predstavniki 
oziroma organizacije izvajalcev.

Glede postopka arbitraže v zvezi s pogajanji 
med ZZZS in izvajalskimi organizacijami veljajo 
določila in postopki ki se nanašajo na reševanje 
spornih vprašanj o Dogovoru o zdravstvenih 
storitvah.

10. SKLENITEV POGODBE MED ZZZS IN 
IZVAJALSKIMI ORGANIZACIJAMI 

Pogodbe se sklenejo za dvoletno obdobje ali 
dobo, ki jo določita obe strani, ki pa ne more 
biti krajša od enega leta. Veljati začnejo z dne-
vom veljavnosti dogovora, če so sklenjene naj-
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pozneje v enem mesecu po sklenitvi dogovora, v 
drugih primerih pa od dneva sklenitve pogodbe 
ali dneva odločitve arbitraže, in to vnaprej.

Pogodbe določajo vrste, obseg in kakovost sto-
ritev oziroma programov za posameznega izva-
jalca javne zdravstvene dejavnosti za vse vrste 
dejavnosti, ki jih opravlja. Pogodbe določajo fi-
nančno vrednost celotnega programa oziroma 
njegovih delov, cene storitev, obvezo poročanja 
o uresničevanju programa, način obračunavanja 
ter plačevanja programov in storitev, posledice 
in ukrepe v primeru nespoštovanja pogodbenih 
obveznosti kakor tudi druge medsebojne pravi-
ce in obveznosti pogodbenih strank. Prav tako 
določajo kraj izvajanja programov in storitev ter 
delovni čas, ki ga mora izvajalec nameniti izva-
janju programa, dogovorjenega z ZZZS oziroma 
zavarovalnicami, in v katerem ne sme opravlja-
ti storitev za samoplačnike ali drugo zasebno 
zdravstveno dejavnost.

ZZZS lahko izjemoma odpove že sklenjeno po-
godbo z izvajalcem, za katerega se v nadzoru 
več kot dvakrat ugotovi, da krši predpise obvez- 
nega zdravstvenega zavarovanja ali z goljufijo 
ali na drug nezakonit način oškoduje plačnike 
ali zavarovane osebe, ali če ta ne izpolnjuje več 
pogojev za opravljanje dejavnosti na račun ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja. Iz podob-
nih razlogov lahko ZZZS odpove del pogodbe 
za tisti del dejavnosti ali za enoto izvajalca, pri 
kateri nadzor ugotovi kršitve predpisov obve-
znega zdravstvenega zavarovanja, goljufijo ali 
oškodovanje.

Pred odpovedjo ZZZS opozori izvajalca o ugo-
tovljenih kršitvah in od njega zahteva njihovo 
odpravo. S tem opozorilom tudi obvesti ustano-
vitelja javnega zdravstvenega zavoda. Če izvaja-
lec kljub temu nepravilnosti ne odpravi ZZZS 
odpove pogodbo. Odpovedni rok je tri mesece.

11. DOGOVOR Z LEKARNIŠKO 
DEJAVNOSTJO IN DOBAVITELJI 
ZDRAVIL 

Podobno kot z izvajalci zdravstvenih storitev 
sklene ZZZS tudi dogovor s predstavniki lekar-
niške dejavnosti oziroma z dobavitelji zdravil. V 
njem ZZZS in predstavniki lekarniške dejavno-
sti uredijo vse medsebojne pravice in obveznosti 

za zdravila, ki so predpisana na recept in so pra-
vica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

V Dogovoru o zdravilih partnerji določijo:
•	 okvirno letno količino zdravil po njihovih 

skupinah, predpisanih na račun obveznega 
zavarovanja in za uporabo v zdravstveni de-
javnosti;

•	 potrebne zmogljivosti za zagotovitev dostop- 
nosti in oskrbe z zdravili;

•	 cene zdravil, ki veljajo za nosilce obveznega 
zavarovanja in izvajalce javne zdravstvene 
dejavnosti;

•	 okvire za prilagajanje in določanje njihovih 
cen v odvisnosti od njihove predpisane ko-
ličine, ko gre za zdravila, ki se predpisujejo 
na recepte, oziroma za zdravila, porabljena 
pri zdravstvenih zavodih in koncesionarjih;

•	 okvire in merila za prilagajanje cen zdravil v 
primeru njihove večje ali manjše porabe od 
načrtovane;

•	 o možnostih, pogojih in dinamiki uvajanja 
novih zdravil;

•	 predloge za spremembe in dopolnitve pra-
vilnikov o določanju cen zdravil in o razvr-
ščanju zdravil na liste;

•	 okvire in usmeritve glede razvrščanje zdra-
vil na liste in na liste primerljivih ter zamen-
ljivih zdravil;

•	 ukrepe in aktivnosti za racionalno predpi-
sovanje in porabo zdravil ter medsebojne 
obveznosti pri obvladovanju izdatkov za 
zdravila v okvirih možnosti obveznega zdrav- 
stvenega zavarovanja;

•	 druge medsebojne pravice in obveznosti pri 
oskrbi prebivalstva z zdravili.

Dogovor iz predhodnega odstavka je sklenjen za 
nedoločen čas. V okviru njegovih določil sklene 
posamezni izvajalec lekarniške dejavnosti po-
sebno pogodbo z ZZZS ali združenjem izvajal-
cev javne zdravstvene dejavnosti.

Če med predvidenimi udeleženci dogovora o le-
karniški dejavnosti ne pride do sklenitve dogo-
vora zaradi nesoglasij oziroma v predvidenem 
roku, odloči o spornem vprašanju arbitraža, 
ki rešuje tudi sporna vprašanja iz Dogovora o 
programu zdravstvenih storitev. Tudi postopek 
arbitraže je enak, kot je predviden za reševanje 
spornih vprašanj o Dogovoru o zdravstvenih 
storitvah.
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Dogovor o zdravilih velja od dneva njegove 
sklenitve oziroma odločitve arbitraže. Posame-
zni izvajalci (lekarne, koncesionarji) sklenejo 
pogodbe z ZZZS v rokih, ki so določeni za izva-
jalce zdravstvenih storitev.

12. NADZOR NAD SPREJEMANJEM IN 
IZVAJANJEM DOGOVOROV

Ministrstvo, pristojno za zdravje, nadzoru-
je potek sprejemanja in izvajanja Dogovora o 
zdravstvenih storitvah in drugih dogovorov ter 
lahko zahteva od partnerjev njegove poprav-
ke ali dopolnitve, če bi ugotovilo, da določene 
opredelitve niso v skladu z Akcijskim načrtom 
in drugimi predpisi. Prav tako lahko partnerje 
opozarja na spoštovanje teh aktov in rokov tudi 
med sprejemanjem dogovora in sklepanjem 
pogodb. V primeru njihovih kršitev je dolžno 
sprožiti arbitražni postopek ter uskladitev vse-
bine in postopkov z opredelitvami iz Akcijskega 

načrta.

Dosedanji model dogovarjanja je, kot rečeno, 
kljub vsemu odigral pozitivno vlogo, vendar se 
je po več desetletjih izčrpal in potrebuje spre-
membe (sistemske), ki so bile v sestavku predla-
gane. 

Gre za medsebojno urejanje odnosov med no-
silci zavarovanja in predstavniki izvajalcev, ki se 
je ohranil od začetka obstoja socialnega zavaro-
vanja do danes in je odraz demokratičnih od-
nosov na področju, za katerega ne veljajo načela 
trga ne državne regulative cen.
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Normativi dela zdravnikov in vpliv 
na delovanje JZZ

Povzetek
Prispevek poudarja pomen uvajanja normativov 
v delo zdravnikov na sekundarnem nivoju. Opi-
suje metodologijo zbiranja podatkov, ki temelji 
na podpisanem Sporazumu o začasni prekinitvi 
stavkovnih aktivnosti. Izpostavlja pomanjkljivosti 
izdelanih normativov v Modri knjigi standardov 
in normativov, predlaga nekatere rešitve in opre-
deli tveganja ob njihovem uvajanju v prakso. V 
prispevku se avtor omeji na nekaj področij na se-
kundarnem nivoju, predvsem na osnovi podatkov 
Splošne bolnišnice Celje. Predstavi nekaj izkušenj 
s področja standardov in normativov, ki so jih 
pridobili v zadnjem letu. 

Ključne besede: normativi, zdravniki, bolnišnice

Abstract
The paper emphasises the importance of imple-
menting standards in the work of doctors at the 
secondary level. It describes the methodology of 
data collection based on the signed Agreement on 
Suspension of Strike Action. It exposes the defi-
ciencies in the norms defined in the Blue Book 
of Standards and Norms, proposes some solutions 
and identifies the risks of their introduction into 
practice. In the paper, the author discusses se-
lected areas at the secondary level, mainly based 
on data from the Celje General Hospital. He pre-
sents experience related to standards and norms, 
acquired in the past year.

Keywords: norms, doctors, hospitals
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1. UVOD

Uvajanje normativov in standardov dela zdrav-
nikov predstavlja za vodstva javnih zdravstve-
nih zavodov poseben izziv s številnih vidikov 
– strokovnega, organizacijskega in seveda tudi 
poslovnega. Zagotovo se s sprejetjem standar-
dov in normativov ter njihovo uveljavitvijo v 
vsakdanje delo dviguje kvaliteta zdravstvenih 
storitev, saj se zdravniku omogoča dovolj časa 
za obravnavo in se od njega lahko zahteva iz-
polnjevanje dodatnih aktivnosti, ki pomenijo 
dodano vrednost pri organizaciji dela in zago-
tavljanju nadzora kvalitete opravljenega dela. S 
stališča pacienta vse skupaj predstavlja bolj pri-
jazen dostop, dovolj časa za postopek obravnave 
ter posledično večje zadovoljstvo in varnost. Za 
vodstva javnih zdravstvenih zavodov pa v prvi 
fazi pomeni predvsem veliko prilagoditev orga-
nizacije dela, koordinacije med posameznimi 
poklicnimi skupinami, ki po naravi dela sode-
lujejo v delovnih procesih, zagotavljanje nujno 
potrebne informacijske podpore in zagotovo 
težave pri poslovnem delu, odnosu do plačnika 
zdravstvenih storitev in obvladovanju čakalnih 
dob. Zanesljivo pa bo standarde in normative 
zdravnikov treba uskladiti s standardi in nor-
mativi ostalih deležnikov v procesih zdravstve-
ne oskrbe. Dejstvo, na katerega je bilo večkrat 
opozorjeno in bo zahtevalo veliko naporov ter 
predvsem medsebojnega razumevanja med 
vodstvi javnih zdravstvenih zavodov in Ministr- 
stvom za zdravje na eni strani ter zdravniki in 
sindikatom FIDES na drugi, je, da so izdelani 
standardi in normativi za področje sekundarne 
in terciarne dejavnosti v Modri knjigi standar-
dov in normativov zdravnikov in zobozdravni-
kov izdelani v manjšem obsegu. Pravočasno jih 
bo treba uskladiti ter ob tem zagotoviti ustrezno 
stopnjo izvajanja zdravstvenih storitev in pred-
vsem varno za paciente.

2. VLADNI PROJEKT ZA SKRAJŠEVANJE 
ČAKALNIH DOB V ZDRAVSTVU IN 
POVEČANJE KAKOVOSTI 
ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

Na podlagi sklepa direktorja Združenja zdra-
vstvenih zavodov Slovenije (ZDRZZ) Metoda 
Mezka je bila imenovana delovna skupina za 
pripravo in oblikovanje izhodišč glede skupne-

ga enotnega pristopa priprave modela izračuna 
doseganja normativov, ki izhajajo iz sklenjene-
ga Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih 
aktivnosti, ki sta ga 24. 3. 2017 podpisala mini-
strica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predse-
dnik sindikata FIDES Konrad Kuštrin. V ome-
njenem sporazumu normativi obsegajo eno od 
treh poglavij, ki so sicer med seboj povezana in 
jih je treba obravnavati skupaj. Predvideno je, 
da se podatki iz vseh poglavij spremljajo indivi-
dualno po posameznem zdravniku ter se izde-
lajo obračuni v tromesečjih od 1. 4. 2017 dalje.

V prvem delu so navedeni predpogoji, ki za-
gotavljajo odpravo nekaterih ugotovljenih po-
manjkljivosti v analizi zdravstvenega sistema in 
zagotavljajo uporabo novih informacijskih mo-
žnosti. Pri prvih gre za pravočasno zagotavljanje 
izdajanja medicinske dokumentacije, tako na 
specialistično ambulantnem kot hospitalnem 
področju. Za obe področji je predvideni rok 
takoj ali največ trije delovnih dnevi. Omenjena 
zahteva bo velik izziv za vodstva zdravstvenih 
zavodov pri organizaciji administrativnega dela, 
saj je kadra na tem področju, po podatkih pred-
stavnikov večine bolnišnic, premalo. V primeru, 
da bo omenjeno dejstvo pri posameznem izva-
jalcu jasno izraženo, je predvidena izdaja izjave 
direktorja, ki to potrjuje, in istočasno izdelava 
časovnice, da se bo stanje korigiralo v skladu z 
navedenimi časovnimi termini. Naslednji pred-
pogoji so povezani z uporabo storitev eZdravja, 
kjer bo podatke posredoval Nacionalni inštitut 
za javno zdravje (NIJZ) in bodo evidentirani po 
posameznih zdravnikih.

Na področju normativov (1. del variabilnega 
nagrajevanja) se pripravljajo enotne tabele za 
vse izvajalce, ki bodo razdeljene na posamezna 
področja (neoperativno, operativno, pediatrija, 
onkologija, radiologija in nuklearna medicina, 
patologija, transfuziologija, mikrobiologija …). 
V skupnem delu bodo zbrani podatki o posa-
meznem zdravniku, njegovem statusu (specia-
list, specializant, sobni zdravnik), urah rednega 
dela in različnih oblikah odsotnosti. Od redne-
ga dela brez odsotnosti se zaradi zagotavljanja 
vzdrževanja ali izboljšanja kakovosti odšteje 25 
% časa, kamor sodijo priprava za delo, čas za 
malico, oddelčne vizite, interna strokovna izo-
braževanja, patološko morfološke konference, 
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vodenje registrov ipd. Za neposredno vodenje 
oddelkov se odšteje do 20 % rednega delovnega 
časa in za čas neposrednega mentorstva 12 %. 
Glede na dejstvo, da delo v urgentnih ambulan-
tah ni del normativov, se odšteje čas dela na teh 
deloviščih. Končni rezultat je tako razpoložljivi 
čas za delo s pacienti v ambulantah, operacij-
skih dvoranah in v hospitalu.

Na neoperativnem področju se v hospitalu evi-
dentira število pacientov, ki so po posameznih 
dnevih dodeljeni posameznemu zdravniku. V 
ta del je vključena celotna obravnava, od spre-
jema, vizite in posegov do urejanja medicinske 
dokumentacije. Določeni so različni normativi 
glede na status zdravnika in tudi nadzor dela 
zdravnikov, ki pri svojem delu še niso samostoj-
ni. Posebej se evidentirajo odpustnice, kjer je 
predvideno različno priznanje normativa glede 
na status zdravnika in dejansko opravljeno delo. 
Na vseh področjih je določen normativ za iz-
vajanje konzilijarnih storitev, ki se delijo na in-
dividualne in skupinske. Pri slednjih je določe-
no maksimalno število sodelujočih zdravnikov 
glede na sodelovanje ene ali več medicinskih 
strok. Normativi bodo pripravljeni za izvajanje 
konzilijarnih storitev s prisotnostjo pacienta ali 
brez nje.

Pri delu v specialističnih ambulantah bodo do-
ločeni normativi za prve in kontrolne preglede 
po posameznih medicinskih področjih. Posebej 
bodo opredeljeni normativi za izvajanje zdra-
vstvenih storitev brez prisotnosti pacienta.

Glede na dejstvo, da v Modri knjigi niso oprede-
ljeni normativi za funkcionalne in diagnostične 
preiskave, potekajo aktivnosti, da se ti pripravi-
jo in poenotijo. Pri tem veliko težav povzročajo 
velike razlike med posameznimi izvajalci in tudi 
dejstvo, da je vsebina pogosto premalo defini-
rana, kar povzroča različno razumevanje med 
posameznimi izvajalci. Zbiranje podatkov za ta 
del bo potekalo v ločenih tabelah in se bo po 
obdelavi v osnovno tabelo vnesel le skupni čas, 
potreben za izvedbo vseh funkcionalnih in dia-
gnostičnih preiskav po posameznem zdravniku.
Skupni rezultat vseh naštetih področij spremlja-
nja normativov bo število delovnih ur, ki so po 
normativih predvidene za evidentirano delo, 
ki ga bomo delili s številom razpoložljivih ur 
posameznega zdravnika in s tem dobili indeks 

doseganja normativa, ki je osnova za priznanje 
prvega dela variabilnega nagrajevanja.

Na operativnem področju se v hospitalu posebej 
evidentirajo sprejemi, število pacientov, pri ka-
terih se izvaja vizita, in število odpustnic. Tudi 
tu je predvideno ločeno evidentiranje po sta-
tusih zdravnikov, z zagotovljenim priznanjem 
opravljanja dela nadzora zdravnikov, ki pri svo-
jem delu še niso samostojni.

Na specialističnem ambulantnem delu je poleg 
izvajanja prvih in kontrolnih pregledov predvi-
deno tudi vrednotenje časa, namenjenega izva-
janju ambulantnih posegov.

Delo v operacijskih dvoranah bo evidentirano 
za izvajanje vseh operacij, v vseh oblikah ane-
stezije. Opredeljeni so časi za kirurge in aneste-
ziologe, kjer je poseben čas predviden za zago-
tavljanje pojasnilne dolžnosti.

Na področju pediatrije bodo normativi izdela-
ni po vzoru neoperativnega področja, s tem, da 
bodo upoštevane specifike pri delu z otroki gle-
de na starostno skupino.

Za delo v intenzivnih terapijah in intenzivnih 
negah bodo pripravljeni posebni normativi, ki 
bodo temeljili na številu pacientov, za katere je 
odgovoren posamezni zdravnik dnevno.

Pri vsem navedenem je velik izziv zagotovitev 
informacijske podpore naštetim aktivnostim, 
ki bodo del spremljanja normativov. Izhodišče 
delovne skupine je, da se izkoriščajo evidenti-
rane storitve, ki so del obračunskega modela do 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS), in se minimalizira potreba po zagota-
vljanju dodatnega administrativnega dela. Nekaj 
slednjega bo po podatkih posameznih bolnišnic 
treba zagotoviti na področju spremljanja dela v 
hospitalu. Načrtujejo se aktivnosti, s katerimi 
bomo zagotovili poenotenje pri vseh izvajalcih.

Na področju čakalnih dob in kvalitete dela (2. 
del variabilnega nagrajevanja) je predvideno 
spremljanje števila čakajočih po posameznih 
čakalnih vrstah pri posameznih izvajalcih. Pri 
tem bo treba opredeliti posamezne zdravnike, 
ki vplivajo nanje v najmanj 50-odstotnem pov-
prečnem obsegu. V fazi usklajevanja je model, 
ki bo zagotovil primerljivost med posameznimi 
čakalnimi vrstami in nevtraliziral vpliv poveča-
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nega priliva pacientov iz drugih regij. Ob tem 
je zlasti nujno opozoriti, da je v skladu s pod-
pisanim sporazumom predvidena možnost va-
riabilnega nagrajevanja iz naslova preseganja 
normativov le v primeru minimalnih učinkov 
tudi na področju skrajševanja čakalnih vrst. Za-
enkrat je še vedno odprto vprašanje zdravnikov, 
ki nimajo čakalnih vrst, in dela specializantov, 
ki so na kroženju zunaj matičnih ustanov. Na 
področju specialistične ambulantne dejavnosti 
bo posebej stimulirano izvajanje prvih pregle-
dov in zmanjševanje kontrol. V pilotni fazi je še 
uvajanje storitev eKonzultacij, ki bodo po uved-
bi postale del variabilnega nagrajevanja. Potreb-
ne podatke za določitev priznanja izpolnjevanja 
navedenih kriterijev bodo zagotovili bolnišnični 
informacijski sistemi, NIJZ in ZZZS.

Kot je že navedeno, so normativi za sekundar-
ni in terciarni nivo v Modri knjigi opredelje-
ni v relativno majhnem obsegu, zato potekajo 
aktivnosti, da se dopolnijo v takšni obliki, da 
se bo podpisani sporazum lahko realiziral. Pri 
tem velja opozoriti, da je bil v okviru pogajanj 
med vladno pogajalsko skupino in sindikatom 
FIDES dogovorjen način sprejemanja norma-
tivov za tista področja, ki niso opredeljena v 
Modri knjigi. Predloge pripravljajo razširjeni 
strokovni kolegiji in posamezna združenja ter 
jih posredujejo v sprejem Zdravstvenemu svetu. 
V primeru, da normativi ne bodo pravočasno 
sprejeti, so vodstva javnih zdravstvenih zavo-
dov dolžna pripraviti svoje normative in bodo ti 
osnova za variabilno nagrajevanje do realizacije 
predhodno navedenega postopka. 

Na osnovi prvih posredovanih normativov je 
pričakovati največ usklajevanja na področju 
funkcionalnih in diagnostičnih preiskav, kjer so 
nekateri Razširjeni strokovni kolegij (RSK) že 
posredovali svoje predloge. Omenjena delovna 
skupina pri ZDRZZ je posredovala vsem stro-
kovnim direktorjem bolnišnic nabor omenjenih 
preiskav in jih zaprosila za predloge normati-
vov. V fazi usklajevanja pa se bo moral v proces 
vključiti tudi ZZZS, saj bo treba zagotoviti nor-
mative, ki ne bodo ogrozili delovanja celotnega 
sistema oz. povzročili še dodatno podaljševanje 
čakalnih dob. 

3. PRIMERI UVAJANJA NORMATIVOV 
V SB CELJE

3. 1. Specialistična revmatološka ambulantna 
dejavnost
V letu 2016 smo v Splošni bolnišnici Celje (SB 
Celje) pripravili predlog normativov za delo v 
specialistični revmatološki ambulanti, ki so ga 
sprejeli tudi zdravniki. V njem smo opredelili 
predviden čas za izvajanje prvih (30 minut) in 
kontrolnih pregledov (20 minut) ter posebej čas 
za kontrolne preglede pacientov na bioloških 
zdravilih (15 minut). Na osnovi podatkov o 
prisotnosti specializantk v SB Celje in njihovi 
usposobljenosti ter podatkih o vrstah pacientov 
smo izdelali mesečni plan števila pregledov po 
posameznikih. 

PRVI KONTROLNI BIOLOŠKA 
ZDRAVILA skupaj

specialist 1 26 54 20 100
specialist 2 40 50 10 100
specializantka 1 32 16 0 48
specializantka 2 32 16 0 48
skupaj 130 36 30 296

Tabela 1: 
Mesečni plan števila pregledov po posameznikih

V septembru 2016 smo se priključili projektu 
enkratnega skrajševanja čakalnih dob na podro-
čju revmatologije in zagotovili še dodatne am-
bulante, kjer smo za vsakega zdravnika planirali 
dodatnih 10 prvih pregledov mesečno.

Tabela 2: 
Realizacija v obdobju izvajanja dodatnega programa 
(september - december 2016)

PRVI KONTROLNI
plan real indeks plan real indeks

specialist 1 144 118 82 % 296 376 127 %
specialist 2 200 260 130 % 240 151 63 %
specializantka 1 168 138 82 % 64 128 200 %
specializantka 2 168 142 84 % 64 94 147 %

skupaj 680 658 97 % 664 749 113 %

V okviru dodatnega programa je bilo skupaj re-
aliziranih 187 pregledov, kar predstavlja 28 % 
vseh realiziranih prvih pregledov v tem obdo-
bju in neposreden dodatni vpliv na skrajševanje 
čakalne vrste.
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Tabela 2: 
Realizacija v obdobju izvajanja dodatnega programa 
(september - december 2016)

Omenjeno obdobje je v letu 2016 bistveno vpli-
valo na zmanjšanje skupnega števila čakajočih 
za 365 oz. 42 % in števila preseganja maksi-
malno dopustne čakalne dobe za 393 oz. 51 %. 
Čakalna doba za stopnjo nujnosti »redno« se je 
s 414 znižala na 245 dni in za stopnjo nujnosti 
»hitro« s 125 na 45 dni.

Navedena realizacija je posledica izvajanja do-
datnih ambulant tako v okviru rednega dela kot 
dodatnega programa in posledično dodatnih 
stroškov dela.

Narejena je analiza programa revmatološke 
ambulante v SB Celje ob upoštevanju plana za 
leto 2016 in predlaganih normativov. Po pogod-
bi ima SB Celje 0,57 tima, 1.204 prvih in 2.160 
kontrolnih pregledov (razmerje kontrolnih in 
prvih pregledov je 1,78, kar je v primerjavi s 
povprečjem revmatologije 2,84 izrazito v prid 
prvim pregledom). Posledično je vpliv opravlje-
nega dela na skrajševanje čakalnih dob v SB Ce-
lje precej višji, kot je povprečje v državi.

Ob upoštevanju standarda 1.430 ordinacijskih 
ur za en tim moramo zagotoviti 815 ordinacij-
skih ur. Normirani čas za prve preglede znaša 
602 uri in za kontrolne preglede 712 ur, kar je 
skupaj 1.314 ur oz. za 499 ur več, kot je predvi-
deno v pogodbi (61 % nad planiranim številom 
ordinacijskih ur). Obstaja torej izrazito nesklad-
je med programom po pogodbi in predvideni-
mi normativi dela zdravnikov, ki ga bo treba 
zmanjšati, sicer lahko pričakujemo izrazito po-
slabšanje na področju čakalnih dob in hkrati 
dodatne stroške dela, če bomo želeli realizirati 
plan dela po pogodbi (zagotavljanje dodatnih 
ordinacijskih ur, kjer seveda sodelujejo tudi 
ostali člani timov). Ena od možnosti je lahko 
uskladitev normativa za kontrolni pregled na 15 
minut, kar predstavlja zmanjšanje predvidenega 
časa na skupnih 1.142 ur oz. preseganje za 40 %. 
Še pomembnejša pa bo potreba po zagotovitvi 
dodatnih timov, saj je trenutno v celi državi za 
revmatologijo planiranih le 6,62 tima, in vzpo-
stavitev sistema, ki bo zagotavljal ustrezno raz-
merje med kontrolnimi in prvimi pregledi pri 
vseh izvajalcih.

3. 2. Radiologija
Na pobudo zdravnikov Radiološkega oddelka 
smo v letu 2016 izdelali normative za delo radi-
ologov za vse radiološke diagnostične postopke 

(RDP), ki jih izvajamo v SB Celje. Pri tem smo 
usklajevali posamezne normative s predlogom 
RSK za radiologijo iz leta 2009, izdelanimi nor-
mativi v Univerzitetnem kliničnem centru Ma-
ribor (UKC Maribor) in programom dela, ki je 
predviden v pogodbi z ZZZS. Normativi so bili 
različno ponderirani za primere uporabe 'voice 
recognition', pisanje izvidov s strani administra-
cije in za delo od doma. Pri projektu variabil-
nega nagrajevanja smo se zaradi pomanjkanja 
informacijske podpore (trenutno še nimamo 
funkcionalnega radiološkega informacijskega 
sistema) odločili, da bomo spremljali obseg dela 
v rednem delovnem času, kjer smo med delov-
niki kot izhodišče upoštevali v dopoldanskem 
turnusu 6 efektivnih ur (83 % celotne prisotno-
sti na delu), v popoldanskem 5 ur (86 %) in v 
času dežurstva 3 ure (25 %), v času vikenda pa 
13 ur (52 %) od skupnih 25 ur. Izdelana je bila 
lestvica variabilnega nagrajevanja, ki smo jo v 
praksi pričeli izvajati avgusta 2016.

S strani zdravnikov je bilo v prvi fazi izraženo 
nasprotovanje merjenju opravljenega dela v 
času dežurstva, a smo zaradi navedenega dejstva 
glede informacijske podpore morali vztrajati na 
minimalni obremenitvi po Pravilniku o nepre-
kinjenem zdravstvenem varstvu. V letu 2017, ko 
so normative preverili tudi v drugih bolnišni-
cah, pa se je pojavilo nasprotovanje tudi na tem 
področju.

V tabeli 3 (na naslednji strani) so prikazani in-
deksi doseganja mesečnih normativov po posa-
meznih zdravnikih in ob upoštevanju navede-
nih efektivnih ur. Vse potrebne podatke zbira 
in analizira Plansko analitska služba SB Celje.

Specialist 10 je bil dva meseca odsoten, zato ga v 
tem času nismo upoštevali v analizi.

Na osnovi sprejetja Modre knjige je treba uskla-
diti efektivni čas, ki za radiologe znaša dnevno 
5,3 ure (25 % od njihovega delovnega časa; 7,1 
ure dnevno je predvideno za zagotavljanje kva-
litete dela). V tem primeru se normativ zniža za 
10 % in bi se za toliko zvišal doseženi normativ 
pri posameznih zdravnikih. S tem pogojem bi 
sedem specialistov presegalo osnovni normativ, 
dva bi bila tik pod njim, eden pa bi ga dosegal 
85-odstotno.



asist. mag. Franc Vindišar Normativi dela zdravnikov in vpliv na delovanje JZZ

24. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Laško 25. in 26. maj 201784

Tabela 3: 
Indeksi doseganja mesečnih normativov po posameznih zdravnikih ob upoštevanju navedenih efektivnih ur

 avg. 16 sep. 16 okt. 16 nov. 16 dec. 16 jan. 17 feb. 17 povp.
specialist 1 142,7 116,1 155,4 149,4 138,6 161,9 129,4 141,9
specialist 2 92,4 85,7 95,0 79,2 84,6 91,4 75,6 86,2
specialist 3 83,8 119,5 92,8 81,4 77,1 88,4 72,4 87,9
specialist 4 99,6 108,4 103,4 103,8 87,6 102,0 73,2 96,9
specialist 5 91,5 98,8 105,1 102,0 81,8 85,5 82,2 92,4
specialist 6 108,2 86,8 101,4 101,6 78,4 94,1 87,1 93,9
specialist 7 99,8 95,7 107,1 115,5 67,9 105,1 87,2 96,9
specialist 8 106,8 88,0 87,7 106,6 110,6 107,8 136,6 106,3
specialist 9 125,6 119,7 119,3 128,8 103,9 109,0 114,3 117,2
specialist 10 76,8 78,5 0,0 0,0 78,7 75,2 68,8 75,6
specializant 1 0,0 0,0 0,0 43,7 26,1 0,2 58,9 18,4
specializant 2 59,0 0,0 0,0 0,0 86,8 0,0 0,0 20,8
specialisti skupaj 102,7 99,7 96,7 96,8 90,9 102,0 92,7 99,5

nostmi, ki izhajajo iz podpisanega sporazuma, 
in dejstvo, da se njihovi predlogi ne analizirajo 
s stališča zdravstvenega sistema kot celote, saj 
bi vsako uvajanje moral s svojega stališča pre-
verjati tudi plačnik zdravstvenih storitev. Po 
drugi strani pa vodstva bolnišnic z uvajanjem 
normativov dobivajo končno učinkovito orodje 
za kadrovsko načrtovanje in tudi možnost selek-
tivnega nagrajevanja posameznikov. 

Poleg dela zdravnikov pa bo treba pristopiti tudi 
k izdelavi normativov za ostale poklicne skupi-
ne v zdravstvu, saj je delo na tem področju iz-
razito timsko in kot takšno zahteva usklajenost 
na vseh področjih izvajanja delovnih procesov. 
Seveda pa je treba poleg uvajanja normativov 
vzporedno skrbeti tudi za uvajanje standardov, 
ki pa smo jim v tem času zanesljivo namenili 
premalo pozornosti.

5. VIRI IN LITERATURA

1. Modra knjiga standardov in normativov 
zdravnikov in zobozdravnikov. Ljubljana: 
Zdravniška zbornica Slovenije: Sindikat 
zdravnikov in zobozdravnikov Fides: Sloven-
sko zdravniško društvo, 2011.

2. Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih 
aktivnosti, Ljubljana, 2017.

Poleg tega velja omeniti, da je svoje nestrinjanje 
z normativom, ki smo ga pripravili v SB Celje, 
izrazil RSK za radiologijo, ki pričakuje sprejetje 
normativov, ki so jih pripravili sami. V narejeni 
primerjavi je ugotovljeno, da normativi, ki smo 
jih izdelali v SB Celje, v povprečju vseh RDP do-
segajo 63 % normativov RSK za radiologijo, kar 
bi ob upoštevanju znižanja efektivnih ur pred-
stavljalo v povprečju preseganje normativov v 
zgornji tabeli za več kot 50 % pri veliki večini 
specialistov. Glede na dejstvo, da je v sporazu-
mu določeno maksimalno preseganje 20 %, je 
posledica potrditve teh normativov lahko po-
daljšanje čakalnih dob in števila čakajočih. Ob 
upoštevanju pogoja, da v tem primeru ne bo 
odobritve povečanega obsega dela iz naslova 
preseganja normativov, pa se bo stanje na po-
dročju radiologije še bolj izrazito poslabšalo. 
Vsekakor bo treba doseči uskladitev normati-
vov na področju radiologije in pri tem vključiti 
Ministrstvo za zdravje in ZZZS.

4. ZAKLJUČEK

Uvedba normativov v bolnišnice v sedanji si-
tuaciji predstavlja velik izziv in tudi tveganje za 
doseganje zastavljenih planov v letu 2016. Na 
osnovi nekaj analiz in izkušenj ugotavljam, da 
obstaja velik razkorak med pričakovanji posa-
meznih strok in realnimi možnostmi. Predvsem 
je zaskrbljujoče dejstvo, da se normativi priprav- 
ljajo v časovni stiski, ki je povezana z obvez- 
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Miran Golub
Lekarniška zbornica Slovenije

Problematika javnega naročanja 
v javnih lekarniških zavodih

Povzetek
Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejav-
nosti, zagotavljati pa mora trajno in nemoteno 
oskrbo prebivalstva in izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti z zdravili. Javni lekarniški zavodi so 
naročniki po Zakonu o javnem naročanju zaradi 
svoje statusnopravne oblike. Dosledno izvajanje 
javnih naročil in upoštevanje zakonskih predpi-
sov s področja javnega naročanja bi privedlo do 
pomanjkanja določenih zdravil in blaga za na-
daljnjo prodajo ter eventualno prevladujoč polo-
žaj na trgu določenih veletrgovcev z zdravili.

Najbolj racionalna rešitev za javna naročila v 
javni lekarniški dejavnosti bi bila, da javno na-
ročilo opravlja plačnik zdravil, to je Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki to 
v okviru pogajanja o dogovornih cenah že počne.

Abstract
Pharmacy practice is part of the health care sys-
tem, so it must ensure permanent and undisturbed 
supply of medicines to the general population and 
providers of health care services. According to the 
Public Procurement Act, community pharmacies 
(public institutes) are contracting parties because 
of their legal status. Consistent compliance with 
public procurement rules and the regulations gov-
erning public procurement would lead to short-
ages of certain medicinal products and goods for 
further sale and possibly result in predominant 
position of certain wholesalers of medicines on 
the market. 

The most rational solution for public procurement 
in public pharmacy practice would be that the 
public procurement procedure is implemented by 
the payer of medicines, i.e. the Health Insurance 
Institute of Slovenia, which already does that 
in the framework of the negotiations on agreed 
prices.
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1. UVOD

Javni zavodi s področja lekarniške dejavnosti so 
naročniki po Zakonu o javnem naročanju zara-
di svoje statusnopravne oblike. Javni (lekarni-
ški) zavodi skladno z določbo četrtega odstavka 
9. člena ZJN-3 štejejo za osebe javnega prava, ki 
so skladno s točko c) prvega odstavka 9. člena 
ZJN-3 naročniki in s tem zavezanci za izvajanje 
postopkov javnega naročanja.

Skladno z drugim odstavkom 1. člena Zako-
na o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96; v 
nadaljevanju: ZZ) so zavodi organizacije, ki se 
ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdra-
vstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali 
drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti 
ni pridobivanje dobička.

Skladno s 5. členom Zakona o lekarniški dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 85/16; v nadaljevanju: 
ZLD-1) je lekarniška dejavnost del zdravstvene 
dejavnosti, s katero se zagotavlja trajna in ne-
motena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdra-
vstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska 
obravnava pacientov. Preskrba z zdravili obsega 
izdajo zdravil na recept in brez recepta ter ma-
gistralno pripravo zdravil.

V sedanji pravni ureditvi je lekarniška dejavnost 
javna služba (5. člen ZLD-1). Družba navadno 
podvrže posebnemu pravnemu režimu »javne 
službe« tiste dejavnosti, s katerimi se zagota-
vljajo za družbo eksistenčno pomembne dobri-
ne (tudi preskrba prebivalstva z zdravili) ali pa 
so te pomembne zgolj za njen socialni, ekonom-
ski ali kulturni razvoj. Zagotavljanje dobrin, ki 
posamezniku omogočijo neodvisno in človeka 
vredno ter dostojno življenje, je torej temelj jav-
ne službe.

Bistveno za javne dobrine in storitve, ki se zago-
tavljajo v okviru režima javne službe, je, da jih 
ni mogoče pridobivati prek sistema tržne me-
njave. To sicer ne pomeni, da tržnih mehaniz-
mov pri teh dejavnostih ni mogoče vzpostaviti, 
saj se lahko praktično vsaka dejavnost izvaja na 
tržen način. Odsotnost tržnih mehanizmov v tej 
zvezi pa nedvomno pomeni, da bi njihova vzpo-
stavitev na posamezni dejavnosti lahko privedla 
do motenj v delovanju družbenega sistema ozi-
roma njegovih posameznih podsistemov.

Za javne dobrine je pomembno, da se zagota-
vljajo širši skupini prebivalcev na širšem ob-
močju. Dobavljajo se skupno ali kolektivno. Fi-
nancirajo se solidarno, kar pomeni, da v družbi 
obstaja splošen konsenz, da vsak posameznik 
prispeva sredstva za zagotavljanje javnih dobrin, 
kljub temu da javnih dobrin morebiti ne upora-
blja. Slednje pomeni, da morajo biti financirane 
kolektivno in neodvisno od posameznika.

V tem pogledu pa moramo ločiti med zdravili, 
ki se financirajo iz javnih sredstev, in blagom, ki 
se prodaja prosto na trgu. Veljavne cene zdra-
vil, ki se zagotavljajo v breme javnih sredstev, so 
vnaprej določene, medtem ko se cene zdravil in 
drugega blaga, ki ni financirano iz javnih sred-
stev, oblikujejo prosto po pogojih trga.

Eno od osnovnih načel javnega naročanja je na-
čelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 
iz 4. člena ZJN-3, ki pravi, da mora naročnik iz-
vesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi 
gospodarno in učinkovito porabo javnih sred-
stev ter uspešno doseže cilje svojega delovanja, 
določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih in drugih javnih sredstev.

2. ZDRAVILA IN BLAGO, KI NISO 
V BREME JAVNIH FINANC

V okviru zdravil, ki se izdajajo brez recepta, in 
drugega blaga, ki se ne zagotavlja v breme jav-
nih sredstev, tako lahko govorimo o nabavi bla-
ga za nadaljnjo prodajo na trgu. V tem prime-
ru je trg tisti, ki določa dinamiko in strukturo 
porabe zdravil ter drugega blaga, ki ga ponujajo 
lekarne, s tem pa se na trgu oblikuje tudi cena. 
V tem pogledu javni lekarniški zavodi kljub 
svoji statusnopravni obliki opravljajo neke vrste 
tržno dejavnost, saj je skladno s prakso Sodišča 
EU vsako ponujanje dobrin in storitev na trgu 
gospodarska (tržna) dejavnost. 

Nekdanji Zakon o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 
19/14; v nadaljevanju: ZJN-2) je v 9. točki prve-
ga odstavka 17. člena med splošnimi izjemami, 
ki niso predmet javnega naročanja, sicer dolo-
čil »javna naročila, katerih vrednost ne presega 
vrednosti iz prvega odstavka 12. člena tega za-
kona, če se predmet javnega naročila vključuje v 
izvajanje dejavnosti dobave blaga, izvajanja gra-
denj ali storitev, kadar naročnik v okviru te de-
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javnosti nastopa na trgu kot dobavitelj blaga ali 
izvajalec gradenj ali storitev« in s tem omogočil 
izjemo za tiste javne zavode, ki blago nabavljajo 
za nadaljnjo prodajo v okviru svoje dejavnosti, 
vendar le do določene meje, in torej glede tega 
ni sledil Direktivi 2004/18/ES Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, bla-
ga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 
114), ki iz obveznega javnega naročanja izvze-
ma tiste osebe javnega prava, ki imajo poslovni 
oziroma trgovinski značaj (Direktiva 2004/18/
ES v 9. točki 1. člena pravi, da se uporablja le za 
tiste osebe javnega prava, ki so ustanovljene za 
poseben namen zadovoljevanja potreb splošne-
ga interesa, ki nima industrijskih ali poslovnih 
značilnosti).

Sedanji ZJN-3 pa podobne izjeme sploh ne do-
loča, čeprav Direktiva 2014/24/EU (Direktiva 
2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in 
razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 
z dne 28. 3. 2014 str. 65)), ki je bila prenesena v 
ZJN-3, pravi, da se uporablja le za tiste subjekte 
javnega prava, ki nimajo industrijskih ali po-
slovnih značilnosti (»industrial or commercial 
character«). 

Industrijske ali poslovne značilnosti pa oprede-
ljuje Direktiva 2014/24/EU na naslednji način. 
Sodišče Evropske unije je v svoji sodni praksi 
večkrat preučilo pojma »javni naročniki« in 
zlasti »osebe javnega prava«. V pojasnilo, da bi 
moralo področje uporabe te direktive, kar za-
deva osebno veljavnost, ostati nespremenjeno, 
je nujno izpostaviti opredelitev, na katero se je 
oprlo sodišče, in vključiti nekatera pojasnila iz 
navedene sodne prakse kot ključ za razumeva-
nje opredelitev samih, pri čemer pa ni namen 
spreminjati razumevanje pojma, kot je podrob-
no opredeljen v sodni praksi. V ta namen bi bilo 
treba pojasniti, da se oseba, ki deluje v običaj-
nih tržnih pogojih in si prizadeva za dobiček 
ter nosi izgube, ki izhajajo iz opravljanja njene 
dejavnosti, ne bi smela šteti za »osebo javnega 
prava«, saj se lahko šteje, da so potrebe splošne-
ga interesa, za katerih izpolnjevanje je bila usta-
novljena ali zadolžena, industrijske ali poslovne 
narave.

Javni lekarniški zavodi sicer niso ustanovljeni s 
pridobitnim namenom, vendar pa se v okviru 
blaga, ki ni financirano iz javnih sredstev, orga-
nizirajo in financirajo na tržni način (s proda-
jo blaga na trgu). Njihovo poslovanje je v tem 
pogledu trgovinske narave in zato že samo po 
sebi usmerjeno k smotrnemu in gospodarnemu 
ravnanju s sredstvi, ki jih porabljajo za nabavo 
blaga, namenjenega nadaljnji prodaji. Namen 
ureditve javnega naročanja na evropski ravni 
pa ni bil, da se pravila uporabljajo za javne su-
bjekte, ki ponujajo blago ali storitve javnosti na 
enaki trgovski osnovi kot zasebni subjekti. Zato 
ni utemeljenih pravnih podlag, da bili javni le-
karniški zavodi le zaradi svoje statusnopravne 
oblike zavezani k izvajanju postopkov javnega 
naročanja pri nabavi tovrstnih zdravil in blaga, 
ki se ne financira iz javnih sredstev.

3. ZDRAVILA V BREME JAVNIH FINANC

Lekarne ustvarijo večinski delež svojih prihod-
kov na podlagi receptov, ki jih v pretežni meri 
financira Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS). Za zdravila, ki se zagotavlja-
jo v breme javnih sredstev, pa so veljavne cene 
vnaprej določene oziroma dogovorjene. Zakon 
o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; v nadalje-
vanju: ZZdr-2) tako v drugem odstavku 163. 
člena določa, da so veljavne cene zdravil za upo-
rabo v humani medicini po tem zakonu lahko: 
»izredna višja dovoljena cena zdravila, najvišja 
dovoljena cena zdravila, nižja cena zdravila od 
najvišje dovoljene na podlagi dogovora iz prve-
ga odstavka 159. člena tega zakona, cena iz dru-
gega odstavka 159. člena tega zakona, najvišja 
dovoljena cena z obveznim popustom iz 160. 
člena tega zakona ali cena zdravila, ki je obliko-
vana prosto po pogojih trga za zdravila, ki niso 
financirana iz javnih sredstev oziroma niso na-
menjena za financiranje iz javnih sredstev«.

Cene zdravil na debelo, financiranih iz javnih 
sredstev oziroma namenjenih za financiranje iz 
javnih sredstev, določa država in so enake pri 
vseh dobaviteljih, do razlik prihaja le pri koli-
činskih popustih. V zvezi s tem velja poudariti, 
da vrste, količine in vrednosti zdravil ni mogoče 
predvideti vnaprej (spremembe doktrin zdra-
vljenja, vstop novih zdravil na trg, umik zdravil 
s trga, intervencijski uvozi, spremembe razvrsti-
tve zdravil na pozitivno ali vmesno listo zdravil, 
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»off label use«, nepredvidljivi dogodki, kot so 
epidemije, sezonske bolezni itd.).

Popusti potencialnih ponudnikov so vezani na 
realizirani promet in niso določljivi vnaprej, to-
rej že v postopkih javnega naročanja. Težava je 
namreč v tem, da lekarne ne morejo specificirati 
predmeta javnega naročila, ker ne vedo, katero 
zdravilo in koliko tega bodo predpisovali zdrav-
niki, katera nova zdravila bodo prišla na trg ali 
bodo umaknjena z njega, do kakšne spremembe 
lahko pride pri razvrščanju zdravil na pozitivno 
ali vmesno listo ipd. Posledično torej lekarne ne 
morejo že v postopku oddaje javnega naročila 
pri dobaviteljih doseči popust na obseg dobav.

Namen lekarniške dejavnosti je zagotavljanje 
kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in 
drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohra-
nitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, 
pravilne in učinkovite uporabe pacientom in 
zdravstvenim delavcem v zdravstvu.

Nosilec oziroma nosilka lekarniške dejavnosti 
(v nadaljnjem besedilu: nosilec lekarniške de-
javnosti) je magister oziroma magistra farma-
cije (v nadaljnjem besedilu: magister farmacije) 
z licenco.

Nosilec lekarniške dejavnosti je pri sprejemanju 
strokovnih odločitev neodvisen, pri svojem delu 
pa ravna po najnovejših spoznanjih znanosti in 
stroke ter varuje javno zdravje in zdravje po-
sameznega pacienta. Pri svojem delu upošteva 
Kodeks lekarniške deontologije.

Lekarniško dejavnost izvajajo izvajalci lekarni-
ške dejavnosti na podlagi dovoljenja iz prvega 
odstavka 67. člena zakona.

Izvajalci lekarniške dejavnosti ne smejo omeje-
vati preskrbe z zdravili, ki so dostopna na trgu 
v Republiki Sloveniji, s sklepanjem dogovorov o 
dobavah določenim proizvajalcem ali o zastopa-
nju določenih proizvajalcev, z dajanjem predno-
sti določenim proizvajalcem ali kakorkoli dru-
gače omejevati izbire zdravil, s katerimi lekarna 
oskrbuje paciente, v korist določenega proizva-
jalca, skupine proizvajalcev ali veletrgovca.

Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služ-
ba, ki jo poleg javnih lekarniških zavodov izva-
jajo na osnovi koncesije za izvajanje lekarniške 
dejavnosti tudi koncesionarji. Ta statusnoprav-

na oblika pa ni »podvržena« javnonaročniški 
zakonodaji, čeravno koncesionarji izvajajo ena-
ko storitev za pacienta in plačnika. 
Že sedaj je ZZZS sam pristopil k pogajalskemu 
procesu. ZZZS tako vstopa v pogajanja s pro-
izvajalci (MAHi) in zniža najvišjo dovoljeno 
ceno (NDC) v evidentirano dogovorjeno ceno 
(EDC) ali pa z drugimi mehanizmi (terapev-
tske skupine, medsebojno zamenljiva zdravila) 
vpliva na t. i. najvišjo priznano vrednost (NPV). 
Določitev teh cen je ključnega pomena pri obli-
kovanju končne cene, saj imajo preostali akterji 
(veletrgovine in lekarne) marže fiksno določene 
s Pravilnikom o določanju cen zdravil.

Tako znižana cena velja za vse izvajalce lekar-
niške dejavnosti in posledično za vse paciente. 

3.1. Možnost določitve tehničnih specifikacij
Pri oblikovanju javnega naročila je treba teh-
nične specifikacije oblikovati skladno s šestim 
odstavkom 68. člena ZJN-3, ki pravi: »Če tega 
ne upravičuje predmet javnega naročila, v teh-
ničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni do-
ločena izdelava ali izvor ali določen postopek, 
značilen za proizvode ali storitve določenega 
gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, 
patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvo-
dnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem 
ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe 
so izjemoma dovoljene, če v skladu s prejšnjim 
odstavkom ni mogoče dovolj natančno in razu-
mljivo opisati predmeta naročila. Te navedbe 
morajo vsebovati tudi besedi 'ali enakovredni'. 
Ta navedba je v nasprotju z 48. členom Pravil-
nika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju 
zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni 
list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-
2), ki v prvem odstavku izrecno pravi, da po-
oblaščena oseba za izdajo zdravil praviloma 
izda tisto zdravilo z lastniškim imenom, ki ga 
je predpisal zdravnik. Zgolj zdravilo, ki je na 
seznamu medsebojno zamenljivih zdravil, pa je 
mogoče brez poprejšnjega sporazuma z zdrav-
nikom zamenjati z ustreznim zdravilom s tega 
seznama, če zdravnik na receptu z besedami 
»Ne zamenjuj!« ni ustrezno označil, da zame-
njava ni dovoljena, v naslednjih primerih:
•	 če je za predpisano zdravilo potrebno do-

plačilo, uporabnik oziroma prevzemnik pa 
zanj ni pripravljen plačati doplačila oziroma 
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ne izkaže drugega ustreznega kritja, se pred-
pisano zdravilo lahko zamenja z ustreznim 
cenejšim zdravilom s tega seznama;

•	 če pri veletrgovcih z zdravili predpisanega 
zdravila ni mogoče dobiti.

V teh primerih mora pooblaščena oseba upo-
rabnika oziroma prevzemnika seznaniti s pred-
pisanim zdravilom in ustreznimi zdravili s se-
znama medsebojno zamenljivih zdravil.

V kolikor se v določitvi tehničnih specifikacij 
navedeta besedici »ali enakovredni«, javni le-
karniški zavodi lahko zagotovijo samo določena 
zdravila, ne pa tudi substitutov, ki jih pacienti 
dejansko potrebujejo.

4. PREVLADUJOČI POLOŽAJ
DOLOČENEGA PONUDNIKA NA TRGU

Javno naročanje zdravil za nadaljnjo izdajo v 
javnih lekarniških zavodih je problematično 
tudi z vidika načela zagotavljanja konkurence 
med ponudniki iz 5. člena ZJN-3, skladno s ka-
terim mora naročnik izvesti javno naročilo tako, 
da ne omejuje konkurence oziroma možnih 
ponudnikov. Konkurenca na področju zdravil 
iz razlogov regulacije trga pa sploh ni mogoča 
na način, ki velja za druge, neregulirane trge. 
Primarni in osnovni namen javnih lekarniških 
zavodov je učinkovita preskrba prebivalstva z 
zdravili, kar pomeni, da so javni lekarniški za-
vodi dolžni pacientu kadarkoli dobaviti vsako 
zdravilo, ki ima dovoljenje za promet v Repu-
bliki Sloveniji in je na slovenskem trgu tudi do-
segljivo. Če bi bila dobava zdravil za posamezni 
javni lekarniški zavod zaupana zgolj enemu po-
nudniku, bi bilo to z vidika varnosti, gospodar-
nosti in uspešnosti izjemno tvegano, saj bi mo-
rebiten nepričakovan izpad edinega ponudnika 
za dobavo posameznega zdravila predstavljal iz-
redno visoko tveganje, s tem pa poslovanje jav-
nih lekarniških zavodov ne bi bilo gospodarno 
in usmerjeno k cilju njihovega delovanja, ki je 
nemotena in pravočasna preskrba prebivalstva 
z zdravili.

Izvajanje javnih naročil na področju nabave 
zdravil namreč lahko povzroči monopolni  po-
ložaj posamičnega dobavitelja, saj javni lekar-
niški zavodi predstavljajo 70 % lekarniške de-
javnosti na primarni ravni – če bi vsi zavodi za 
ponudnika izbrali enega dobavitelja zdravil (ki 

bi bil v skladu z ZZdr-2 imetnik dovoljenja za 
promet z zdravili na debelo za poln obseg), bi 
imel ta prevladujoči položaj na trgu. Že samo 
ponudnik, ki bi bil izbran na javnem razpi-
su največjega lekarniškega zavoda, bi pokril 
najmanj 15 % trga. Posledica bi bila motnja v 
preskrbi dobave zdravil, torej motena preskrba 
z eno najbolj esencialnih javnih dobrin, ki je v 
velikem številu primerov ključna za življenje in 
zdravje ljudi. Opredelitev izjeme od obveznosti 
javnega naročanja, skladno s katero izvedba po-
stopkov javnega naročanja ni potrebna, kadar to 
zahteva zaščita življenja in zdravja ljudi, živali in 
rastlin, ni nikakršna posebnost niti med ostali-
mi evropskimi državami. 

Treba je upoštevati tudi dinamiko in rok doba-
ve zdravil. V skladu s 14. členom ZLD-1 mora 
lekarna vzdrževati primerne zaloge po količini 
in vrsti zdravil glede na potrebe pacientov ter 
fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo zdravstve-
no dejavnost na njenem območju. Vsa zdravila, 
ki so na trgu v Republiki Sloveniji, mora lekar-
na zagotoviti najpozneje v 24 urah od naročila 
oziroma naslednji delovni dan. Tudi 14. člen 
priloge LEK II/c Splošnega dogovora za pogod-
beno leto 2016 med obveznostmi izvajalcev le-
karniških storitev določa obveznost lekarne, da 
v primeru, če katerega od predpisanih zdravil 
nima na zalogi, to zdravilo zagotovi v roku 24 
ur, razen v primeru, če zdravila ni na sloven-
skem tržišču.

5. ZAKLJUČEK

Eno od osnovnih načel javnega naročanja je na-
čelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 
iz 4. člena ZJN-3, ki pravi, da mora naročnik iz-
vesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi 
gospodarno in učinkovito porabo javnih sred-
stev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, 
določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih in drugih javnih sredstev. 

V primeru zdravil, ki se ne financirajo iz jav-
nih sredstev, in drugega blaga, ki se nabavlja za 
nadaljnjo prodajo na trgu, je trg tisti, ki določa 
dinamiko in strukturo porabe zdravil in dru-
gega blaga, ki ga ponujajo lekarne, s tem pa se 
na trgu oblikuje tudi cena. V tem pogledu jav-
ni lekarniški zavodi kljub svoji statusnopravni 
obliki opravljajo tržno dejavnost, saj je skladno 
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s prakso Sodišča EU vsako ponujanje dobrin in 
storitev na trgu gospodarska (tržna) dejavnost.

ZZZS kot končni plačnik zdravil, ki se financi-
rajo iz javnih sredstev, že sedaj vstopa v poga-
janja s proizvajalci (oz. MAHi) in tako doseže 
znižanje NDC na novo evidentirano dogovorje-
no ceno (EDC) ali pa doseže znižanje z drugimi 
mehanizmi, kot so terapevtske skupine ali med-
sebojno zamenljiva zdravila, ter tako vpliva na t. 
i. najvišjo priznano vrednost (NPV).

Določitev teh cen pa je ključnega pomena pri 
oblikovanju končne cene, saj je ostali del preskr-
bovalne verige z zdravili že reguliran. 

Marže veledrogerij na področju zdravil, ki se fi-
nancirajo iz javnih sredstev, se ne oblikujejo pro-
sto na trgu, temveč so fiksno določene – določa 
jih Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo 
v humani medicini. Prav tako je z letnim dogo-
vorom definirana vrednost storitve lekarne, in 
sicer neodvisno od vrednosti zdravila.

Ključno je, da je tako že znižana veljavna cena 
veljavna za vse izvajalce lekarniške dejavnosti in 
posledično za vse paciente na celotnem ozemlju 
države Slovenije, ZZZS pa z mehanizmi nadzora 
te cene preverja.
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