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Naslov me je presenetil

Ali je lahko sploh še kdaj, kot je bilo?

Nostalgija za mladostjo?

Zbledeli spomini? Namerno obračanje nazaj? 

Gospodarska kriza – 1929 ali  … ali 2012? 

Nikoli več ne bo, kot je bilo. 
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Pogled ZZZS

Slovensko zdravstvo potrebuje ne le pogled, 

ampak velikanski korak naprej 

Spremembe: si jih želimo? 

Ali le hrepenimo po dobrih starih časih? 

Čemu smo tukaj?

Potrebujemo in ustvarimo dejanske spremembe 

po meri zavarovancev, državljanov!
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Finančna slika OZZ -1

Zakaj OZZ in ne ZZZS? 

Poudarek:      

OZZ + PZZ = 100 % 

Dejansko:

OZZ = ZZZS 

Izvajalec = OZZ + PZZ

In… ja, odgovor iz naslova je: DA. 
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Finančna slika OZZ -2
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Finančna slika OZZ -3
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Nostalgija na makro ravni? 
Ali: Kaj je sedaj drugače kot v dobrih starih časih? 

• Vidimo: več denarja iz OZZ za zdravstvene storitve, zdravila, 
nadomestila, zdravila, MP 

• Vemo: če je > iz OZZ = > iz PZZ 

• Vemo: ZUJF 2012    delež PZZ in      % nadomestil plač za BS

• Vemo: večja količina storitev =

demografska slika +        dostopnost do storitev 

• Je upravljalska struktura v zdravstvu sledila spremembam? Ni? 

• Bolj izobražen = dražji kader          kaj pa prenos kompetenc? 

in-in-in …            razvoj mreže, politična odgovornost?
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Nostalgija na mikro ravni? 
Ali: Kaj je sedaj drugače kot v dobrih starih časih? 

• Vemo: ZUJF 2012     delež PZZ        delež v strukturi cene se je     za 
storitve nad planom = OK

• Vemo:     količina storitev  =         stroškov na enoto 

• Ali je management izvajalcev sledil spremembam? 

Ni?                  rabijo več denarja.

• Kaj pa stalna optimizacija stroškov? 

• Poslovno nepotrebni stroški, ki bremenijo javna sredstva?

• Kaj pa optimizacija procesov? … 

odgovornost vodstva, upravljalcev, ustanovitelja?
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Nostalgija je umrla

• Ni več plačevanja „mrtvih duš iz ur“  

žal nam je, da je sploh kdaj bilo 

• Imamo nove oblike zdravljenja: ambulantno, 

učinkovitejša, biološka, tarčna zdravila 

• Več preventive 

• Obvladovanje kroničnih bolezni

• Ja, imamo tudi daljšo življenjsko dobo, več 

starostnikov in bolj zahtevne bolnike 

KAKO NAPREJ?
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Naslov srečanja

Pravilne odločitve za razvoj 

slovenskega zdravstvenega sistema 
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ZZZS

regulator, MZ

-sprejemanje 
predpisov-

zavarovanci izvajalci ZS

2. nakup zdravstvenih programov
In plačilo storitev 

3. zagotavljanje dostopa do pravic,
sistem pravic iz OZZ 

Ključne funkcije sistema OZZ   

1. urejanje zavarovanj in zbiranje 
prispevkov za OZZ



Prioriteta „zdravstvo“ – vir: Resolucija o nac. planu 
Povp. rast izdatkov 2013 – 2017: Slovenija=0,8 %, EU 28= 1,9 % 

• Pravično, solidarno in vzdržno financiranje ZV

• Enakomerna in pravična obremenitev zavarovancev s prispevki

• Večja razpršenost virov za zmanjšanje ranljivosti sistema ZV

• Uvajanje oziroma opuščanje metod zdravljenja na osnovi HTA

• Ohranitev široke košarice pravic iz OZZ in njeno razvojno 
prilagajanje (tudi demografiji)

• Načrtovanje kadrovskih in materialnih virov po potrebah, vključno s 
sistemom specializacij

• Mreža zdravstvene službe

• Informatizacija v zdravstvu

• Optimizacija vodenja JZZ

• Financiranje tudi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov
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Ustava – fiskalno pravilo – Odlok – FN ZZZS

plač +     delovnih normativov +   cen storitev       izvajalci    

ALI 

ČD + več programov + nove tehnologije        zavarovanci       

13



Izhodišče za pravilne odločitve v prihodnje -1 

V krizi: Izdatki za zdravstvo so se      hitreje kot BDP. 

Po krizi: Izdatki za zdravstvo so    počasneje kot BDP.

delež OZZ v BDP v trendu      v obdobju 2009 – 2017. 

Delež prihodkov in odhodkov OZZ v BDP 2009 – 2018
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Proticiklična varovalka? 

• sedanji pogoji financiranja OZZ            stabilno financiranje 

• prihodkov obstoječe potrebe  »škodljivi« varčevalni ukrepi.

• Denar ni vse, ali pač ?

• Razvoj medicinskih tehnologij, nova zdravila ?

• Skrajševanje ČD ? 

• Demografska gibanja ? 

• Načrtovanje na makro ravni ? 

• Kaj pa plače, normativi in standardi, poklicne kompetence ?
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Srednjeročna finančna vzdržnost sistema OZZ
-realna slika-

Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za 
obdobje 2020–2022 za zdravstveno blagajno – po napovedih

• 2019 = 3.055 mio € 

zdaj potekajo aktivnosti za 

• 2020 = 3.320 mio € 

• 2021 = 3.525 mio €

• 2022 = 3.725 mio € 

To je za VSE namene. ! BS raste + 1-4/2019 na 2018 + 22 % !

Ne glede na potencialne večje prilive, NI dovoljena    poraba!
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Izhodišče za pravilne odločitve v prihodnje -2
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Ključni izziv: demografski/

nedemografski dejavniki razvoja 

Stanje:
• po ocenah AWG skupine 

tovrstna tveganja v Sloveniji 
zelo visoka

• tipična dva osnovna trenda:      
o (hitro) povečevanje 

deleža 
starejših 

o hkratno zmanjševanje 
aktivne populacije 

• projekcija AWG za obdobje 
2020-2025 kaže:
o osnovni scenarij: 

povečanje izdatkov OZZ 
iz 5,8 na 6,1 % BDP

o tvegani scenarij: 
povečanje izdatkov OZZ  
celo na 6,3 % BDP  
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Vprašanje zadostnih finančnih virov   

Vir: OECD, Health at a Glance: Europe, 2018

Javni 
(/preb.)

% od 
BDP

Zasebni  
(/preb.)

% od 
BDP

Celotni  
(/preb.)

% od 
BDP

EU 28 1.781 5,8 751 2,5 2.532 8,3

EU 15 2.397 6,7 960 2,7 3.357 9,4

EU 13 1.071 4,8 509 2,3 1.580 7,1

Slovenija 1.470 5,8 553 2,2 2.023 8,0

Italija 1.900 6,6 651 2,3 2.551 8,9

Avstrija 2.924 7,6 1.021 2,7 3.945 10,3

Madžarska 976 4,8 497 2,4 1.473 7,2

Hrvaška 1.056 5,8 311 1,7 1.367 7,5

Izhodišče za pravilne odločitve v prihodnje -3

Stanje:
• javna sredstva niso 

zadostna (ne 
omogočajo pokrivanje 
vseh obveznosti.)

Izzivi:
• več proračunskih v 

strukturi javnih virov
• izenačevanje razlik v 

bremenih plačevanja 
prispevka OZZ



Izhodišče za pravilne odločitve v prihodnje -4
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Razporejanje sredstev in zdravstvene 
zmogljivosti  

Stanje:
• strukturne prilagoditve 

zmogljivosti (demografske 
in zdravstvene 
spremembe)

• kljub težavam zaznan 
znaten napredek glede 
števila    zdravnikov  in  
tehnične opremljenosti/  
slikovna diagnostika 

Izzivi:
• načrtovanje po potrebah 
• načrtno strukturno  

prilagajanje (načrtovanje 
zmogljivosti) 

• posodobitev procesa  
partnerskega 
dogovarjanja  



Pravilne odločitve odgovarjajo razvojnim izzivom
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ZZZS 

regulator,

MZ 

zavarovanci izvajalci ZS

Nakup zdravstvenih programov
In plačilo storitev

Zagotavljanje dostopa do pravic,
sistem pravic iz OZZ 

Urejanje zavarovanj in zbiranje 
prispevkov za OZZ

1. Optimalna pokritost 
prebivalstva z OZZ:
- zmanjševanje neenakosti 
- e-poslovanje  

2. Vzdržno financiranje
- novi sistemski viri 
- vzdržno uvajanje NZT 

3. Optimalen nakup programov 
- načrtovanje po potrebah, 
- nakup prednostnih programov   

4. Spodbude za kakovost 
- finančne 
- nefinančne   

5. Nemoten dostop do storitev 

• zmanjševanje oz. odprava ČD idr.



Čemu smo tukaj? 
Zaradi zavarovanih oseb, pacientov, državljanov!

premišljene URAVNOTEŽENE najboljše odločitve TAKOJ

izsiljevanje  ni zmagovalcev = POLOM ZA VSE 

urejena regulativa + planiranje = VARNA STRAN

Hvala za pozornost.


