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Finančna projekcija 2017 

PRIHODKI IN ODHODKI VEČJI OD NAČRTOVANIH ZA 77 MIO €

PRIHODKI
� večji prihodki od prispevkov (36 mio €)
� transfer iz proračuna (41 mio €)

ODHODKI
� povečanje odhodkov za zdravstvene storitve (72 mio €)
� povečanje odhodkov za denarne dajatve (9 mio €)
� Zmanjšanje ostalih odhodkov (4 mio €)

PRIHODKI = ODHODKI = 2.685 MIO €
REBALANS FN 2017
PO POTREBI UPORABA DOLO ČBE 38. ČLENA SD 2017



Finančna projekcija 2018 

PRIHODKI IN ODHODKI VEČJI KOT V LETU 2017 ZA 156 MIO €

PRIHODKI 5,8% RAST
� večji prihodki od prispevkov (141 mio €)
� Večji transfer iz proračuna (17 mio €)
� Manjši drugi prihodki (- 2 mio €)

ODHODKI
� 4,9% rast odhodkov za zdravstvene storitve (91 mio €)
� 12,6% rast odhodkov za denarne dajatve (41 mio €)
� 5,5% rast odhodkov za zdravila, cepiva, MP, hemofilike (22 mio €)
� Rast drugih odhodkov (2 mio €)

PRIHODKI = ODHODKI = 2.842 MIO €



Zdravstvene storitve 2018 

ODHODKI VEČJI KOT V LETU 2017 ZA 91 MIO €

� Sredstva za nadaljevanje skrajševanja nedopustnih čakalnih dob
(38 mio €)

� Nujne širitve programov (16 mio €)
� SD 2017 prenos na letno raven (22 mio €)
� Prenos neplačanih obveznosti med leti (11 mio €)
� Rast izdatkov za pripravnike in specializacije (4 mio €)



Denarne dajatve 2018 

ODHODKI VEČJI KOT V LETU 2017 ZA 41 MIO €

� Rast števila zaposlenih zadnjih pet let
� Podaljševanje delovne dobe
� Posledica delovnih, socialnih, ekonomskih in drugih dejavnikov
� Rast osnove – povprečne plače
� Porast bolezni mišičnokostnega sistema in vezivnega tkiva,

poškodbe izven dela, rakasta obolenja, duševne in vedenjske
motnje, bolezni živčevja, nenormalni laboratorijski izvidi

� Porast v starosti nad 50 let
� Porast dolgotrajnih staležnikov (nad 1 leto)
� Porast v javni upravi, izobraževanje, zdravstvo in socialno

varstvo, trgovina na drobno

Zdravstveni absentizem ni le zdravstveni problem, temve č 
ekonomski in socialni ter družbeni problem.



Trendi v strukturi izdatkov    
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Upadanje deleža odhodkov iz OZZ v BDP     
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Finančna projekcija 2017 in 2018    

Finančna vzdržnost ZZZS # finan čna vzdržnost 
sistema

FN 2017 Ocena 2017 Ocena 2018
Prihodki 2.607,96 2.684,96 2.841,40
Odhodki 2.607,96 2.684,96 2.841,40
Tekoči presežek/primanjkljaj 0 0 0



Zaznane potrebe brez pokritja  

� Odprava nedopustnih čakalnih dob (22 mio €)
� Krepitev primarnega nivoja (16 mio €)
� Vzpostavitev in izvajanje postopkov verifikacije poklicnih bolezni

(1,5 mio €)
� Zagotovitev sredstev izvajalcem zdravstvenih storitev preko

kalkulativnih elementov cene za izpolnjevanje njihovih zakonskih
obveznosti iz naslova plač v javnem sektorju (80 mio €)

� Zagotovitev sredstev za valorizacijo materialnih stroškov s rastjo
cen življenjskih potrebščin (12 mio €)

� Uvajanje novih tehnologij in programov (od 29 do 58 mio € letno)

Izvajanje sprejetih nacionalnih strategij in zakonov (finančne
posledice niso poznane)

SKUPAJ NAJMANJ 160 MIO € 


