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»Če imate službo brez problemov, v 
resnici nimate službe.« 

Malcolm Forbes



Pravni okvir

1. Ustava RS (drugi odstavek 148. člena)

srednjeročna uravnoteženost brez zadolževanja

2. Zakon o fiskalnem pravilu (3. in 6. člen)

najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno (DZ)

3. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država

najvišji obseg za tri leta

4. Zakon o javnih financah (1.A poglavje)

srednjeročno načrtovanje

4. ZZVZZ (13., 22., 51., 52., 53. člen), Statut ZZZS

sprejemanje FN ZZZS

5. ZIPRS 2021

rok za posredovanje FN v soglasje Vladi RS
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Leto 2019
Odhodki po  Odloku 3.055 mio €

✓ prihodki večji od načrtovanih (41,2 mio €)

✓ ocenjeni odhodki večji od Odloka za 31 mio € taka
poraba ni mogoča

✓ posledično nezmožnost plačila vseh obveznosti 2019

✓ prenos plačil obveznosti iz leta 2019 v leto 2020 za 44,8
mio € (3. del avansov december za zdravstvene storitve)

✓ posledično „računovodski“ presežek 41,2 mio € ob
sočasno neporavnanih obveznostih

✓ ZZZS mora oblikovati rezervni sklad v višini 25 % presežka
(13,7 mio €)
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Leto 2020
Odhodki po  Odloku 3.320 mio €

✓ prihodki večji od ocenjenih 2019 (225 mio €) , + 7,3 %

✓ odhodki večji od ocenjenih 2019 (266 mio €), + 8,7 %

✓ izravnano poslovanje

✓ 1/3 povečanih odhodkov ZZZS za poravnavo obveznosti iz
leta 2019 (90 mio €)

✓ Vlada RS sprejela predlog sprememb ZZdrS - podaljšanje
prehodnega obdobja kritja stroškov za pripravnike in
specializante za eno leto – manjši prihodki in primanjkljaj
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Leto 2020 v sliki
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Leto 2020
Predvidena poraba 266 mio €

Že razporejeno – 243,1 mio € (91 %)

1. prenesene obveznosti iz leta 2019 (90 mio €)

2. že obstoječe pravice – zdravila, MP 40,4 mio €, denarne
dajatve 36,2 mio €, ostalo 13,7 mio € (skupaj 90,3 mio €)

3. že naložene obveznosti 76,5 mio €:

✓ obveznosti po sklepih vlade k SD 2019 (41,5 mio €)

✓ Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev (25 mio €)

✓ predviden aneks 3 k SD 2019, plačilo v 2020 (10 mio €)

4. dodatne rezerve niso predvidene (- 13,7 mio €)

Predlog razporeditve širitev 22,9 mio € (11 %) 7



Leto 2020
Predlog razporeditve 22,9 mio €

✓ širitev programov za skrajšanje čakalnih dob (5 mio €) – vezano
na sistemske spremembe na področju nadomestil; skupaj
trajno povečanje 60 mio € za čakalne dobe 2017-2020

✓ širitev pravic MP z zamikom uveljavitve spremembe Pravil OZZ
na 1. 6. 2020 (5 mio €)

✓ draga boln. zdravila (delno 5,2 mio € - počasnejše uvrščanje);
povračila 21,3 mio €

✓ uskladitev cen ABO glede na rezultate stroškovne analize (5 mio
€)

✓ širitev na področju cepiv (1,9 mio €)

✓ širitev programa Dora, Svit (0,8 mio €)
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Razrez porabe 266 mio €
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Zdravstvene 
storitve

68%

Zdravila, MP in 
cepiva

17%

Zdravljenje v 
tujini in med. 
zavarovanje

1% Denarne dajatve
13%

Odhodki za delo 
ZZZS
1%



Novosti v 
letu 2020

• enako kot za državni proračun

• Skupščina ZZZS sprejema FN 
2020 in 2021

• omogočeno srednjeročno 
načrtovanje na vseh ravneh

• finančni okvir znan eno leto 
pred začetkom leta

• pravočasno dani pogoji za SD

FN ZZZS za dve leti

• strateški razvojni program ZZZS 
2020 - 2025

• nove oblike sodelovanja za 
podporo zdravstvu

• strateški razvojni načrt

• sprotno obvladovanje finančnih 
posledic razvojnih gibanj

• določiti ciljno višino in vrste 
virov financiranja

Sistematično srednjeročno 
načrtovanje
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Odločimo se, da bomo gospodarji 
sprememb 

in ne žrtev sprememb. 

(Brian Tracy)


