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Pristojnosti in naloge v SZV

 Izvajalci
 Zagotavljanje zdravstvenih storitev

 vse preveč je v ospredju finančno poslovanje JZZ in ne dostopnost (krajevna, 
časovna) ter kakovost izvajanja zdravstvenih storitev

 ZZZS
 Natančnejši obseg zdravstvenih storitev in postopki uveljavljanja pravic 

(standardi in normativi iz 26. člena ZZVZZ) – v soglasju z MZ
 Pravila OZZ in drugi splošni akti ZZZS

 Razvijanje in vzdrževanje modelov plačevanja - urejajo „način“ plačevanja 
programov zdravstvenih storitev in ne plač zaposlenih v zdravstvu

 Plačevanje opravljenih zdravstvenih storitev in drugih pravic iz OZZ
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Finanicranje zdravstvenih dejavnosti 
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Odhodki ZZZS za zdravstvene storitve v letu 2021 v primerjavi z letom 2013

Dejavnost Realizacija 2013 Realizacija  2021

Indeks 
21/13

1. Osnovno zdravstveno varstvo 376.114.922 559.955.123 149

- splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 223.020.270 354.810.777 159

- zobozdravstvena dejavnost 82.775.727 106.072.845 128

- druge zdravstvene dejavnosti 70.318.925 99.071.502 141

2. Specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje 1.041.296.450 1.612.175.177 155

- bolnišnična zdravstvena dejavnost 732.981.145 1.086.982.632 148

- specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 308.315.305 525.192.545 170

3. Dejavnost socialnih zavodov 117.513.669 169.227.289 144

- dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 116.669.447 167.773.354 144

- socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 844.222 1.453.934 172

4. Dejavnost obvezne socialne varnosti 67.563.093 7.762.562 11

ODHODKI ZA ZDRAVSTVENE STORITVE SKUPAJ (1-4) 1.602.488.133 2.349.120.151 147



Kadrovska struktura tima DM (IOZ)

 Dodajanje kadra v timu družinske medicine za razbremenitev 
zdravnikov
 Izhodišče:

 1 zdravnik specialist
 1,1 tehnik  zdravstvene nege
 0,33 laboratorijska medicina
 0,37 administrativno tehnični kader

 Leto 2022
 1 zdravnik specialist
 0,5 diplomirana medicinska sestra (večina ambulant)
 1,1 tehnik  zdravstvene nege
 0,33 laboratorijska medicina
 0,79 administrativno tehnični kader (fs, ckz,..)
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Zmanjševanje administrativnih ovir

 Kontinuirano zmanjševanje in ne uvajanje novih administrativnih bremen, digitalizacija postopkov –
stalna naloga:
 Razbremenitve pri napotovanju:

 podaljšanje veljavnosti napotnic (napotni zdravnik lahko podaljša veljavnost napotnico do 3 let, če je potreben kontrolni 
pregled)

 uvedba trajnih napotnic za kronična stanja - do zaključka zdravljenja
 podaljšanje rokov za predložitev napotnic 
 navodila napotnim zdravnikom, da sami predpisujejo napotnice za diagnostiko, izdajajo recepte za zdravila, naročilnice za 

MP
 Poenostavitve na področju MP:

 opredelitev samo zdravstvenega stanja pri inkontinenci (težja, lažja), pripomočke si zavarovan oseba izbere pri 
dobavitelju

 nekatere elemente MP zavarovan oseba dvigne pri dobavitelju brez naročilnice IOZ (npr. ušesni vložek pri slušnem 
aparatu)

 Nova pooblastila napotnim zdravnikom:
 za podajo predloga za zdraviliško zdravljenja, tudi ko ne gre za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja 
 za reševalni prevoz domov iz zdravilišča zdraviliškemu zdravniku

 Poenostavitve ob uvedbi eBOL (ni potreben obisk IOZ samo zaradi izdaje bolniškega lista, ni več poročanja NIJZ)
 Opredelitev nege v koledarskih in ne več v delovnih dneh
 Manjše poenostavitve: podaljšanje veljavnosti naloga za reševalni prevoz, opustitev napotnic pri kontrolnih 

pregledih po nujni obravnavi, IOZ ne piše več najbližjega izvajalca pri potnih stroških, opustitev podpisovanja 
posebnih izjav staršev ob vsakokratni negi

 Trenutno: uvajanje elektronske prijave poškodbe pri delu in digitalizacija delovnih nalogov
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Dostopnost do programov na primarni ravni - IOZ
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Dostopnost do programov na primarni ravni - IOZ

 Število obiskov
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Obiski po dejavnostih: 2013 2019 2020 2021

Splošna / družinska medicina 7.783.890 9.189.142 9.398.992 10.636.906

– kurativni – prvi 2.328.983 2.230.365 1.612.156 1.502.263

– kurativni – ponovni 2.100.546 2.127.575 1.490.916 1.264.753

– preventivni 72.693 11.852 7.624 7.365

– posvet na daljavo 0 54.879 491.828 2.099.859

– hišni obisk 44.794 31.503 27.812 24.721

– kratki obisk 3.194.920 4.582.725 5.699.232 5.695.193

– drugo* 41.954 150.243 69.424 42.752

Otroški / šolski dispanzer 2.150.431 2.152.269 1.795.230 2.310.172

– kurativni – prvi 918.923 805.707 487.573 467.504

– kurativni – ponovni 345.236 278.364 168.045 149.677

– preventivni 311.992 299.093 255.536 278.514

– posvet na daljavo 0 10.058 77.405 596.895

– hišni obisk 498 343 270 255

– kratki obisk 453.063 630.780 701.897 722.477

– drugo* 120.719 127.924 104.504 94.850

SKUPAJ 9.934.321 11.341.411 11.194.222 12.947.078



Dostopnost do programov na sekundarni in terciarni ravni 

 Čakajoči nad dopustno čakalno dobo:
1. 12.2019           75.224 oseb
1. 12.2020            56.029 oseb
1. 1. 2022             88.233 oseb  (34, 26)

 Vprašljiva je pravilnost podatkov  - za sistem eNaročanja je 
pristojen in odgovoren NIJZ, za pravilnost podatkov so odgovorni 
izvajalci in NIJZ
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Dostopnost do programov na sekundarni in terciarni ravni 

 Ugotovitve Klicnega centra nacionalnega razpisa za obdobje 21. 2. 2022 
do 1.4.2022
 Od 27.198 čakajočih so poklicali 13.835 (51 %) čakajočih:

 1.299 (  9,4 %) naročenih na termin v okviru NR
 4.582 (33 %) je storitev že opravilo, od tega 3.938 (86 %) pri izvajalcu kjer je bil uvrščen 

na čakalni seznam
 1.612 (12 %) sploh ne želi novega termina v okviru NR
 4.080 (29,5 %) od klicanih ne želi novega termina pri izvajalcu NR, ker

 1.856 (45 %) izvajalcu, pri katerem čaka najbolj zaupa
 1.273 (31 %) termin ni bolj ugoden od obstoječega
 771 (19 %) ker je izvajalec za bolnika geografsko težje dostopen
 180 (  5 %) ker ima premalo informacij o novem izvajalcu, drugo

 1.961 (14,1 %) ni bilo mogoče stopiti v stik
 301 (2 %) ne soglaša z vpogledom v podatke 
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Dostopnost do programov na sekundarni in terciarni ravni 

Plan in realizacija
prospektivnega programa
v letu 2021
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Naziv vrste programa plan primerov
celotna 

realizacija 
primerov

indeks 
realizacije 

glede na plan

1 2 3=2/1

Skupaj program, plačan po realizaciji 66.173 61.756 93,3

Operacija ušes, nosu, ust in grla 7.174 4.534 63,2

Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih 
velikih žilah pri odprtem prsnem košu

1.955 1.730 88,5

Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, 
koronarnih in drugih arterijah

4.640 4.109 88,6

Koronarografija 6.594 6.399 97,0

Ortopedska operacija rame 1.703 2.136 125,4

Operacija golše 668 498 74,6

Operacija hrbtenice 3.620 3.546 98,0

Operacija prostate 553 400 72,3

Porod 18.636 18.333 98,4

Splav 2.810 2.132 75,9

Operacija na stopalu - hallux valgus 1.483 1.182 79,7

Kirurško zdravljenje rakave bolezni 12.055 12.511 103,8

Zdravljenje možganske kapi 4.282 4.246 99,2

Skupaj program, plačan do plana 39.246 32.825 83,6

Operacija na ožilju - arterije in vene 4.530 4.662 102,9

Operacija na ožilju - krčne žile 2.649 1.878 70,9

Angiografija 1.137 1.481 130,3

Operacija kile 6.036 4.689 77,7

Operacija žolčnih kamnov 5.005 4.088 81,7

Endoproteza kolka 4.542 4.288 94,4

Endoproteza kolena 3.358 2.872 85,5

Artroskopska operacija 7.677 5.481 71,4

Endoproteza gležnja 37 28 75,7

Operacija karpalnega kanala 537 385 71,7

Operacija morbidne  (bolezenske) debelosti 206 148 71,8

Odstranitev osteosintetskega materiala 2.577 2.265 87,9

Operacija ženske stresne inkontinence 955 560 58,6

SKUPAJ VSI PROGRAMI (I+II) 105.419 94.581 89,7



Dostopnost do programov na sekundarni in terciarni ravni 
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Dostopnost do programov na sekundarni in terciarni ravni 

 Dosedanje aktivnosti
 Širjenje seznam storitev, ki so plačne po realizaciji ali delno (5 % do 20 %) 

preseganje programa
 Posodabljanje modelov plačevanja
 Nacionalni razpis
 Čiščenje čakalnih seznamov – dosedanji pristopi niso bili učinkoviti
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Predlogi ukrepov - kratkoročni

 ZZZS
 Še naprej širiti seznam storitev, ki jih ZZZS plača količinsko neomejeno, prioritetno na področju specialistične 

zunajbolnišnične dejavnosti
 Posodabljanje modelov plačevanja in v tem okviru določanje standardov in normativov, ki so podlag za 

določanje cen storitev (Sklep o načrtovanju, beleženju in obračunavanju storitev, Splošni dogovor) – stalna 
naloga

 Zmanjševanje obstoječih in ne uvajanje novih administrativnih bremen – stalna naloga
 Podrobnejše urejanje pravic s Pravili OZZ (standardi in normativi) – stalna naloga
 Obračun storitev na sekundarni in terciarni ravni pogojen z evidentirano napotnico v sistemu eNaročanje

 MZ
 Ponoviti nacionalni razpis?
 Optimizirati administrativno spremljanje in zbiranje podatkov v RA.
 Priprava usmeritev za prenos nalog od zdravnika na medicinsko sestro, skladno z dogovorom ZZZS – ZZBN
 V sodelovanju z RSK, ZZS pripraviti usmeritve za omejitve sprejemanja e-sporočil, izvajanja storitev na oddaljen 

način, 

 MZ in medicinska stroka (Razširjeni strokovni kolegiji)
 Sistematično upravljanje s kakovostjo in varnostjo s ciljem preprečevanja nepotrebnega napotovanja oz. 

uvrščanja pacientov v čakalne sezname
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Predlogi ukrepov - kratkoročni

MZ in management JZZ
 Spremljanje nosilcev programa po storilnosti, dodeljevanje delovne uspešnosti na podlagi 

storilnosti in kakovosti dela (zagotoviti zakonsko podlago)

Management JZZ
 Zagotoviti lažjo dostopnost do zdravstvenih ustanov
 Realizirati oz. z realizacijo preseči  program dogovorjen s pogodbo ZZZS, in sicer 

programe, ki so plačani po realizaciji - prilagajanje organizacije dela s ciljem boljše 
izrabe virov (kadra, opreme, prostorov…), tudi z več izmenskega dela

 Digitalizacija poslovnih procesov: zmanjševanje administrativnih bremen v notranji 
organizaciji dela z zagotavljanjem za uporabnike prijazne informacijske podpore –
stalna naloga

 Management JZZ in NIJZ
 Vzpostaviti in vzdrževati prečiščene čakalne sezname – stalna naloga
 Prijava na nacionalni razpis in izvedba dodatnega programa 
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Predlogi ukrepov - sistemski

 MZ in Vlada
 Realizirati ukrepe iz Resolucije o nacionalnem planu ZV (2016-2025) (nosilec: MZ)

 Razvoj mreže javne  zdravstvene službe
 analiza potreb prebivalstva in zmogljivosti SZV
 vzpostavitev modela izračuna, izvajanja in spremljanja meril za mrežo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, 

zdravstvene programe in storitve, ki se financirajo iz javnih sredstev
 določitev kriterijev za vpise in  specializacije

 Načrtovanje kadrovskih virov v zdravstvu glede na potrebe prebivalstva (nosilec: MZ, zbornice in 
združenja, ki imajo javna pooblastila)
 vzpostavitve sistema spremljanja kadrovskih potreb v sistemu ZV in nacionalnega registra zdravstvenih 

delavcev
 sprejem nacionalnega načrta razvoja in upravljanja kadrovskih virov v zdravstvu in ustrezne zakonodaje
 v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi uvedba spodbud za delo v območjih, ki so za zaposlitev manj 

privlačna
 sprememba načrtovanja, organiziranja, izvajanja in nadzora specializacij
 doizobraževanje srednjih medicinskih sester
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Predlogi ukrepov - sistemski

 Vlada in DZ
 Sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju:

 bolj stimulativna politika plač v zdravstvu v smislu povečanja variabilnega dela plače za nagrajevanje večje
storilnosti in kakovosti dela delavcev v zdravstvu

 Sprememba Zakona o zavodih:
 spremembe na področju upravljanja javnih zdravstvenih zavodov v smeri opolnomočenja managementa in

uvajanja elementov korporativnega upravljanja (npr. spodbude vodstvu za pozitiven poslovni rezultat,
kratke čakalne dobe, doseganje izbranih kazalcev kakovosti...; odgovornost vodstva v primeru negativnega
rezultata, neustrezno dolge čakalne dobe ...)

 Sprememba Zakona o zdravstveni dejavnosti:
 učinkovita izraba javnih zdravstvenih zmogljivosti (kadrov, prostora, opreme) (problematika prehajanja

kadra)
 podpiramo vključevanje zasebnikov s koncesijo v javni zdravstveni sistem vendar tako, da bodo ti in JZZ

lahko delovali pod enakimi pogoji (npr. nagrajevanje po storilnosti, kakovosti, učinkovitosti,...). Trenutna
zakonodaja managementu v JZZ tega ne omogoča, vsaj ne v dovolj velikem obsegu (problematika dela v
JZZ in hkrati pri koncesionarjih ali v samoplačniških ambulantah)

 ureditev sistema vrednotenja, uvajanja in opuščanja zdravstvenih tehnologij (postopkov zdravljenja),
vzpostavitev registra oziroma seznama zdravstvenih storitev vključno z vzpostavitvijo Agencije za kakovost
in zdravstvene tehnologije (razvoj kazalnikov kakovosti v zdravstvu, nacionalnih smernic...)
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Predlogi ukrepov - sistemski

Management JZZ in ZdrZZ:
 Priprava predloga o enotnem (enem) informacijskem sistemu za podporo

delu pri izvajalcih zdravstvenih storitev (najprej na primarni ravni), ocena
pripravljenosti JZZ za sodelovanje pri njegovi nabavi/razvoju in prehodu na
novi informacijski sistem (pripravi popis procesov in funkcionalnosti);
določiti število vključenih JZZ, ki bi upravičevalo nadaljevanje aktivnosti,
ob soglasju MZ, projekt vključiti v nacionalni program digitalizacije
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Predlogi ukrepov - sistemski

 Vlada in DZ
 Sprememba ZZVZZ

 uvesti ukrepe za dolgoročno vzdržnost sistema zdravstvenega sistema in izboljšanje
javnofinančnih virov za zdravstvu; pri tem mora biti v ospredju predvsem uvedba t.i.
proračunske varovalke, ki bo z novimi javnofinančnimi oz. proračunskimi viri zagotovila
blažitev posledic nihanj v gospodarstvu, posledic demografskih vplivov in vplivov uvajanja
novih zdravstvenih tehnologij, pa tudi posledic različnih odločitev ali zakonskih sprememb, za
katere država istočasno ZZZS - ju ni zagotovila finančnega kritja (npr. dvig plač v zdravstvu...)

 prenova modela partnerskega dogovarjanja za SD, ki bo zagotovil večjo učinkovitost (npr.
opredelitev prioritet) ter vzpostavitev zakonske obveze izvajalcev, da letno poročajo podatke o
stroških oz. t.i. lastnih cenah, ki so podlaga za kalkulacije cen in razvoj modelov plačevanja.

 zagotoviti, da bodo izvajalci zdravstvenih storitev sistematično posodabljali in objavljali
strokovne smernice in klinične poti za kakovostno in varno obravnavo pacientov. S tem se
standardizirajo procesi zdravljenja, kar je podlaga za kalkulacijo cen.
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Finančni načrt 2022 – izhodišča za rebalans

• FN 2022 - primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 148,9 mio €
• 2021 boljša realizacija prispevkov in boljša UMAR napoved povečanje 77 mio €
• prihodki državnega proračuna po PKP10 – transfer 150 mio € 
• ni več prenosa obveznosti v leto 2023 in druge storitve 84 mio €
• sprememba ZZVZZ in ZDR 53 mio € (90 mio € letno)
• nadomestila izolacija porast, dvig osnov (105 mio €)
• drugo - zdravila, medn. zav. (18 mio €)

Ocenjeni primanjkljaj = 184 mio €
Lastni viri 195 mio €
Ostanek lastnih virov 11 mio € 

• ni vključeno: plače zdravnikov, plače zdravstvo 2. krog pogajanj in javni sektor, Aneks 1 k SD 
2022, druge širitve, nove tehnologije

+ 225 mio €

+ 260 mio €



Zdravstveni absentizem, izolacije



Leto 2022 brez rebalansa FN 

Odhodki po  Odloku 3.720 mio €
DZ: sprejeti spremembo najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno 
blagajno v Odloku za 2022 – 2024 skladno s finančno projekcijo ZZZS
jeseni 2022?? Dotlej ni rebalansa FN 2022

prihodki večji od načrtovanih (225 mio €)
ocenjeni odhodki večji od Odloka za 260 mio € - taka poraba ni 

mogoča
meja odhodkov iz Odloka dosežena v prvi polovici decembra
posledično nezmožnost plačila obveznosti, četudi bo ZZZS prejel proračunska 

sredstva po PKP10
konec aprila 105 mio € primanjkljaja, stanje lastni viri 89 mio €



Projekcija 2022 - 2025 

v mio €
Realizacija

2021
FN

2022
Projekcija

2022
Projekcija

2023
Projekcija

2024
Projekcija

2025

Prihodki 3.638,54 3.571,1 3.796,1 3.825,5 3.999,3 4.169,9
Odhodki 3.518,28 3.720,0 3.980,1 4.018,8 4.171,1 4.324,8

Tekoči presežek/primanjkljaj 120,3 -148,9 -184,0 -193,3 -171,8 -154,9

Najvišji obseg izdatkov po Odloku 3.525,00 3.720,0 3.720,0 3.745,0 3.850,0



Pravni okvir 

1. Ustava RS (drugi odstavek 148. člena)
srednjeročna uravnoteženost brez zadolževanja

2. Zakon o fiskalnem pravilu
predlog okvira za pripravo proračunov sektorja država (DZ, Fiskalni svet)

3. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država
najvišji obseg za tri leta

4. Zakon o javnih financah
srednjeročno načrtovanje

4. ZZVZZ, Statut ZZZS
sprejemanje FN ZZZS

5. ZIPRS 2223 (64. člen)
rok za posredovanje FN v soglasje Vladi RS



Projekcija

1. Sprememba Odloka 2022 – 2024

2. Povprečni letni primanjkljaj OZZ 170 mio € in dolgotrajna oskrba letno še najmanj 150 mio € 

brez finančnih virov

3. Pristop k srednjeročnemu načrtu vzdržnosti

4. Povečanje deleža proračunskih sredstev v vseh izdatkih za zdravstvo 

5. Zakonska trajna proračunska varovalka 

v mio €

2022 2023 2024
sedanji Odlok 3.720 3.745 3.850
potreben Odlok 3.980 4.020 4.170
razlika 260 275 320



Smo še  kaj pozabili?


