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»VPLIV EKONOMSKEGA ZNANJA JE ZAMEJEN!« - INTERVJU Z DORJANOM 

MARUŠIČEM, SVETOVALCEM GENERALNEGA DIREKTORJA ZAVODA ZA 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

 

Vaša kariera je že dolgo let povezana z 

zdravstvom na različne načine. Začeli ste kot 

zdravnik, nadaljevali kot strokovni direktor 

bolnišnice, nato na političnem področju kot 

državni sekretar na Ministrstvu za zdravje 

(MZ), sedaj pa se vaša pot nadaljuje v funkciji 

svetovalca generalnega direktorja Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Če 

torej poskušate oceniti glavne izzive slovenskega 

zdravstvenega sistema, ki ste jih videli kot 

skupne na omenjenih funkcijah, kaj v 

slovenskem zdravstvu bi izpostavili kot najbolj 

kritično? Je to pomanjkanje denarja? Morda 

slaba učinkovitost rabe sredstev? 

 

Izzivi našega zdravstvenega sistema so primerljivi z 

tistih razvitih državah: demografsko-

epidemioloških trendi, medicinska inflacija, 

ustrezno finančno vrednotenje kakovostno 

opravljenega dela in zahteve državljanov. Pristopi k 

reševanju so številni, orodja so poznana, 

prepotreben pogoj pa je ustrezno družbeno okolje. 

Zato kot najbolj kritično izpostavljam nujnost po 

postavitvi pravih vrednot: celovit odnos do 

pozitivnega zdravje naj postane nacionalna 

prioriteta! Zdravje namreč sodi med 

najpomembnejše vrednote prebivalcev Slovenije, 

zato mora zdravstveno varstvo predstavljati zelo 

pomembno področje socialne države in njene 

varnosti. Potrebna je umestitev zdravja na mesto 

najvišje prioritete ter zagotavljanje dolgoročne 

vzdržnosti zdravstvenega varstva. Mlada Slovenija 

tega še ni bila deležna, bojim se da bomo tudi to 

prepoznali šele pod vplivom tujine. Vladajoče 

koalicije morajo prepoznati, da je investiranje v 

zdravje dolgoročno najvarnejše, saj najučinkoviteje 

povečuje blaginjo.  

 

Demografski trendi že stopnjujejo pritisk na 

financiranje zdravstvenega sistema, pri čemer 

bo učinkovitost rabe javnih in tudi drugih 

sredstev v zdravstvu v prihodnje še toliko bolj 

pomembna. Kako se je po vašem osebnem 

mnenju ter z vidika javne blagajne potrebno 

pripraviti na omenjene pritiske ter kako voditi 

politiko tako financiranja kot optimizacije 

učinkovitosti rabe sredstev v prihodnje? 

 

Nedolgo tega je prof. Uwe Reinhardt dejal, da so 

vsi nacionalni, regionalni in lokalni zdravstveni 

sistemi z bolnikom – bolnišnico v središču, ki so 

bili načrtovani ali prilagojeni v preteklih dveh 

desetletjih v krizi, oziroma bodo kmalu v krizi! Ob 

tem nikoli doslej niso bili bolje financirani in 

učinkoviti, a deležni tako malo zaupanja!  

V kolikor temu pritrjujemo, je potrebno opraviti 

preskok iz strukturnega na procesno zdravstveno 

varstvo, ki temelji na postavitvi državljana v 

središče zdravstvenega sistema in uvedbi procesov 

njegove obravnave. Slediti je potrebno ciljem 

integralne obravnave. Torej integrirati in ne 

ločevati različne ravni zdravstvene obravnave. 

Znano je namreč, da dobra stotina celotne 

populacije porabi do tretjine vseh sredstev oziroma 

desetina skoraj tri četrtine zdravstvenih sredstev. 

Nujno se postavlja potreba po določanju potreb 

državljanov po zdravstvenih uslugah preko ocen 

tveganja njihovega zdravstvenega stanja. Večino 
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zdravstvenih sredstev namreč še vedno namenjamo 

kroničnim bolnikom, zato je potreben procesni 

pristop manageriranja na osnovi ocene tveganj, 

vpeljevanje medicine podprte z dokazi preko 

kliničnih smernic in poti ter uvajanje partnerstva v 

samo obravnavo. Zanesljivo bomo morali pogosteje 

uporabljati nove organizacijske in tehnološke 

pristope. Tako bo zagotovljena višja kakovost ob 

nižjih stroških. Aktivnejše sodelovanje in 

izmenjava vedenja med kurativnim in javno-

zdravstvenim delom zdravstvenega varstva bo 

pripeljalo v celovitejši in popolnejši pristop 

obravnave individualnih in skupinskih zdravstvenih 

problemov. Tako bo pospešena pot do 

kakovostnega in varnega zdravstvenega sistema. 

Torej: preko novih organizacijskih in funkcionalnih 

povezav za večjo odzivnost pri pretvorbi primarnih 

zdravstvenih pričakovanj in zahtev državljanov v 

njihove realne potrebe po nacionalnih prioritetah! 

Uvedba napotitvenih kriterijev bo laične zahteve 

državljanov po zdravstvenih storitvah pretvorila v 

dejanske potrebe ter jih umestila v nacionalne 

prioritete in razpoložljiva sredstva. Natančno 

vrednotenje potreb državljanov z številom 

opravljenih posegov in umeščenih bolnikov na 

sezname čakajočih kaže na njihovo naraščanje le za 

procent letno. Samo z boljšim upravljanjem 

seznamov čakajočih, bi se seznami skrčili za 

petino! Celovita vzdržnost bo tako zanesljivo 

zagotovljena! Zato verjetno ne preseneča moj 

trenutni osebni izziv: iskanje kritičnega nabora 

kazalnikov za »on-line« načrtovanje in določanje 

zdravstvenih potreb! 

 

Katera področja zdravstva so po vašem mnenju 

najbolj problematična kar se učinkovitosti tiče 

ter zakaj? 

 

Ob umestitvi zdravja kot osnovne vrednote in 

doseženem večinskem soglasju o nacionalni 

strategiji nadaljnjega razvoja je najpomembnejša 

usmeritve v opolnomočenje srednjega 

managementa. V kolikor želimo doseči optimalno 

učinkovitost, zavidljivo kakovost in varnost je 

potrebno pristopiti k novi zdravstveni revoluciji. 

Prva je v XIX. stoletju zdrav um postavila pred 

znanostjo in z izboljševanjem okolja (voda, bivalni 

prostor, prehrana) izpeljala borbo proti infekcijam. 

Drugo revolucijo v drugi polovici XX. stoletja je 

zaznamovalo znanstveno osnovano klinično 

zdravljenje. Nujna je nova revolucija za aktivacijo 

znanja! Globalno znanje je namreč glavni sovražnik 

bolezni, sama implementacija globalnega znanja pa 

bo lahko imela večji vpliv od vseh zdravil in 

tehnologij. Tako bo možno zagotavljati 

najkakovostnejše zdravljenje tistim, ki ga 

potrebujejo ter pristopiti k aktivni promociji 

preventive za pozitivno zdravje posameznika in 

družbe! Vključitev državljanov, državljank, 

bolnikov, bolnic v središče zdravstvenega sistema, 

opolnomočen management, razvoj procesov in 

prodorna uporaba informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij predstavljajo usmeritve, ki zagotavljajo 

uspeh! Tako sodelujem pri izvajanju programa 

GEA College za top management zdravstvenih 

institucij in srednji management v bolnišnicah, 

sodelujem v programskem odboru Sodobnih 

izzivov pri pripravi posvetov za izmenjavo dobrih 

praks. 

 

V zadnjem letu je bilo veliko govora o 

neprimerni zdravstveno-ekonomski politiki na 

področju financiranja zdravil. Problematično se 

je kazalo tako področje razvrščanja zdravil - 

zaradi njegove netransparentnosti ter 

neupoštevanja ekonomskih in javnofinančnih 

kriterijev - kot tudi področje regulacije cen 
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zdravil zaradi domnevne pavšalnosti, 

diskriminacije med farmacevtskimi proizvajalci 

in neprimernega financiranja veletrgovske 

dejavnosti. Kako omenjeno problematiko vidite 

vi? 

 

Vsako orodje v zdravstvenih sistemih ocenjujem 

preko ugotavljanja ravnovesja med promocijo 

pozitivnih in zmanjševanjem negativnih posledic 

uvedenih sprememb. Podobno bi morali pogledati 

na proces izdelave modela za obvladovanje 

stroškov zdravil. Prepričan sem, da so bili v 

pripravo podzakonskih aktov vključeni številni 

eminentni strokovnjaki s področja financiranja 

zdravil. Zaključna usklajevanja z vsemi deležniki 

so bila usmerjena v »win-win« situacijo, z 

doseženimi prihranki pa je bil izplen pozitiven. 

Zelo verjetno vgrajene sistemske vzpodbude za 

doseganje zastavljenih ciljev niso zadovoljile, kar 

pa vsem omogoča še aktivnejše delovanje v bodoče. 

Izzivov je obilo. Zanesljivo bo potrebno vključiti 

principe farmakoekonomskih študij, kriteriji 

razvrščanja in ocenjevanja učinkov bodo morali 

sloneti na vključitvi principov HIA in HTA. 

Nadalje bo potrebno poenotiti razvrščanje vseh 

inovativnih zdravil ne glede na raven uporabe v 

zdravstvenem sistemu. Modelov je veliko, potruditi 

se bomo morali za večplastnost pristopa. Tako se 

bo povečala preglednost in učinkovitost. Naj 

sklenem s potrebo po uzakonitvi partnerskih 

pogajanj za zdravila in medicinsko-tehnične 

pripomočke, kar je bilo usklajeno s socialnimi 

partnerji pri spremembah Zakona o zdravstvenem 

varstvu in zavarovanju. Žal predlog še ni prišel do 

Vladne obravnave. 

 

Veliko se v zadnjem času govori o donacijah 

farmacevtske industrije zdravnikom. Očitno 

obstaja tenka in netransparentna ločnica me tem 

kaj je informiranje, kaj že oglaševanje in kaj 

korupcija. Kakšno je vaše stališče glede 

omenjenega z vidika vaše sedanje funkcije 

svetovalca na ZZZS? 

 

Stališča nisem spreminjal celotno svojo kariero v 

zdravstvene varstvu in se po njih tudi ravnal. Taki 

principi posredno, lahko celo neposredno, 

povečujejo stroške izvajalca. Kot strokovni direktor 

bolnišnice sem predlagal centralizacijo sredstev in 

odločanja za izobraževanje, stimulacijo aktivnih 

udeležb na konferenca, restrikcijo števila 

udeležencev na optimalno skupino ter promocijo 

internih izobraževanj… Velike podpore ni bilo, 

farmacevtske firme so vztrajale na ustaljenem 

načinu lastnega izbora sponzoriranih zdravnikov… 

Ob sodelovanju v sanacijski ekipi v eni izmed 

bolnišnic se je vodstvo ekipi sanatorjev pohvalilo s 

prihranki pri stroških izobraževanja. Primerjava 

dveh zaporednih let izdatkov za zdravila in 

izobraževanje je razkrilo prelitje med dvema 

računoma. Dobavitelji so svoja sredstva dobili, 

zavod pa svojih globalnih stroškov ni zmanjšal. 

Pred leti sem na izobraževanju na Nizozemskem 

spoznal njihov sistem, kjer do neposrednih stikov 

med zdravniki in farmacevtskimi predstavniki ni 

prihajalo. Menim, da je nujna regulativa področja 

za razbremenitve zdravstvene profesionalce in 

preprečitev skušnjave! Učinkovita vodstva naj s 

farmacevtskimi hišami izborijo najugodnejšo 

pogodbo, prihranke pa vnese v stimulacijo in 

razvoj, kamor sodi tudi izobraževanje 

 

In kakšno stališče vas kot zdravnika? 

 

Stališče je enako. 

 

V Sloveniji v veliki večini prevladuje javni 

zdravstveni sistem, ki pa se je z vidika 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

9 

učinkovitosti financiranja in rabe nekaterih 

sredstev izkazal za neoptimalno urejenega. Pri 

tem merim predvsem na nekatera področja 

zdravstvenega sistema, ki bi jih morda 

učinkoviteje ter ceneje lahko zagotavljal trg (t. j. 

infrastruktura, administrativne in druge 

podporne dejavnosti, vodenje zdravstvenih 

ustanov itd.). Ali integracija zasebništva in 

zasebna pobuda v zdravstvu (za nekatere morda 

paradoksalno) po vaše lahko pomaga rešiti javni 

zdravstveni sistem? Kako v prihodnje vidite 

interakcijo med javnim in zasebnim v 

zdravstvu? 

 

Slovenija se je že v preteklosti odločila za mešani 

javno-zasebni sistem z različnimi razmerji na 

področju zbiranja sredstev, lastnine in samega 

izvajanja storitev. Zakonska ureditev naj bi utrdila 

medsebojna razmerja s ciljem ohranitve osnovnih 

vrednot. Vstop v EU je te še poudaril, saj so 

zdravstveni ministri soglasno podpisali zavezo o 

vzpostavljanju takih zdravstvenih sistemih, ki bodo 

zagotavljali univerzalnost, enakost in solidarnost 

kot temelje za večjo dostopnost do kakovostne in 

integralne oskrbe. Ob teh temeljih je seveda nujno 

slediti novim principom upravljanja z uvajanjem 

javno-zasebnega partnerstva na področju 

infrastrukturnih vlaganj, poslovnega upravljanja, in 

opolnomočenja zdravstvenih profesionalcev. 

Najprej in nujno je potrebno ločiti sistema 

financiranja in izvajanja. Sistem financiranja mora 

zagotavljati solidarnost in  ravnovesje med 

javnofinčnimi možnosti in osnovnimi 

zdravstvenimi pravicami. V sistemu izvajanja pa 

moramo vpeljevati učinkovito, svobodnejše, 

konkurenčno in nediskriminatorno razmerje med 

izvajalci zdravstvenih programov, tako javnih kot 

zasebno pravnih. Tako bo nujno razbremeniti javne 

izdatke z morebitnimi zasebnimi vlaganji v opremo, 

povečati tekmovalnost na področju upravljanja in 

pospešiti notranjo podjetizacijo. Morda bi začeli s 

pilotno oddajo upravljanja zavodov podjetnikom… 

Management bo potrebno usposobiti za 

konkurenčno delovanje z opolnomočenjem. Doseči 

bo potrebno večjo odgovornost, nagrajevanje v 

odvisnosti od rezultatov ter fleksibilnost 

zaposlovanja. Med te prištevam predvsem 

svobodnjaštvo, skrajšan delovni čas, nadurno delo, 

delno zaposlitev, podaljšanje delovne dobe in 

drugo. Prav svobodnjaštvo zdravstvenih 

profesionalcev je po moji oceni najučinkovitejše 

orodje za premostitev številnih težav oziroma 

izzivov sistema pri iskanju ravnovesja med 

celovitim upravljanjem s kadri in njihovim 

ustreznim nagrajevanjem ter potrebami 

državljanov. 

 

Blizu polovice celotnih izdatkov v zdravstvu 

predstavljajo plače, kar kaže na izjemno 

pomembnost gospodarnega in primernega 

upravljanja s plačnim sistemom. Kolektivni 

sistem plačevanja se je zaradi razlik v 

produktivnosti izkazal za neučinkovitega ter 

predstavlja enega od pomembnejših 

generatorjev odhoda perspektivnega 

zdravstvenega kadra iz javnega zdravstva. Kaj o 

kolektivnem plačnem sistemu v zdravstvu ter 

njegovih učinkih na javno zdravstvo menite vi? 

 

Ne poznam zdravstvenega sistema v razvitem 

svetu, ki bi lahko deloval brez zdravnikov ali bolje, 

zdravstvenih profesionalcev - neposreden prevod 

uveljavljenega termina »health professionals«, kar 

dejansko so oziroma smo. Prepoznavanje te vloge 

je seveda večplastno, čeprav me prevzema občutek, 

da se top management trudi dokazati nasprotno: 

»Lahko se da celo brez njih!?«. Kako naj zaigra 

košarkarska ekipa brez košarkašev? Zanesljivo sem 
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se, in se tudi danes, zavedam, da so človeški viri 

temeljne determinante zdravstvenih sistemov in 

njihovih storitev na področju preventive, promocije 

in zdravljenja. Predstavljajo namreč največji in 

najdražji vnos v zdravstveni sistem. So vir, ki ga je 

najtežje razviti! Osebno vidim glavne vzgibe za 

odhod zdravstvenega kadra v koncesionarstvo  

(praktično edino javno-zasebno partnerstvo na 

področju našega zdravstva) v rigidnosti obstoječega 

sistema, realizaciji osebne vizije razvoja, 

zadovoljevanju osebnih podjetniških vzgibov in 

nenazadnje tudi v želji po večji finančni 

samostojnosti. Nagrajevanje kakovostno 

opravljenega dela v veliki meri odseva odnos 

družbe do zdravstvenih profesionalcev. Morda 

odnos družbe do njih odseva kar njen odnos do 

zdravja! Kolektivnost plačevanja promovira 

»kolektivnost« na vseh področjih: odgovornost, 

učinkovitost, kakovost … To zavira tekmovalnost 

in razvoj. Dopustiti moramo notranjo podjetizacijo, 

diferencirano nagrajevanje kakovostno 

opravljenega dela in kreiranje pozitivnega okolja! 

Tako bi ob povečani preglednosti zagotovili osnovo 

za preobrat v odnosu do zdravstvenih 

profesionalcev. Poiskati bo potrebno rešitev doma z 

največjim možnim soglasjem znotraj celotnega 

sistema. Iskanje rešitev v tujini je neplodno, lahko 

pa se prouči nam primerljive sisteme. Pri tem bi 

morala biti ključna preskrbljenost z zdravstvenimi 

profesionalci. Nekatere države s primerljivim 

povprečjem so se odločile za svobodnjaštvo 

zdravstvenih profesionalcev – za tako rešitve se 

osebno zavzemam in jo tudi promoviram!  

 

Kaj menite o tem, da bi zdravniki tudi v sistemu 

javnega zdravstva sklepali individualne pogodbe 

o delu, s čimer bi lahko plačo v celoti vezali na 

produktivnost? 

 

Za zdravnike specialiste svobodnjake je prav to 

značilno: individualne pogodbe na osnovi količine 

in kakovosti opravljenega dela ter povezane z 

izhodi in celo izidi zdravljenja. Svobodnjaštvo 

zdravstvenih profesionalcev predstavlja učinkovito 

orodje za premostitev številnih težav oziroma 

izzivov našega sistema, predvsem pri že 

omenjenem iskanju ravnovesja med celovitim 

upravljanjem s kadri in njihovim ustreznim 

nagrajevanjem ter potrebami državljanov. 

Vzporedno bi bilo potrebno za tak projekt 

usposobiti top in srednji management! Tako bo 

možno zahtevati večjo odgovornost ter nagrajevati 

v odvisnosti od rezultatov. Ne gre pa spregledati 

ostalih možnosti in fleksibilnosti zaposlovanja. 

Osebno pa nasprotujem možnosti dvojnosti 

zaposlovanja znotraj istega javnega zavoda, saj to 

zmanjšuje preglednost in predstavlja napačno 

rešitev aktualnih problemov!  

 

V slovenskem zdravstvenem sistemu dejansko ne 

poznamo instituta zdravniške odgovornosti in 

napak. Vemo, da je omenjeno, če je seveda 

primerno regulirano, lahko eden od vzvodov 

uravnavanja kvalitete zdravstvenih storitev. 

Kako na omenjeno gledate vi – kako kot 

zdravnik in kako kot predstavnik javne 

blagajne? 

 

Na probleme v zdravstvu poskušam gledati 

globalno, mnenj ne spreminjam glede na haljo. 

Menim, da jo normativni del jasno opredeljuje. Po 

Zakonu o zdravniški službi mora biti zdravnik, ki 

neposredno dela z bolniki, zavarovan za 

odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri 

njegovem delu. Predmet zavarovanja je škoda 

nastalo zaradi smrti, telesne poškodbe ali okvare 

zdravja oseb zaradi napake pri opravljanju 

zdravstvene dejavnosti. Vključuje tudi odgovornost 
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za škode iz lastnine ali uporabe medicinskih 

aparatov in naprav. Zaposlenega zdravnika zavaruje 

delodajalec, zavarovalno vsoto vsako leto določi 

Zdravniška zbornica v soglasju z ministrstvom za 

zdravje. Prepričan sem, da taka normativna 

regulacija bolnikom zagotavlja določeno stopnjo 

varnosti, zanesljivo pa ne optimalne. Prepogosto se 

tudi pri razreševanju sporov izpostavi kot ključni 

problem asimetrija, tako informacij, kot tudi znanja 

in nenazadnje moči. Prepričan pa sem, da sistemsko 

kakovost in varnost zagotavlja samo strmenje po 

najvišji etiki in morali zdravstvenih profesionalcev. 

To pa je potrebno graditi na celotni poti vzgoje 

zdravstvenih profesionalcev, graditi pozitivno 

kulturo, vpeljevati kriterije kakovosti in varnosti. 

Skratka: proces!  

 

V svoji karieri ste se ukvarjali predvsem s 

problematiko učinkovitosti in vodenja bolnišnic. 

Kaj menite o načinu vodenja javnih 

zdravstvenih zavodov z vidika organov 

odločanja (poslovni direktor, strokovni direktor, 

svet zavoda, strokovni svet) ter ali menite, da bi 

reorganizacija vodenja v smeri korporativnih 

rešitev lahko pripomogla k boljšemu poslovanju 

bolnišnic? 

 

Izjemno pomembni značilnosti vsakega od 

sistemov sta celovitost in porazdelitev, kar 

zanesljivo velja tudi za zdravstvene sisteme. Torej 

je moč ali šibkost sistema odvisna od njenega 

najmočnejšega oziroma najšibkejšega člena ter 

porazdelitve povprečja. V procesu nadgradnje 

našega sistema se je premalo sprememb uvedlo na 

področju vodilnega, predvsem pa srednjega 

managementa. Osebno sem prepričan, da v našem 

zdravstvenem sistemu prostoru žal še vedno 

prevladuje politično nad strokovno-poslovnim 

upravljanjem. Država od osamosvojitve dalje v 

celoti obvladuje sistem in se niti za »pedenj« ni 

umaknila iz sistema upravljanja. Ob odsotnih 

kriterijih izbora top managementa in politično 

izbranih nadzornikih je krog sklenjen! Celoten 

direktorski potencial pa se izjemno aktivno 

vključuje v kreiranje zdravstvene politike s 

svetovanjem in s tem povezanim odločanjem se 

pozitivna zanka samo še potencira. Nekateri 

direktorji zdravstvenih zavodov so ob prevzemu 

funkcije že imeli znanja in veščine s področja 

vodenja in upravljanja, posamezni so jih pridobili 

šele med mandatom, nekateri tudi takrat ne. Ti so se 

enostavno vživeli v poslušne administrativne 

urejevalce! Sprašujem se po njihovem motivu in 

izzivu za prevzem odgovorne vodilne naloge. Zato 

so se v zadnjih letih razlike med posameznimi 

zavodi še poglobile, nekatere so zaznavne že z 

ravni uporabnika. Potrebno je povečati izmenjavo 

in primerjavo znanj in dobre prakse med 

obstoječimi managerji, povečati tekmovalnost in 

usmerjeno izobraževati potencialne kandidate. 

Navedeni sklopi predavanj, izobraževanj in 

posvetov predstavljajo izjemno pomemben del 

celotnega mozaika. Predpogoji za direktorja bi 

morali biti strokovnost, prodornost in pripravljenost 

na dialog. Izbor direktorjev na podlagi sprejetih 

izbornih kriterijev, spremljanje uveljavljenih 

poslovnih in strokovnih kazalnikov ter analiza 

odklonov bodo vzpostavili polje tekmovalnosti za 

večjo kreativnost in odgovornost. Nujna je nova 

postavitev nadzornih svetov sestavljenih iz 

odgovornih in kompetentnih zdravstvenih 

strokovnjakov, kar neposredno pomeni tudi 

številčno omejitev števila članov svetov. Zadnjim 

aferam iz gospodarstva navkljub se nagibam k 

vzpostavitvi nadzornih svetov po zgledu 

gospodarskih družb. To bi bil velik vložek v top 

management za nadgrajevanje zdravstvenega 

sistema preko učinkovitih zdravstvenih zavodov z 
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jasno vizijo in prodorno strategijo za visoko 

kakovost ter varnost zdravstvenih storitev.  

  

Struktura bolnišnične mreže je pretežno 

nespremenjena že nekaj desetletij ter izvira še iz 

časov pretekle družbene in ekonomske ureditve. 

No, v tem času smo spremenili družbeno-

ekonomski sistem, spremenili so se demografski 

in epidemiološki trendi, mobilnost prebivalstva 

je bistveno višja, nenazadnje smo postali del 

Evropske unije. Kaj storiti, da bi tudi 

bolnišnična mreža odsevala omenjene dejavnike 

ter tako povišala svojo učinkovitost, dostopnost 

bolnikov do zdravstvenih storitev ter njihovo 

kvaliteto? 

 

Podedovana bolnišnična mreža z njihovo 

porazdelitvijo po bodočih pokrajinah še jasneje 

izpostavlja slabost nekaterih (ne)odločitev v 

preteklosti. Zanimive bodo razprave znotraj 

pokrajin in med pokrajinami, predvsem tistimi z 

več in onimi brez bolnišnic. Upam, da bodo bodoči 

pokrajinski ministri stremeti k mraženju bolnišnic! 

Seveda je osnovni problem pokrajinizacije vsebina 

in število. Nad tri seveda pomeni neracionalnost in 

neprodornost v širšem prostoru EU! Dovčerajšnje 

iskanje ministrov, ki so v svojem mandatu uspeli 

zapreti kakšno bolnišnico, bodo morali zamenjati 

strokovni in prodorni programi reinžiniringa 

bolnišnic, naravnani na potrebe državljanov. 

Naraščajoče potrebe prebivalstva in novejši pogledi 

managementa ponujajo nove rešitve. Vpeljevanje 

procesov, učinkovitejših organizacijskih oblik in 

premikov k integralni obravnavi odpirajo nove 

možnosti. Potrebna bo promocija oddelkov 

neakutne obravnave, zdravljenja na domu, dnevne 

oskrbe, socialne institucionalne in domače oskrbe, 

širitev zaključene specialistične obravnave  na 

ambulantni ravni. Zato bo moral najprej 

management opraviti kulturni preobrat s promocijo 

povezovanja in integralnosti. Velik problem seveda 

predstavljajo obstoječe infrastruktura zgradb, torej 

sama arhitekturna preživetost zdravstvenih ustanov.  

 

Kaj je po vašem mnenju glavni vzrok za 

problem čakalnih dob v slovenskem zdravstvu, 

zakaj, ter kako konkretno se lotiti njegovega 

reševanja? 

 

Glavni vzrok tiči v samem obstoju zdravstvenega 

sistema! Nisem še srečal nacionalnega sistema brez 

čakalnih dob. Absolutna dostopnost je v zdravstvu 

nevarna in lahko vodi k  aktivnemu zdravljenju 

zdravih! Pravi problem predstavlja nepreglednost, 

nepravičnost in neuravnoteženost med 

posameznimi programi in čakajočimi bolniki! 

Problem naših čakalnih dob je nemanagiranje na 

vseh nivojih! Predpogoj je normativna ureditev, 

zato mora ministrstvo za zdravje v parlament 

posredovati Zakon o evidencah z zdravstvu. Šele po 

tem koraku bodo ostali lahko izpeljali svoje 

funkcije. ZZZS bo lahko pristopil k celovitemu 

nadzoru v skladu s Splošnim dogovorom in pričel z 

aktivnejšim naročanjem zdravstvenih storitev. 

Izvajalci bodo lažje opravili kulturni preobrat, da 

skrb za bolnika traja do zaključka obravnave, 

oziroma vpisa na seznam. Potrebno bo sprejeti 

strokovne kriterije za napotovanje na višjo raven, 

preiskavo, operacijo, zdravljenje. Modeli dobre 

prakse obstajajo tudi v Sloveniji. Za področja 

gastroentereologije in pulmologije so pripravljene 

strokoven rešitve, potrebna po nacionalna 

umestitev. Pripraviti bo potrebno merila za 

določanje prioritet ter kazalnike izhodov 

zdravljenja. Tako bomo projekt spletli v učinkovito 

orodje upravljanja, kar bo omogočilo pravo 

pretvorbo zahtev v potrebe državljanov. Ob tako 

postavljenem modelu bo dostopnost optimalna 
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preko natančnejše ocene potrebnih finančnih 

sredstev. Prepričan sem da bodo bistveno nižja od 

današnjih ocen! 

 

Zaradi ureditve slovenskega zdravstva se pri 

porabi sredstev v veliki meri soočamo s 

problematiko moralnega tveganja oziroma s 

problemom pomanjkanja odgovornosti pri rabi 

sredstev. To se kaže na primer pri 

predpisovanju zdravil, ko je posamezen 

zdravnik relativno slabo stimuliran k 

racionalnemu predpisovanju zdravil, bolnik na 

drugi strani pa k njihovi porabi. Podobnemu 

problemu smo priča tudi z vidika števila obiskov 

na primarni ravni, kjer bolnik ne nosi 

odgovornosti za »nepotrebne« obiske ter tako 

obremenjuje javno blagajno ter podaljšuje čas 

dostopnosti za druge bolnike. Nekatere države 

so se reševanja problematike moralnega 

tveganja med drugim lotile tudi z uvedbo 

participacije oziroma doplačil (npr. na pakiranje 

zdravila ali na recept, na obisk zdravnika, itd.). 

Kaj o potencialni uvedbi participacije menite vi? 

 

Doplačila nekateri razumejo kot element tržnega 

pristopa in simbol individualne odgovornosti, zato 

ne preseneča da jih najbolj podpirajo sami izvajalci 

in proizvajalci. Politično pa so bolj prikriti kot 

davki ali prispevki. Skoraj nikjer v zahodni Evropi 

jih ne uporabljajo kot sredstvo pridobivanja 

znatnejšega dela sredstev za zdravstveno varstvo. 

Poudarja pa se njihova vloga pri omejevanju 

pretiranega poseganja po nekaterih pravicah. 

Doplačila za zdravila naj bi na primer prispevala, 

da bi racionalnosti bolnikov. Slednji bi uporabili 

vsa zdravila, preden bi od zdravnika zahtevali nova. 

Doplačila za preglede naj bi omejila število 

pregledov. Doplačila pa žal ne zmanjšajo samo 

povpraševanja po neučinkovitih in neprimernih 

storitvah, temveč tudi po primernih in potrebnih 

storitvah.  

Mednarodne analize kažejo, da je vloga doplačil pri 

omejevanju stroškov omejena samo na najrevnejše 

državljane. Pri teh se lahko celo zgodi, da 

posameznik sploh ne dvigne predpisanega zdravila 

ali se izogiba obiska pri zdravniku, čeprav bi bil ta 

potreben. Zato zmanjšujejo solidarnost in revnim 

državljanom zmanjšujejo dostopnost celo do tistih 

pravic, ki jih zagotavlja javno financiranje. Večina 

analitikov zato meni, da delitev stroškov, kot ga 

predstavljajo doplačila, zmanjšuje učinkovitost in 

pravičnost pri pridobivanju in razporejanju sredstev 

za zdravstvo. Uvajanje finančnih vzpodbud preko 

kliničnih smernic in protokolov za podporo dobre 

in racionalne klinične prakse, daje boljše rezultate 

in predvsem ne zmanjšuje porabe tam, kjer bi bilo 

to škodljivo. Zato bi v prihodnosti lahko doplačila 

selektivno usmerjali kvečjemu v manj učinkovite 

zdravstvene storitve.  

 

ZZZS je na področju obveznega zdravstvenega 

zavarovanja monopolist. Vemo, da je to tržna 

ureditev, ki zaradi pomanjkanja konkurence 

deluje neučinkovito ter za bolnika in 

davkoplačevalca neoptimalno. Kaj menite o 

ideji, da bi tudi sistem obveznega zdravstvenega 

zavarovanja demnopolizirali ter omogočili tudi 

drugim zavarovalnicam ponudbo omenjenega 

zavarovanja, s tem pa na trg uvedli konkurenco? 

 

Po veljavni zdravstveni zakonodaji ima Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije kot javna 

ustanova pooblastila za izvajanje obveznega 

zdravstvenega zavarovanja: zbiranje prispevkov, 

nadzor nad porabo sredstev in sklepanje pogodb z 

izvajalci zdravstvenih storitev. Težnja po izločitvi 

finančnih virov za zdravstvo iz državnega 

proračuna obstaja v večini tranzicijskih držav, 
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razlikuje se le ime ustanove: zdravstvena blagajna, 

bolniška blagajna, sklad, zavod za zdravstveno 

zavarovanje… Poleg Slovenije imajo eno samo 

»javno blagajno« tudi v Estoniji, na Madžarskem, 

Slovaškem in Hrvaškem. V večini ostalih evropskih 

držav zbira denar več ustanov, ki so bodisi 

povezane ali povsem neodvisne. Težnje po 

demonopolizaciji ZZZS so v Sloveniji pogoste, 

nazadnje so se pojavili med posamezniki ob 

snovanju reformnih ukrepov za področje 

zdravstvenega varstva aktualne Vlade, vendar na 

srečo niso dosegli večinske podpore. Med glavne 

argumente so navajali promocijo konkurence in 

tekmovalnosti ter možnost izbire. Ob tem so 

pritrdili projekcijam, ki so jasno kazale na dvig 

stroškov oziroma izdatkov ob poslovanju več 

zavarovalnic. Ob znanih projekcijah finančne 

(ne)vzdržnosti zdravstvenega sistema v Sloveniji so 

take razprave neplodne. Sam načeloma zelo 

podpiram konkurenco, lahko pa jo promoviramo na 

drugih področjih in z drugimi postopki. Morda bi 

veljalo proučiti možnost vstopanja novih javnih 

zavarovalnic preko novih vsebin, na primer za 

dolgotrajno oskrbo in bolniški stalež. 

 

V Sloveniji financiranje zdravstva temelji na 

»obdavčitvi« dela. Če torej predpostavljamo, da 

rast plač zaostaja za produktivnostjo in rastjo 

BDP, prispevna stopnja pa ostaja enaka, se 

soočimo s situacijo, ko bomo v prihodnje priča 

padanju relativnih izdatkov za zdravstvo v BDP 

ali pa bomo morali relativno več financirati iz 

zasebnih sredstev (t. j. prostovoljnih 

zdravstvenih zavarovanj in »iz žepa«). Kako s 

tega vidika vidite problematiko financiranja 

zdravstva? Se vam to, da je celotno »davčno« 

breme financiranja zdravstva na obremenitvi 

dela in nikakršne obremenitve s strani kapitala, 

zdi primerna? 

 

Aktivno sem sodeloval pri pripravi dveh 

nacionalnih strateških dokumentov. Vključeno je 

bilo veliko število strokovnjakov s poslovnega in 

strokovnega področja zdravstvenega varstva v 

Sloveniji. Njihova odzivnost in sodelovanje so 

odsevali v skupnem izdelku s prepoznavnimi 

vrednotami, cilji in ukrepi. Po javni razpravi in 

upoštevanih pripombah žal ni prišlo do 

implementacije. Usoda takih dokumentov je pri nas 

poznana…  

V poglavju o finančni vzdržnosti zdravstvenega 

sistema pripravljene projekcije politično niso bile 

všečne! Upoštevali smo znane projekcije odhodkov 

ZZZS na osnovi leta 2006, državnega in lokalnih 

proračunov ter jih primerjali z napovedmi UMAR-

ja o javnih izdatkih za kritje zdravstvenih potreb 

državljanov. Napovedan je bil primanjkljaj javnih 

zdravstvenih financ v letu 2010 do 0,3 % BDP. 

Enak pristop danes poveča primanjkljaj na 0,36 %! 

Zanikanje problema ali izogibanje iskanju rešitve 

ga samo povečuje! Zato bo nujno potrebna odprta 

razprava o razrešitvi tega problema. Ponuja se več 

rešitev: dvig učinkovitosti zdravstvenega sistema, 

uvedba višje prispevne stopnje, večja privatna 

vlaganja ali preprosto prepričevanje državljanov o 

znižanju svojih potreb, ne zahtev. Razprave se 

osebno zelo veselim! Predlagam umestitev 

učinkovitih orodij za postavitev prave ali ustrezne 

kombinaciji navedenih rešitev! Potrebno bo takoj 

pristopiti k socialnemu dialogu zaposlenih, 

delodajalcev in politike za odpravljanje vseh 

vdorov v zdravstveni sistem, razrešitev določenih 

finančnih bremen zdravstvene blagajne in 

zaokrožanju sredstev v okvir zdravstvenih potreb 

državljanov. Naj navedem nekaj temeljnih dilem: 

kako povečati solidarnost na področju zbiranja 

sredstev, optimizirati problematiko bolniške 

odsotnosti in delazmožnosti, umestiti dolgotrajno 
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oskrbo, doseči transparentnost plačevanja razvoja in 

raziskovanja v zdravstvu – terciarnosti, vzpodbujati 

kakovost ob večji učinkovitosti in končno 

zaokrožiti košarico pravic? Soglasno ali večinsko 

sprejet in pregleden paket osnovnih zdravstvenih 

storitev bi moral biti pokrit iz javnih sredstev. Šele 

to bo odprlo prostor za morebitno umestitev 

kapitala v zdravstvo!  

 

Kako vidite razvoj slovenskega zavarovalniškega 

trga? Predvsem v interakciji med osnovnim in 

dopolnilnim zavarovanjem ter novimi produkti 

vzporednih zavarovanj (t. i. nadstandard). 

 

S prenosom dela izdatkov na zasebna sredstva v 

obliki doplačil za večino zdravstvenih pravic in 

dopolnilnega zavarovanja se je leta 1992 država 

delno umaknila s področja javnega financiranja 

zdravstvenega varstva. Prostovoljnosti navkljub so 

se v to obliko dopolnilnega zavarovanja v nekaj 

letih vključil skoraj vsi državljani. Zagotovljena je 

bila prehodna finančna stabilnost zdravstvenega 

sistem. Tako je Slovenija relativno stabilno 

prebrodila zadnje desetletje prejšnjega tisočletja, 

sprememba pa je zmanjšala solidarnost in breme 

financiranja delno prenesla z zdravih na bolne in od 

ekonomsko močnejših na ekonomsko šibkejše sloje. 

Obe zavarovanji praktično ne ponujata lastne 

ponudbe - sta povezani in soodvisni! Prav ta 

odvisnost oziroma nezmožnost prave razmejitve 

obeh oblik zavarovanja je onemogočila hitrejši 

razvoj zdravstvenega sistema, predvsem umestitev 

pravih vzporednih zavarovanj. Za razvoj pravega 

trga prostovoljnih zavarovanj bo potrebno doseči 

širši socialni dogovor o obveznem kritju osnovne 

košarice zdravstvenih pravic. Šele omejitev kritja 

števila, vrste ali obsega določenih zdravstvenih 

storitev v košarici pravic bo odprla vrata za 

vzporedna zavarovanja. Zgodovina zadnjega 

desetletja pa kaže, da pravega družbenega soglasja 

za tako pot ni. Večina današnjih predlogov zasebnih 

zavarovalnic na področju zdravstvenega 

zavarovanja temeljijo na neučinkovitosti in 

netransparentnosti javnega sistema. Ocenjujem, da 

bi bilo bolj smiselno investirati v projekte za večjo 

preglednost javnega sistema. Vzpostavitev 

nacionalnega sistema knjige naročanja s kriteriji 

umeščanja, razvrščanja in izhodi zdravljenja bi 

natančno določila zdravstvene potrebe državljanov. 

Z odpravo nepotrebnih storitev bi se posredno 

zmanjšalo finančno breme za dopolnilne 

zavarovalnice, pojavila bi se možnost za vzporedna 

zavarovanja. Na primer izbira eksperta, vgradnih 

nadstandardnih pripomočkov… Za začetek bi lahko 

vse tri zavarovalnice s področja prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja financirale projekt 

informacijsko-komunikacijskega nadzora ne nujnih 

prevozov. Res pa je, da je  pri slednjih 

problematična že sama definicija in zakonska 

opredelitev te »zdravstvene« pravice! 

 

Vzemiva zdravje kot naložbo v prihodnost. 

Vsaka naložba zahteva svoje financiranje, kar 

počnemo s plačevanjem zdravstvenih 

zavarovanj. Vsaka naložba zahteva tudi svoj 

donos – merimo ga lahko v bolnikovi dostopnosti 

do zdravstvenih storitev, v učinkih na javno 

zdravje, nenazadnje v učinkih na narodno 

gospodarstvo, blaginjo in javne finance. No, tu 

pa se stvar zatakne. ZZZS po mnenju številnih 

ekonomistov ne poskuša transparentno oceniti 

»donosa« financiranja posameznega programa 

ter svoje odločitve bazirati na transparentnih in 

objektivnih strokovnih in ekonomsko 

učinkovitih kriterijih. Zakaj kljub izjemno 

negativnim demografskim in javnofinančnim 

trendom menite, da še vedno obstaja tako očiten 

odpor nosilcev zdravstveno-ekonomske politike 
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(t. j. MZ in ZZZS) do transparentnega 

prerazporejanja sredstev med programi in 

zdravili? Je to pomanjkanje znanja in/ali 

podleganje drugim interesom? 

 

Doseženi rezultati našega sistema so rezultat 

delovanja vseh deležnikov v njem. Zakonsko so 

vloge in naloge vseh deležnikov jasno opredeljene, 

zato ni posebne potrebe po stalnem premlevanju o 

pravilnosti porazdelitve. Seveda pa bi bilo nujno 

usklajeno in usmerjeno izvajanje nalog, ker 

prepogosto prihaja do poseganja v tuja področja. 

Večinoma na račun opuščanja lastnih zadolžitev. 

Lotiti se je potrebno številnih izzivov. Ureditev 

našega zdravstvenega sistema nalaga Ministrstvu za 

zdravje prenos njegovega krmarjenja in usmerjanja 

z jasno vizijo in strategijo v nacionalno zakonodajo. 

Tako bi bilo smelo predati operativne naloge 

ostalim deležnikom. Med slednjimi je izjemnega 

pomena prav ZZZS. Tako bi pomembno kadrovsko 

razbremenili javno upravo in privarčevali z javnimi 

sredstvi. Od ZZZS pričakujem usmeritev v 

proaktivnejše naročanje in kupovanje kakovostnih 

zdravstvenih storitev z opredelitvijo plačilnih 

produktov na podlagi kazalnikov kakovosti in 

meritev izhoda zdravljenja! Torej obrat in premik: 

od vložkov k izidom zdravljenja. Dostopnost do 

posamezne zdravstvene pravice bi morala 

upoštevati zdravstvene prioritete na podlagi 

kritičnega sistema ocenjevanja novih zdravstvenih 

postopkov, torej HIA in HTA. To ocenjevanje se je 

v zadnjem desetletju v razvitih državah uveljavilo 

kot standardni strokovni postopek, s katerim 

pooblaščene skupine strokovnjakov ocenjujejo 

strokovno in ekonomsko primernost nove metode 

ali zdravila. Nova metoda mora biti v primerjavi z 

obstoječimi pomembno boljša in to za sprejemljivo 

ceno. V večini primerov gre za višjo ceno, vendar 

je njena sprejemljivost od države do države 

različna, zato ni mogoče enostavno prenašati ocen o 

primernosti novih metod iz države v državo. Ob 

znanih omejitvah števila prebivalcev in 

strokovnjakov smo v Sloveniji vpeljali sistem 

ocenjevanja preko Razširjenih strokovnih kolegijev 

posameznih strok in Zdravstvenega sveta. 

Nadgradili smo ga s kriteriji za centralizacijo 

odločanja o razporeditvi zahtevne tehnologije in 

izvajanja zahtevnih storitev, ki iz strokovnih in 

finančnih razlogov terjajo visok izkoristek 

človeških virov in opreme. Tako so vsaj delno 

zamejili podvajanje strokovnih in tehnoloških 

kapacitet, ki ob pomanjkanju sredstev niso v 

zadostni meri izkoriščene. Ob majhnem ali 

premajhnem številu storitev pa je potrebno postaviti 

pod vprašaj tudi kakovost in strokovnost izvajanja.  

Model je vzpostavljen in vgrajen, žal pa še vedno 

omogoča vplive na zdravstveno politiko s strani 

različnih lobijev. Od strokovnih pa vse do regijskih. 

Tako je vpliv ekonomskega znanja zamejen. 

Zagotovila generalnega direktorja ZZZS o potrebi 

po uvajanju merljivosti v zdravstvu so bila odločila 

pri izbiri novega delovnega okolja. Kreiral bom 

proces izgradnje kapacitet na ZZZS za oceno in 

spremljanje izhodov programov zdravljenja na 

preglednih, objektivnih, strokovnih in ekonomskih 

kriterijih. Torej nabor znanja! 

 

Vzemiva hipotetično situacijo. Generalni 

direktor se odloči plasirati nekaj milijonov evrov 

presežka v določen zdravstveni program. Na 

razpolago vam da dva programa, od katerih se 

morate vi odločiti katerega boste podprli s 

celotno vsoto in katerega sploh ne boste podprli. 

Na razpolago imate nov program inovativnega 

postopka operacije kolka ter novo zdravilo za 

zdravljenje diabetesa. Kako in na podlagi 

katerih kriterijev boste bazirali svojo odločitev? 
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Hvala za vprašanje! Najprej bi se boril proti 

sistemom, kjer tako odločitev lahko sprejme 

posameznik. Oba programa bi ocenil na podlagi 

veljavnih kriterijev Zdravstvenega sveta za nove 

zdravstvene programe. Protokol, kriterije in sistem 

ocenjevanja sem soustvarjal v delavnih skupinah 

zadnjih let. Pred dokončno odločitvijo bi oba 

programa preveril še z veljavnimi mednarodnimi 

metodami. Odločitev bi bila tako olajšana in 

strokovno podprta. Samo ocenjevanje obeh 

programov pa bi pokazalo obstoječe rezerve pri 

programih, ki vsaj delno pokrivajo uporabnike obeh 

programov. 

 

Intervju je pripravil Aleš Živkovič1. 

 

                                                           
1 Aleš Živkovič, INERHC d.o.o., direktor / partner, e-mail: 

ales.zivkovic@inerhc.si 
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»DOSLEDNO BI SE MORALA UPOŠTEVATI OSNOVNA NAČELA EKONOMSKE 

UPRAVIČENOSTI« - INTERVJU S PETROM PUSTATIČNIKOM, ČLANOM UPRAVE 

VZAJEMNE ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE, D.V.Z. 

 

 

Na čelo Vzajemne ste bili skupaj z dr. 

Boštjanom Averjem imenovani septembra lani. 

Pred tem ste bili direktor sektorja za kontroling 

in član upravnega odbora Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 

Kako, če sploh, se sprememba pozicije odraža v 

spremembi vašega pogleda na zdravstveni 

sistem? 

 

Težko bi rekel, da se bi pogled na zdravstveni 

sistem zaradi delovanja na obeh omenjenih 

področjih spremenil. Pravzaprav sem dobil 

celovitejšo sliko, dopolnil mozaik, iz katerega sedaj 

lažje vidim tisto česar posameznik, ki deluje samo 

na enem področju pač iz objektivnih razlogov ne 

more. Tako kot drugje po svetu seveda tudi v našem 

zdravstvenem sistemu obstajajo določeni problemi 

glede:  

− dostopnosti do zdravstvenih storitev 

(čakalne dobe),  

− upravljanja in vodenja zdravstvenih 

organizacij (zdravstveni sveti, 

management), organizacije in logistike ter 

posledično  finančne neučinkovitosti 

posameznih zdravstvenih organizacij,  

− sodelovanja med  nekaterimi ključnimi 

subjekti v zdravstvenem sistemu 

(ministrstva, ZZZS, izvajalci zdravstvenih 

storitev, zdravstvene zavarovalnice, 

Inštutut za varovanje zdravja Republike 

Slovenije (IVZ), zbornice, …), 

− sprejetja (s širšim družbenim konsenzom) 

in upoštevanja nacionalnih prioritet, 

usklajenih z dejanskimi potrebami 

državljanov ter gospodarskimi možnostmi 

države, 

− razmejitev med javnim in zasebnim - 

samoplačništvo v javni zdravstveni mreži, 

− zakonodajnih vrzeli določenih 

zdravstvenih zakonov oziroma delov, 

predpisov, pravilnikov, 

− spoštovanja  rokov pri gradnji 

zdravstvenih objektov, 

− pomanjkanje enotnega zdravstvenega 

informacijskega sistema idr.. 

 

Je pa zdravstveni sistem zelo kompleksen in 

pomembno vpliva na socialni in družbeni razvoj 

države, ki pa morata biti seveda uravnotežena. 

Zdravstveni sistem potrebuje za svoje delovanje 

velike finančne (okrog 8,5% BDP-ja) in druge vire 

kar se v končni fazi rezultira v zdravstvenem stanju 

državljanov. Vodenje zdravstvenega sistema, 

usklajevanje različnih, dostikrat žal tudi 

neupravičeno nasprotujočih in politično obarvanih 

interesov, je vsekakor zahtevna in nehvaležna 

naloga. Velikokrat zelo radi govorimo o potrebnih 

spremembah v korist naših zavarovancev, ko pa 

preidemo v vlogo, ko bi jih morali udejanjiti pa se 

pogosto potuhnemo oz. najdemo mnoge izgovore, 

ki naj bi opravičevali odstopanja od obljubljenega. 

 

Če se lahko navežem na problem, ki ste ga 

izpostavili že vi. Številne, tako domače kot tuje 

študije, kažejo, da je učinkovitost zdravstvenega 

sistema pri nas slaba. Sredstva, ki jih zdravstvu 
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namenjamo so torej alocirana ekonomsko 

neučinkovito, kar na koncu vpliva predvsem na 

bolnikovo dostopnost do zdravstvenih storitev 

ter ceno, ki jo davkoplačevalci za to plačujemo. 

Z vpogledom v delovanje javne blagajne kot tudi 

z vpogledom v delovanje največje slovenske 

prostovoljne zdravstvene zavarovalnice ste si 

glede omenjenega verjetno že izoblikovali svoje 

videnje. Kakšno? 

 

V prvi vrsti bi rad poudaril, da bi morali naši 

zavarovanci za zbrani denar, ki se porablja v 

zdravstvu dobiti boljše, predvsem pa več storitev. V 

zdravstvenem sistemu je izrednega pomena, da 

usklajeno delujejo vsi členi sistema. Če zataji 

posamezni člen oz. če sodelovanje med členi ni 

učinkovito, sistem kot tak ne more delovati. Vsaj 

učinkovito ne. Pomembno vlogo pri tem imajo 

regulatorji sistema (ministrstvo za zdravje, ZZZS, 

Zdravniška zbornica, Računsko sodišče, …), ki 

morajo učinkovitost in transparentnost delovanja 

sistema nadzorovati ter se v procesu nenehnega 

izboljševanja stalno prilagajati spremembam. Na 

makroekonomskem nivoju so potrebna 

prestrukturiranja, postopna reorganizacija javne 

zdravstvene mreže in sprejetje prioritet. Dosledno 

bi se morala upoštevati osnovna načela ekonomske 

upravičenosti in sprejemljivosti posameznih 

programov ter njihovega vpliva na izboljšanje 

zdravstvenega stanja. Zdravnike je potrebno 

nagrajevati po rezultatih dela (tam kjer je to 

mogoče), predvsem pa spremeniti način upravljanja 

zavodov (premalo jasna je namreč odgovornost za 

poslovanje javnih zdravstvenih organizacij in 

prevzemanje obveznosti iz naslova njihovega 

slabega poslovanja s strani države ali občin). Prav 

tako je po mojem mnenju nesorazmerno velika moč 

verige ponudnikov zdravil (proizvajalec – 

veledrogerija - lekarna) v primerjavi s kupcem – 

plačnikom, kar posledično pomeni, da so nekatera 

zdravila predraga. Predvsem pa je  vloga 

uporabnikov-bolnikov premajhna. 

Odpraviti bi morali velike in nerazumljive razlike v 

učinkovitosti dela med posameznimi izvajalci 

zdravstvenih storitev (institucijami, oddelki, 

zdravniki) - izboljšati mikroekonomsko 

učinkovitost sistema. 

 

Kako? 

 

Rezerve so v organizaciji in interni logistiki 

zavodov ter informacijskih sistemih. V sistemu je 

enostavno preveč administracije. Vsak zdravstveni 

dom ima svoje administrativno vodstvo. Enako 

velja tudi za bolnišnice. V sosednjih državah je npr. 

več klinik poslovno vodenih z enega 

administrativnega centra, na konkretnih lokacijah 

pa so zgolj poslovni in strokovni vodje klinik. 

Posledica razdrobljenosti se, če se vrnemo k 

slovenskemu modelu, poleg ogromne 

administracije, pokažejo pri pogajanjih pri nabavi 

materialnih sredstev. Zaradi neenotnega nastopa 

(pogajanj) so cene dostikrat višje od tržnih oz. 

tistih, ki bi jih dosegli v primeru centralizirane 

nabave. Nadalje se kažejo omenjene 

pomanjkljivosti v tem, da v sprejemnih pisarnah ne 

razpolagajo s centralnimi podatki o čakalnih vrstah 

pri različnih javnih izvajalcih iste zdravstvene 

storitve in je pacient prepuščen samostojnemu 

preverjanju stanja … rezerve pa vidim tudi v 

vodenju in managiranju zavodov. Običajno vlogo 

direktorjev praviloma prevzemajo zdravniki. Iz 

prakse pa dobro vemo, da dober zdravnik še ne 

pomeni biti tudi dober manager (seveda pa 

obstajajo tudi izjeme). Študij medicine je pač študij 

medicine, ekonomije pa ekonomije ... Velikokrat se 

tudi zgodi, da zdravniki-managerji postanejo 'žrtev 
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domačega okolja', saj v svetih zavodov pogosto 

sedijo njihovi poslovni ali zasebni kolegi.  

 

Je torej po vaše problem slovenskega zdravstva 

bolj njegova neučinkovitost in nesmotrnost rabe 

sredstev ali pa gre za primanjkuje denarja tudi v 

absolutnih okvirih? 

 

Načeloma, kot veste tudi sami, denarja v nobenem 

zdravstvenem sistemu ni nikoli dovolj. Je pa tudi 

res, da se danes soočamo z zanimivim fenomenom 

– veliko javnih zdravstvenih organizacij je razvilo 

kulturo stalnih zahtev po dodatnem denarju v 

vsakoletnih partnerskih pogajanjih. Iz tega izhaja, 

da je še vedno premalo zavedanja, da morajo ta 

denar zaslužiti tako delodajalci kot zavarovanci, ki 

so zakonsko prisiljeni plačevati prispevek za 

obvezno zdravstveno zavarovanje in da je za 

uporabnika še kako pomembno, kaj za ta denar 

zdravstveni sistem nudi - ali izpolnjuje vse obljube 

oz. zagotavlja vse pravice, ki jih po zakonu mora 

ter na kakšen način. Po mojem videnju v 

zdravstveni ekonomiki velja načelo, da ponudba 

narekuje povpraševanje in ne obratno. Če hočemo 

imeti »dovolj« denarja, moramo poskrbeti, da bo 

ponudba v skladu z ekonomskimi možnostmi 

plačnikov, razpoložljiva sredstva pa uporabljena 

smotrno. To še posebej velja za javni sistem, ker se 

v zasebnem ponudba in povpraševanje po storitvah 

sama izravnata. Menim, da bi bilo ob povečani 

učinkovitosti zdravstvenega sistema za pokrivanje 

tekočih stroškov zdravstvenega varstva (v 

današnjem obsegu) denarja dovolj (obvezno in 

dopolnilno zdravstveno zavarovanje), le smotrneje 

ga bi bilo potrebno uporabiti. Res pa je, da je 

potrebno zaradi dotrajanosti zdravstvene 

infrastrukture poiskati dodatne investicijske vire. 

Prav tako pa bodo v prihodnosti potrebni dodatni 

viri zaradi demografskih trendov. 

 

Aktualni demografski in epidemiološki trendi 

nedvomno signifikantno vplivajo tako na izdatke 

javne blagajne kot tudi na način poslovanja 

slovenskega zavarovalniškega trga na področju 

zdravstva. Kako se po vašem mnenju na 

omenjene spremembe odzivajo institucije, ki se 

ukvarjajo z zagotavljanjem financiranja v 

zdravstvu (t. j. ZZZS in zdravstvene 

zavarovalnice)? 

 

Trenutno se zavarovalnice pri nas bolj ukvarjajo s 

tekočimi problemi in s stroški, manj pa z 

razvojnimi trendi. Razlogi nedvomno tičijo tudi v 

tem, da imajo zdravstvene zavarovalnice (javna in 

zasebne) omejene možnosti povečevanja 

prihodkov, kar bo v prihodnosti, glede na vse večje 

potrebe pogojene s spremembami v demografski 

strukturi in v zdravstvenem stanju prebivalstva, 

nujno. ZZZS ima prispevek za svojo dejavnost 

določen v relativnem deležu od dohodkov 

zavarovancev in mu zato prihodki naraščajo z rastjo 

dohodkov zavarovancev, veliko težje pa bi ZZZS 

dosegel povečanje prispevne stopnje, saj ta vpliva 

na konkurenčnost gospodarstva. Dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje pa je skoraj v celoti 

odvisno od dogajanj v obveznem zdravstvenem 

zavarovanju. Sicer pa je bilo v preteklosti v 

zdravstvu čutiti predvsem pomanjkanje vsebinskega 

planiranja porabe sredstev, zamudili pa smo tudi 

čas, glede na spremenjene potrebe prebivalstva, za 

pravočasno prestrukturiranje. Edina vloga, ki so jo 

imele tu zavarovalnice je bila ta, da so se prilagajale 

na ukrepe racionalizacije in obvladovanja stroškov. 

Bil bi krivičen, če ne bi omenil, da so bili na 

področju predpisovanja in porabe zdravil ter 

medicinskih pripomočkov, doseženi nekateri 

rezultati, v finančnem smislu pa je bil dosežen 

rezultat pri določanju najvišjih priznanih vrednosti 
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zdravil, ki je temeljilo na primerjavi cen zdravilne 

učinkovine med posameznimi zdravili. Prav tako se 

je veliko delalo na zniževanju cen zdravil in 

medicinsko tehničnih pripomočkov s proizvajalci 

oziroma dobavitelji, vendar rezerve še obstajajo. 

Gotovo bodo v prihodnje potrebni dodatni ukrepi za 

obvladovanje in prilagajanje področja potrebam, ki 

jih s seboj prinašajo demografske spremembe ter 

spremembe v zdravstvenem stanju ljudi. Še bolj bo 

potrebno vlagati in spodbujati preventivo, 

poudarjati pomen zdravega načina 

življenja,aktivnosti na tem področju ter spodbujati 

odgovornost  posameznika za svoje zdravje. V ta 

namen Vzajemna zdravstvena zavarovalnica nudi 

svojim zavarovancem posebne ugodnosti (popuste) 

v zdraviliščih. V pripravi pa imamo še druge 

ugodnosti pri izvajalcih na drugih področjih. Tako 

jim posredno pomagamo pri skrbi za zdravje. 

 

 

Približno tretjina vseh izdatkov v zdravstvu je 

zagotovljenih s strani prostovoljnih zdravstvenih 

zavarovalnic. No, na drugi strani ste pri 

soodločanju o višini izdatkov (t. j. vaših škod) 

relativno nemočni, saj v večini primerov o njih 

ne soodločate (t. j. o financiranju zdravstvenih 

programov, cenah, itd.). Kako omenjeno 

problematiko vidite vi? 

 

Prostovoljne zdravstvene zavarovalnice prispevajo 

nekaj več kot 14 odstotkov vseh sredstev za 

financiranje zdravstvenih programov (vključno z 

zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki). 

Glede soodločanja pa lahko povem le to, da po 

veljavni zakonodaji prostovoljne zdravstvene 

zavarovalnice nimajo podlage za kakršno koli 

vplivanje glede razporejanja sredstev in pogajanj z 

izvajalci zdravstvenih storitev. Žal, saj bi s to 

možnostjo lahko vplivali predvsem na 

učinkovitejšo porabo obstoječih sredstev. Zato je po 

mojem mnenju potrebno v partnerski sistem 

odločanja vključiti tudi dopolnilne zavarovalnice – 

zdajšnji sistem omogoča, da se bremena iz 

obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko 

prelagajo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje 

oz. na zavarovance (višje premije). V preteklosti je 

bilo že več poizkusov vključevanja predstavnikov 

zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilna zdravstvena 

zavarovanja, v partnerska pogajanja. Žal 

neuspešnih. Hkrati pa je prav Vzajemna tista, ki v 

skrbi za učinkovito rabo sredstev pogosto opozarja 

na sistemske napake ter transparentno in učinkovito 

porabo; npr. ob uvedbi SPP-jev (t. j. skupin 

primerljivih primerov) je Vzajemna opozorila na 

veliko metodološko napako v modelu, ki bi 

povzročila približno 20 % napako v ceni in tako 

zagotovila popravo modela. 

 

Predvsem je to aktualno v sedanjem času, ko so 

bile povišane zdravniške plače. Glede na to, da 

plače v zdravstvu predstavljajo skoraj polovico 

vseh izdatkov, njihova problematika ni ravno 

zanemarljiva. Kolektivni sistem plačevanja se je 

zaradi razlik v produktivnosti izkazal za 

neučinkovitega ter predstavlja enega od 

pomembnejših generatorjev odhoda 

perspektivnega zdravstvenega kadra iz javnega 

zdravstva. Tudi to javnemu zdravstvu niža 

kakovost in dostopnost. Kako vi vidite sistem 

kolektivnega plačevanja v zdravstvu z vidika 

problematike financiranja? 

 

Kot sem že nakazal v enem od prejšnjih odgovorov 

je za sedanje stanje po mojem mnenju kriv tudi 

obstoječ sistem. Pravzaprav je destimulativen. 

Zakaj? Danes je praktično vseeno kako dobro 

posamezni zdravnik opravlja delo, saj plača temelji 

izključno na stažu, plačilnem razredu, dežurstvih in 
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nadurah. Sem zagovornik sistema, ki bi dobre in 

učinkovite zdravnike temu primerno tudi 

nagrajeval. Slabše pa seveda, finančno, kaznoval. In 

ko ste ravno omenili zadnji dvig plač, v kolikor 

višja mesečna nagrada ne bo vezana na dvig 

učinkovitosti oz. kakovosti dela zdravnikov, bo 

rezultat ta, da bodo zavarovanci  ob obstoječih 

finančnih virih deležni le manj storitev. Šibke točke 

pa so na več ravneh. V vrstah nekaterih izvajalcev 

še vedno prevladuje prepričanje, da mora biti 

njihovo poslovanje v celoti pokrito z javnimi 

sredstvi (sredstvi obveznega zavarovanja) in 

doplačili. Ne glede na rezultate pri 

(ne)obvladovanju stroškov ali uresničevanju 

programov, kar močno vpliva na povečevanje 

pritiskov na javna sredstva in sredstva dopolnilnih 

zavarovanj. Druga neustreznost v sistemu je prav 

tako prepričanje (in ravnanje) velikega dela 

izvajalcev, da jim pripada plača v višini, ki jo 

določa kolektivna pogodba, ne glede na njihove 

delovne rezultate. Slednje pa vodi znotraj javnih 

zavodov do uravnilovk in premajhne 

zainteresiranosti do več in boljšega dela, do dviga 

kakovosti ter do racionalnejšega poslovanja. Z 

vidika učinkovitosti financiranja in hkrati tudi 

boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev pa bi 

morali nujno dograditi sistem tako, da bi bil vsak 

zaposlen v zdravstveni službi stimuliran za boljše 

delo, višjo produktivnost in rezultate ter da bi bila 

njegova plača odvisna predvsem od rezultatov. 

Vem, da takšna sprememba za seboj potegne 

kopico stvari, ena takšnih je nedvomno ta, da bi se 

spremenil njihov status (t. j. javnih uslužbencev), 

vendar če se nekaj ne bo korenito spremenilo potem 

zelo težko pričakujemo konkretne, predvsem pa za 

zavarovance koristne spremembe. Zavedam se, da 

ne moremo vseh zdravstvenih delavcev metati v isti 

koš, saj je napredek medicine odvisen od novih 

odkritij in rezultatov medicinskega osebja, ki se je 

posvetilo zgolj samo znanstvenemu pristopu ... 

 

Se pravi, da bi bile vseeno razlike med, v našem 

konkretnem primeru, zdravniki? 

 

Nedvomno bi morali izdelati merila za določanje 

količine, kakovosti in uspešnosti dela ter tako tudi 

po višini plač ločiti boljše od povprečnih. Za tiste, 

ki pa jih zaradi narave dela ne bi mogli uvrstiti v 

opisani model pa bi dobili poseben status. Status, ki 

bi mu zagotavljal določene pravice, hkrati pa ga pri 

dosežkih tudi nagrajeval. Vse opisano zahteva 

poleg zakonskih sprememb tudi spremembe v 

urejanju odnosov med izvajalci in ZZZS ter 

ministrstvom za zdravje, nenazadnje tudi v 

managementu javnih zavodov. Je pa ureditev tega 

področja nujna glede na dejstvo, da se potrebe po 

zdravstvenih storitvah povečujejo hitreje od 

razpoložljivih sredstev za njihovo financiranje. V 

nekaterih tujih državah so zdravniki ločeni oz. 

izločeni iz obstoječih cen in jim ni potrebno biti 

stalno zaposlen v organizaciji. Tak sistem omogoča 

zdravniku večjo fleksibilnost in jih manj omejuje. 

 

Blizu polovice škod prostovoljnih zdravstvenih 

zavarovalnic predstavljajo škode iz naslova 

porabe zdravil. V zadnjem letu je bilo veliko 

govora o neprimerni zdravstveno-ekonomski 

politiki na področju financiranja zdravil. 

Problematično se je kazalo tako področje 

razvrščanja zdravil - zaradi njegove 

netransparentnosti ter neupoštevanja 

ekonomskih in javnofinančnih kriterijev - kot 

tudi področje regulacije cen zdravil zaradi 

domnevne pavšalnosti, diskriminacije med 

farmacevtskimi proizvajalci in neprimernega 

financiranja veletrgovske dejavnosti. Omenjeno 

ima nedvomno visok vpliv na višino vaših škod 
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ter posledično tudi na višino premije, ki jo 

zavarovanci plačujemo zavarovanci. Kako 

problem vidite vi? 

 

Problematiko zdravil in njihove dosegljivosti v 

breme tako osnovnega kot prostovoljnega 

dodatnega zavarovanja je potrebno videti širše. Na 

eni strani je bilo obdobje, ko se predpisovanje in 

izdajo zdravil ni toliko omejevalo, prav tako pa se 

ni posvečalo veliko pozornosti obvladovanju cen 

zdravil. Navade ljudi je težko spremeniti čez noč in 

je potrebno vložiti veliko truda, da vzpostavimo 

medsebojno zaupanje ter sprejmemo, da vsak 

prehlad in povišana temperatura še nista razlog za 

izdajo antibiotika. Vsi moramo sprejeti dejstvo, da 

lahko za svoje zdravje največ naredimo z zdravim 

načinom življenja. Prav tako obstajajo določene 

priložnosti za varnejšo (in racionalnejše) 

predpisovanje zdravil na strani zdravnikov. 

Varnejše predpisovanje zdravil - celovitejša 

obravnava bolnikov, ki uporabljajo veliko število 

zdravil ter večja družbena odgovornost, bi 

zmanjšala tudi obseg neporabljenih zdravil v 

državi. Nedvomno pa so se finančni pritiski zaradi 

večanja porabe zdravil (obstoječih zdravil, novih 

zdravil, novih metod zdravljenja) in visokih cen 

novih zdravil večali. Zdravila so bila ena izmed 

področij, kjer so stroški do l. 2007 najhitreje 

naraščali. Kljub določenim uspehom na področju 

obvladovanja stroškov za zdravila pa so dobički na 

strani distributerjev in proizvajalcev še vedno 

nadpovprečni. In tako bo tudi v prihodnje, če ne 

bomo še bolj intenzivno nadaljevali z ukrepi tako 

glede obvladovanje cen kot varne in racionalne 

rabe. Dejstvo je, da ob omejenih sredstvih za 

zdravstveno varstvo, se pravi večanja stroškov za 

zdravila, zmanjšujemo možnosti za druge enako ali 

bolj potrebne zdravstvene programe. Seveda 

obstajajo ukrepi, ki se jih poslužujejo nekatere 

države po svetu, in sicer poleg razvrščanja zdravil 

na liste in določanja najvišjih priznanih cen zdravil, 

ki jih prakticiramo tudi pri nas, poskušajo 

obvladovati stroške s pogajanji med proizvajalci 

zdravil in njihovimi plačniki (država, zdravstvene 

blagajne) o ceni in količini zdravil (količina × 

cena). Trenutni sistem financiranja zdravil pri nas 

pa je nekoliko tog. Pravila in merila za razvrščanje 

bi bilo verjetno smiselno pogosteje dopolnjevati z 

novimi spoznanji tako s področja medicine kot 

ekonomije. Dobro bi bilo, da bi prišli do širšega 

strokovnega konsenza glede nacionalnih meril za 

razvrščanje zdravil na listo, ki bi temeljila v prvi 

vrsti na medicinskih spoznanjih in ekonomski 

upravičenosti. Pogosteje bi morali usklajevati tudi 

cene zdravil in omogočiti, da se popusti, ki jih 

nudijo proizvajalci zdravil zato, da pospešujejo 

predpisovanje zdravil odražajo tudi pri končni ceni 

zdravila, ki ga plačujejo zavarovanci. Nadalje bi 

morali omejiti marže za grosiste in lekarne, 

nadaljevati z uvajanjem modela zamenljivosti 

zdravil itd. Menim, da bi bilo možno še izboljšati 

ocenjevanje in primerjave zdravstvenih koristi (ali 

»škod«) ter stroškov za zdravila oziroma za njihovo 

uporabo na podlagi farmakoekonomskih študij. 

Poleg tega je na voljo še sistem razvrščanja zdravil 

s pogodbeno določenimi cenami, ki se v 

pogodbenem obdobju ne bi smele dvigovati. Za 

slednje bi morala na eni strani poskrbeti stroka, na 

drugi pa plačniki zdravil. Predvsem pa menim, da 

bi bilo možno poceniti verigo ponudnikov zdravil, 

ki si v sedanjem sistemu odrežejo prevelik kos 

pogače na račun javnih zdravstvenih sredstev. 

 

V zadnjem času je uvedba novih zavarovalniških 

produktov na področju vzporednih zdravstvenih 

zavarovanj dvignila veliko prahu. Predvsem so 

se očitki nanašali na učinek novih oblik 

zavarovanj na javni zdravstveni sistem. No, 
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interakcija z javnim zdravstvom je sicer 

mogoča, je pa to vprašanje učinkovitosti 

razmejitve med zasebnim in javnim zdravstvom 

s strani ponudnika zdravstvene storitve (t. j. 

izvajalca) in ne toliko med oblikami 

zavarovanja, ki to storitev financirajo. Kako po 

vašem mnenju tovrstna zavarovanja vplivajo na 

aktualni zdravstveni sistem ter kako vidite 

njihovo prihodnost? 

 

Poglejte, Vzajemna je vzporedna zdravstvena 

zavarovanja razvila in uvedla zaradi želja ter potreb 

naših zavarovancev. V tem kontekstu lahko 

ugotovimo le to, da v zavarovalnici sledimo željam 

naših uporabnikov. Predvsem pa sem prepričan, da 

tovrstna zavarovanja lahko pozitivno vplivajo na 

krajšanje vrst čakajočih. Zavarovanci, ki imajo 

sklenjena omenjena zavarovanja pa prihranijo čas, 

saj imajo zagotovljeno vso pomoč pri naročanju in 

organizaciji obiska želenega zdravnika. Pomisleki 

glede teh zavarovanj so se nanašali predvsem na 

možnost, da bi izvajalci zdravstvenih storitev 

opravljali delo za vzporedno zavarovanje med 

delovnim časom, ki ga je zakupil ZZZS in je 

namenjen za izvajanje programa obveznega 

zavarovanja. Tega problema smo se pri pripravi 

programa oziroma ponudbe zavedali, zato smo za 

izvajanje teh zavarovanj zakupili mrežo zasebnih 

izvajalcev, ki je ločena od javne mreže. Naš 

zavarovanec vstopa v omenjeno mrežo preko 

našega asistenčnega centra in z našo interno 

naročilnico (brez zelene naročilnice ZZZS-ja), kar 

pomeni, da s takšnim pristopom zmanjšujemo 

možnost mešanja med javnim in zasebnim. Tu 

lahko povem, da smo edini ponudniki tovrstnih 

storitev, ki smo ločili javno od zasebnega. 

Vsekakor pa bo nadaljnji razvoj vzporednih in 

dodatnih zavarovanj močno odvisen od možnosti 

zakupa zdravstvene infrastrukture. Glede na 

večanje potreb prebivalstva (demografske 

spremembe), razvoj novih metod zdravljenja, 

zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov, rasti 

cen zdravstvenih storitev (medicinska inflacija se 

verjetno ne bo zmanjšala) ter na drugi strani 

omejenih javnih virov (prihodki ZZZS so odvisni 

predvsem od rasti plač in višine prispevne stopnje, 

od česar je odvisna tudi konkurenčnost našega 

gospodarstva) je pričakovati nadaljnjo širitev 

obsega prostovoljnih zavarovanj in uvajanje novih 

produktov. Dosti pove tudi podatek, da je Agencija 

za zavarovalni nadzor v Sloveniji do sedaj izdala že 

156 dovoljenj  za izvajanje vzporednih zavarovanj, 

med katerimi je eno tudi od Vzajemne. 

 

Velika odgovornost za razmejitev med javnim in 

zasebnim zdravstvom leži predvsem na 

izvajalcih in posameznih zdravnikih. Predvsem 

pri tem mislim na učinkovito ločnico med 

različnimi oblikami zagotavljanja storitev (v 

javnem zdravstvu in na drugi strani v zasebnem 

sektorju), konflikt interesov ter vprašanje 

konkurenčnih klavzul v primeru zdravnikov 

zaposlenih v javnem sektorju. Se vam zdi, da 

novi zakon o zdravniški službi uspešno regulira 

to problematiko? 

 

Ocenjujem, da je nejasna meja med javnim in 

zasebnim delom v javnih zavodih tudi eden od 

temeljnih problemov zdravstvenega sistema. Gre za 

pojave, ko posamezniki kot javni uslužbenci v 

javnih zavodih v rednem delovnem času opravljajo 

»samoplačniške« storitve, sklepajo podjemne 

pogodbe z drugimi zavodi za delo v javnem sistemu 

itd. Nekateri zdravniki zaradi čakalnih vrst 

preusmerjajo paciente v svoje zasebne prakse, s 

čimer ti niso deležni storitev v javnem sistemu. Pri 

tem je nadzor nad takim delom in spoštovanjem 

konkurenčne klavzule pomanjkljiv. Opisani pojavi 
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pa nedvomno še dodatno vplivajo na finančno 

neučinkovitost javne zdravstvene službe in na njeno 

motiviranost za doseganje boljših rezultatov in 

kakovosti, o katerih sem govoril na začetku 

najinega pogovora. Potrebno je dopolniti in 

uveljaviti predpise, s katerimi bo povsem jasno 

razmejeno javno in zasebno delo ter regulirati 

možnosti sožitja (ali ločitve) javnih in zasebnih 

finančnih sredstev ter lastnine. Tega pa ne more 

rešiti le zakon o zdravniški službi, temveč bodo 

potrebne spremembe zakona o zdravstveni 

dejavnosti in morda tudi nekaterih drugih 

predpisov.  

 

V zadnjem času v ospredje ponovno prihaja 

vprašanje prenosa dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja nazaj v obvezno zdravstveno 

zavarovanje. To bi med drugim povzročilo 

povišanje prispevne stopnje, s tem povišalo 

»davčno« obremenitev dela v primerjavi s 

kapitalom ter breme financiranja preneslo 

predvsem na srednje in višje dohodkovne 

razrede. Morda se zdi vprašanje nepotrebno in 

odgovor samoumeven, me pa zanima kaj o vsem 

tem menite vi ter kje vidite glavne prednosti 

sedanje ureditve sistema dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja oziroma pasti 

potencialnega prenosa? 

 

O vprašanju smotrnosti dopolnilnega zavarovanja, 

ki ga je sprožila t.i. »bela knjiga«, je bilo porabljene 

veliko energije. Če bi namesto tega energijo raje 

usmerili v reševanje »ključnih« problemov 

zdravstvenega sistema, bi bilo teh verjetno danes 

manj. Dejstvo je, da brez dopolnilnega zavarovanja 

in sredstev iz tega naslova sistem v preteklih letih 

ne bi mogel delovati in bi bile razmere v zdravstvu 

bistveno slabše. Dopolnilno zdravstveno 

zavarovanje je pomembno vplivalo na finančno 

stabilnost zdravstvenega sistema. Pred uvedbo evra 

je javni sistem (ZZZS) kar nekaj let posloval s 

primanjkljajem. Kako bi šele posloval, če ne bi bilo 

v sistemu 14% sredstev, ki jih zagotavlja 

dopolnilno zavarovanje? Zahteve po odpravi 

dopolnilnega zavarovanja in vključitev vseh pravic 

v obvezno zavarovanje nimajo ekonomske podlage. 

Sredstva dopolnilnega zavarovanje namreč 

predstavljajo okoli 1 % bruto domačega proizvoda 

Slovenije, za kolikor bi se morali povečati javni 

izdatki (prispevna stopnja), če bi vsa doplačila 

ukinili in jih prenesli v kritje iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. V kolikor bo vlada 

upoštevala lizbonsko strategijo, ki določa kakovost 

javnih financ ter konvergenčni program Republike 

Slovenije, ki zahteva poslovanje ZZZS brez izgub 

ob nespremenjeni prispevni stopnji in druge 

sprejete makroekonomske razvojne usmeritve, 

potem za takšno spremembo ekonomski okviri niso 

zagotovljeni. Odveč je govoriti o tem, da bi takšna 

rešitev povečala stroške delovne sile - prispevno 

stopnjo bi morali namreč zvišati za več kot 2 

odstotni točki. Takšno povišanje pa bi pomenilo, da 

ima Slovenija najvišji delež javnih sredstev v 

skupnih sredstvih za zdravstvo v Evropi. Hkrati bi 

bil to dodaten pritisk na najproduktivnejši del 

prebivalstva, kar bi dodatno vzpodbudilo »beg 

možganov« v tujino. Vsekakor pa se strinjam, da 

država pomaga socialno najšibkejšemu sloju 

prebivalstva, kot je že bilo opredeljeno v  

predvideni dopolnitvi zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prednost 

sedanje ureditve dopolnilnih zavarovanj je, vsaj pri 

Vzajemni, v vzajemnosti kot posebni vrednoti 

slovenske družbe. Doplačila bi namreč moral kriti 

vsak z lastnimi sredstvi. Z vključitvijo v 

prostovoljno dopolnilno zavarovanje pa si pri kritju 

doplačil med seboj pomagamo - mladi in stari, 

zdravi in bolni. V primeru odprave tega 
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zavarovanja in ponovne uvedbe participacije, za 

katero se nekateri zavzemajo, bi bila ta vrednota 

vzajemnosti ukinjena, kar bi pomenilo slabšo 

dostopnost za bolne, starejše in socialno šibkejše,  

Prostovoljne zdravstvene zavarovalnice 

zagotavljajo tudi dodaten nadzor nad porabo 

sredstev v zdravstvenem sistemu in tako vplivajo na 

učinkovitejšo porabo sredstev. 

 

Pretežno javna ureditev zdravstva kot jo 

poznamo danes povsem očitno ne more delovati 

optimalno ter ekonomsko učinkovito. Pri tem 

merim predvsem na nekatera področja 

zdravstvenega sistema, ki bi jih morda 

učinkoviteje ter ceneje lahko zagotavljal trg (t. j. 

infrastruktura, administrativne in druge 

podporne dejavnosti, vodenje zdravstvenih 

ustanov itd.). No, poleg tega vemo tudi, da so 

kapacitete, ki jih najema ZZZS pri izvajalcih 

nezapolnjene. Pri njihovi zapolnitvi ter s tem 

optimalnejši rabi resursov bi seveda lahko 

sodelovale tudi prostovoljne zdravstvene 

zavarovalnice s produkti vzporednih 

zdravstvenih zavarovanj. Ali po vašem mnenju 

integracija zasebništva in zasebna pobuda v 

zdravstvu lahko pomaga tudi pri delovanju 

javnega zdravstvenega sistema? 

 

Priznati si moramo, da je javni sistem soočen s 

precejšnjo hipoteko iz preteklosti. Če se ozremo 

nazaj bomo ugotovili, da se je leta 1992 zgodila le 

reforma zdravstvenega zavarovanja in da je 

tranzicija zdravstveno dejavnost le mimogrede 

ošvrknila. V organizaciji in upravljanju zdravstvene 

službe pa so še rezerve, ki bi lahko povečale 

finančno učinkovitost sistema. Spremembe, ki jih je 

omogočil zakon leta 1992 na področju privatizacije, 

so uredile le možnost zasebnega dela in pridobitev 

koncesije. Vse druge oblike zasebnega dela, 

uporabe zasebnih sredstev ali javno-zasebnega 

partnerstva pa so še v povojih. Izkušnje iz drugih 

držav govorijo v prid sodelovanja javnega in 

zasebnega interesa tudi v okviru javnega sistema, 

vendar morajo biti odnosi med njima jasno 

opredeljeni. Osnovno vodilo takšnega sodelovanja, 

javnega in zasebnega pa je seveda v stalnem 

nadgrajevanju uslug in oskrbi uporabnikov. Se pa 

Slovenija razlikuje od primerljivih držav, saj se 

soočajo s precejšnjimi presežki kadrov, prostorov in 

opreme nad ravnijo, ki je potrebna v javnem 

sistemu. Pri nas je slika ravno obratna, imamo malo 

prostih kapacitet javnih zavodov in še te so 

neenakomerno razporejene. Se pa presežki 

kapacitet pojavljajo na področjih, kjer javna mreža 

ni sledila demografskim in tehnološkim 

spremembam v zadnjih letih (npr. pediatrija) in kjer 

je zanimanje oz. interes prebivalstva manjši. Zato je 

uvajanje dodatnih in vzporednih zavarovanj toliko 

bolj zapleteno.  

 

Kje v prihodnje vidite vlogo prostovoljnih 

zdravstvenih zavarovalnic pri integraciji 

zasebniške pobude na področju zagotavljanja 

zdravstvenih storitev (t. j. na ravni izvajalca)? 

 

Vloga prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic je 

večplastna in se nanaša na oblikovanje in ponudbo 

zavarovanj za pravice, ki niso sestavni del 

obveznega zavarovanja. Z razvojem in trženjem 

dodatnih ter vzporednih zdravstvenih zavarovanj 

bomo pomagali, govorim o vseh ponudnikih, 

razvijati ponudbo zdravstvenih storitev in blaga pri 

izvajalcih izven zdravstvene mreže. Posledično 

bomo omogočili zavarovancem hitrejši dostop do 

novih storitev ali metod zdravljenja, ki so dražje in 

jih obvezno zavarovanje ne vključuje. Večjo vlogo 

pa bi prostovoljne zavarovalnice lahko imele 

predvsem pri vplivanju na finančno učinkovitost 
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zdravstvenega sistema in izvajanja zdravstvenega 

zavarovanja. Pri tem pa morajo paziti, da je 

ponudba zanimiva in pravice iz nje uresničljive. 

Gotovo se bo ponudba prostovoljnih zavarovanj 

širila, kar bo odvisno tudi od zdravstvenih 

kapacitet, ki jih bomo imeli v državi. S povečanim 

dotokom zdravnikov se bo povečal tudi interes 

izvajalcev po zavarovancih in programih dodatnih 

in vzporednih zavarovanj, s tem pa tudi ponudba 

prostovoljnih zavarovanj. 

 

Kot član zdravstvenega sveta se soočate tudi s 

problematiko alokacije javnofinančnih sredstev 

v zdravstvu. Pri tem merim predvsem na 

strokovnost odločanja o sami alokaciji (t. j. 

konflikt interesov pri odločanju, transparentnost 

odločanja, raven objektivnih kriterijev, itd.) O 

čemer je bilo v zadnjem času veliko govora. V 

številnih primerih se je namreč opozarjalo na 

neprimernost odločanja o razporejanju sredstev 

med posameznimi zdravstvenimi programi, saj 

postopek zanemarja ekonomske, 

narodnogospodarske in javnofinančne učinke 

financiranja posameznih programov, čeprav gre 

dejansko za odločanje o naložbi, ki ima tudi 

zahtevan donos. Kakšen je vaš pogled na 

omenjeno problematiko? 

 

Za čim bolj strokovno in nepristransko ocenjevanje 

vseh predlogov je zdravstveni svet že pred leti 

sprejel poseben protokol, ki ga morajo izpolniti 

predlagatelji novosti in odgovoriti na vprašanja 

uspešnosti nove metode (ali zdravila), ekonomske 

učinkovitosti, razpoložljivega oziroma potrebnega 

kadra, investicij, vrednosti programa itd. Ta 

protokol se ravnokar dopolnjuje in posodablja 

(dopolnjevanje vprašalnika, meril ocenjevanja vlog, 

pristojnosti in odgovornosti zdravstvenega sveta). 

Po tem protokolu se programi ocenjujejo 

(točkujejo) glede na pričakovano izboljšanje 

zdravstvenega stanja oziroma zdravstvene dosežke, 

glede na velikost populacije, kateri naj bi bila 

namenjena, na višino stroškov ter na zahteve  

strokovne in laične javnosti. S tem je zagotovljena 

določana objektivnost ocenjevanja, manjka pa 

postopku več ekonometrijskih analiz. Menim, da je 

ta oblika reševanja in ocenjevanja dobra, moramo 

pa poskrbeti, da delovanje zdravstvenega sveta 

ostane v stiku s časom in razvojem stroke. Pri tem 

mislim tudi na ocenjevanje ekonomičnosti 

posameznih programov, ki morajo biti vrednoteni v 

smislu koliko zdravja in družbene koristnosti nam 

prinesejo na vložen 1€. Poskrbeti bi morali za 

mehanizme, ki bi nadzorovali uspešnost 

posameznih programov v prvih letih uvajanja in 

ustrezno rešiti financiranje novih na račun 

opuščanja starih programov. Zdravstveni svet pa bi 

lahko zavzel tudi vidnejšo vlogo aktivnega organa, 

ki bi proaktivno iskal, predlagal rešitve in vplival 

na hitrejše uvajanje sprememb v zdravstveni sistem.  

 

Prav tako je v zadnjem času zopet v ospredju 

problematika ureditve in financiranja 

lekarništva. Številni ekonomisti (t. j. Mrkaić, 

Kranjec, Živkovič, Pezdir) so že opozarjali na 

kartelno ureditev te dejavnosti, kar povzroča 

ekonomsko neučinkovito rabo javnofinančnih 

sredstev za zdravila ter tako posredno omejuje 

dostopnost do zdravil, viša njihov javnofinančni 

in družbeni strošek ter negativno vpliva tako na 

bolnika kot tudi na davkoplačevalca. Kako 

problematiko te zastarele ureditve lekarništva 

vidite vi ter kje so po vašem mnenju njena 

najbolj pereča področja? 

 

V Sloveniji se je v zadnjem času odprlo veliko 

vprašanj, ki se vežejo na javno in zasebno 

zdravstveno oskrbo. Nedvomno je v javnem 
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interesu, da imajo vse državljanke in državljani 

Slovenije omogočen enakopraven dostop do 

zdravstvenih storitev, kamor spada tudi oskrba z 

zdravili in zato je potrebna minimalna zdravstvena 

mreža. Pri celotni problematiki pa smo naleteli na 

zanimivo prelivanje interesov. Skrb za javno 

zdravje je v pristojnosti državnih organov, ki tudi 

določajo merila. Morda so le-ta že malo zastarela, 

vendar je potrebno veliko mere izkušenj in znanja, 

da se določijo nova, ki bi odražala današnje 

potrebe. Pri lekarniški dejavnosti gre torej za 

mešanje nedobičkonosne dejavnosti – oskrba z 

zdravili in medicinskimi pripomočki, ki se financira 

iz denarja zavarovancev ter trgovske dejavnosti, 

kjer se uporablja elemente marketinga in se stremi k 

dobičkonosnosti. Napačno bi bilo, da bi se dovolilo 

prelivanje zdravstvenega denarja in izkoriščanje 

zakonodaje, ki dopušča monopolno obvladovanje 

trga izdaje zdravil ter posredno omogočiti 

ustvarjanja dobičkov na račun z zakonom 

predvidene infrastrukture. Smiselno je dograditi 

zakonodajo, določiti realne stroške izdaje zdravil in 

medicinskih pripomočkov.  

 

Vemo, da morate prostovoljne zdravstvene 

zavarovalnice poleg rednega financiranja 

lekarniške dejavnosti, ki velja tudi za ZZZS, 

izvajalcem (t. j. lekarnam) plačevati tudi 

provizijo za posredovanje podatkov o 

predpisanih zdravilih, ki se je izkazala za 

ekonomsko neupravičeno. Prav tako bode v oči 

diskriminacija med prostovoljnimi 

zdravstvenimi zavarovalnicami ter ZZZS, saj 

omenjene provizije javni blagajni ni potrebno 

plačevati. Kako komentirate provizijo samo ter 

seveda njeno diskriminatornost? 

 

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica nima 

neposrednega vpliva pri razvrščanju zdravil na 

vmesno listo. Tako npr. za zdravila na vmesni listi 

krijemo 75 % končne vrednosti cene in izdaje 

zdravila, medtem ko pa možnosti sodelovanja pri 

odločanju o razvrščanju nimamo. Podobno je tudi 

pri izdaji računov. Trenutno na tem področju še 

nimamo rešitve, s katero bi bili vsi zadovoljni. Ob 

primernem informacijskem sistemu ni nič bolj 

zahtevno izdati račun z enim ali pa z naborom 

enajstih ali celo petnajstih podatkov. Poraba časa je 

enaka, saj vse to omogočajo učinkoviti 

informacijski sistemi. Morda bi bilo smiselno, glede 

na to, da so lekarne financirane iz sredstev javnega 

denarja, razmisliti tudi o enotnem informacijskem 

sistemu, ki bi si ga uporabniki na svoje stroške 

skladno s svojimi poslovnimi potrebami in po želji 

tudi nadgradili. Stroški izdajanja računov so del 

skupnega zdravstvenega sistema, zato jih po mojem 

mnenju ni smiselno ločevati parcialno. Ko lekarna 

odčita kartico zdravstvenega zavarovanja in obdela 

recept za obvezno zdravstveno zavarovanje, mora 

imeti v računalniku že vse podatke, ki so potrebni 

za izdajo računa za zavarovalnico. V našem 

zdravstvenem sistemu lekarniško delo temelji na 

točkovnem vrednotenju dela. S pravilnim 

vrednotenjem dela v posameznih korakov, bi lahko 

enostavno prišli do pravične rešitve in zadovoljstva 

vseh vpletenih strani. Če si dovolimo pogled iz 

drugega zornega kota, je lahko provizijski način 

obračunavanja »storitve« izdaje računov motiv po 

večjem zaslužku lekarn, kar bi lahko spodbujalo 

magistre k izdaji dražjega zdravila in ne 

farmakoekonomsko najbolj primernega. To lahko 

vodi v ekonomsko neučinkovitost in posledično 

draženje zdravstvenega sistema, kar pa nikakor ne 

koristi zavarovancu. Zato menim, da bi bilo 

smiselno razmisliti o prenovi sistema izdaje in 

vodenja računov, ki nastajajo iz naslova osnovnega 

in dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Ta 

trenutek pa vidim rešitev o pravičnem vrednotenju 
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dela povezanega z izdajo računa kot točkovno 

vrednost na podatkovno enoto. 

 

Intervju je pripravil Aleš Živkovič2. 

 

 

 

 

                                                           
2 Aleš Živkovič, INERHC d.o.o., direktor / partner, e-mail: 

ales.zivkovic@inerhc.si 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

30 

»PROVIZIJA ZA POSREDOVANJE PODATKOV JE DARILO NAM LEKARNAM« - 

INTERVJU Z MARKOM JAKLIČEM, DIREKTORJEM JAVNEGA ZAVODA LEKARNA 

LJUBLJANA 

 

Po izobrazbi ste diplomirani pravnik, 

magistrirali pa ste tudi iz ekonomije. V 

zdravstvu ste prisotni še iz časa prenosa 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(ZZZS). Vrsto let ste vodili največjo zdravstveno 

zavarovalnico v Sloveniji, sedaj pa ste na čelu 

največjega lekarniškega zavoda. Torej, s tega 

vidika ste več kot primerni za komentar o 

ureditvi lekarniške dejavnosti v Sloveniji. 

Številni ekonomisti opozarjajo na kartelno 

ureditev lekarniške dejavnosti. Ali po vašem 

mnenju lekarnarji uživate prednosti kartelne 

ureditve? 

 

Do neke mere se strinjam s tem, da je smiselno to 

dejavnost regulirati in omejiti vstop novih 

ponudnikov v to dejavnost, pri čemer pa je po drugi 

strani nujno potrebno zagotoviti, da pri takšni 

ureditvi ne bi prihajalo do zlorab prevladujočega 

položaja. Na območju Ljubljane je skoraj polovica 

lekarn zasebnih, natančneje: 21 lekarn sodi pod 

okrilje mreže Lekarne Ljubljana, 16 pa je zasebnih 

lekarn s koncesijo. To pomeni, da je naša regija 

daleč najbolj konkurenčna v Sloveniji. Sicer pa 

lekarne same zaenkrat nimamo vpliva na 

oblikovanje cen zdravil, saj se določajo na ravni 

države. Država lahko z omejevanjem števila 

ponudnikov zagotavlja nizko ceno zdravil na 

recept, pri katerih imamo lekarne komaj 

sedemodstotno maržo, s katero bi težko preživeli, 

če ne bi prodajali tudi ostalih, t. i. OTC zdravil. To 

pa seveda ne pomeni, da imajo zdravila že dovolj 

nizke cene, določene rezerve še vedno obstajajo, da 

bi bila zdravila še nekoliko cenejša in dostopnejša.  

 

V zadnjem času ste močno razburili 

farmacevtsko industrijo s poskusom uvedbe 

letne kvote na posameznega farmacevtskega 

strokovnega sodelavca (t. j. predstavnika 

farmacevtske industrije), ki v vaših lekarnah 

informirajo zaposlene o zdravilih. Z 

ekonomskega in javnofinančnega vidika gre pri 

tem za problem izpada produktivnosti, 

financiranega iz javnih sredstev, ki bi ga bilo 

nekako potrebno smiselno nadomestiti (podoben 

primer poznamo tudi pri zdravnikih). Je bil to 

povod za vašo odločitev ali ste se zanjo odločili iz 

drugih razlogov? 

 

V Lekarni Ljubljana kot dobri gospodarji dejansko 

želimo urediti odnose z našimi dobavitelji. 

Dosedanja praksa je namreč bila, da odnosi s 

farmakoinformatorji kot akviziterji oziroma 

pospeševalci prodaje zdravil niso bili urejeni s 

pogodbo, kar pomeni, da so ti lahko neorganizirano 

in netransparentno obiskovali naše poslovalnice in 

zaposlene, in to med našim delovnim časom. Naša 

želja pa je, da to področje uredimo zakonito, 

transparentno in tudi v obojestransko zadovoljstvo. 

In sicer smo našim dobaviteljem ponudili možnost, 

da te odnose uredimo s pogodbo, da bi s tem 

vzpostavili transparenten sistem organiziranih 

izobraževanj naših zaposlenih na področju zdravil 

in drugih izdelkov. Želimo vzpostaviti sistem, po 

katerem bi bilo v naših poslovalnicah možno 

zaposlene informirati o zdravilih in drugih izdelkih, 
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ki jih prodajamo v lekarnah, ter kakršno koli 

oglaševanje oziroma promoviranje, dajanje daril in 

podobne aktivnosti samo na osnovi pogodbe. 

Ponudili pa smo jim tudi možnost, da informirajo 

naše farmacevtske strokovne delavce o novostih iz 

svojega prodajnega programa na organiziranih in 

vnaprej dogovorjenih predstavitvah za naše 

zaposlene na sedežu Lekarne Ljubljana izven 

delovnega časa, kar jim omogočamo popolnoma 

brezplačno.  

 

Obstoj vpliva omenjenih obiskov na strošek dela 

je nesporen, je pa vprašanje njegova višina. Ste 

morda s kakšno ekonomsko študijo dokazali 

višino negativnega vpliva omenjenih obiskov na 

javna sredstva ter na podlagi tega določili višino 

kvote ali ste znesek določili na podlagi drugih 

dejavnikov? 

 

Obstajajo ekonomske študije, ki kažejo, da zaradi 

najrazličnejših promocijskih obiskov prihaja do 

izgub pri času, ki si ga mora zdravnik ali farmacevt 

vzeti med delovnim časom za tovrstne predstavitve 

dobaviteljev. Zdravniki in farmacevti so plačani iz 

javnih sredstev, torej iz sredstev, ki jih prispevamo 

zavarovanci skozi obvezno in dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje, zato je njihov delovni čas 

namenjen obravnavi bolnikov in ne za marketinške 

predstavitve, medtem ko bolniki čakajo. Sicer pa bi 

vsak dober gospodar v vsakem podjetju poskrbel, 

da njegovih zaposlenih med njihovim delovnim 

časom, ko imajo svoje delovne obveznosti, ne 

obiskujejo najrazličnejši akviziterji … Zato smo mi 

predlagali, da izobraževanja o zdravilih potekajo 

organizirano, v večjih skupinah, možnost pa je tudi, 

da to poteka brezplačno izven delovnega časa. 

 

Če se vrneva k tržnim omejitvam, ki so v 

lekarništvu pogost pojav. Ekonomisti smo si v 

večini edini, da tako geografske kot druge 

omejitve na blaginjo potrošnika delujejo 

negativno. Očitno je, da gre za omejevanje 

vstopa novih ponudnikov na trg lekarniških 

storitev. Kaj o tem, da je maksimalno število 

lekarn omejeno glede na geografske razdalje in 

število prebivalstva, menite vi? 

 

Kot rečeno, je regulacija do neke mere smiselna. 

Lahko bi se tudi odločili, da spremenimo celoten 

sistem v maržni, pri čemer pa se pojavlja vprašanje, 

koliko bi to podražilo sistem. Treba je vedeti, da 

imamo v lekarniškem sistemu zasebnike, ki jim je – 

kar je do neke mere logično – v ospredju dobiček. 

Zato že danes nekatera zdravila, pri katerih imajo 

lekarne čisto izgubo, dobite samo v lekarnah, ki so 

javni zavodi, se pravi v Lekarni Ljubljana, na 

primer onkološka zdravila za otroke. Zaradi 

ekonomije obsega lahko v naši mreži lekarn 

bolnikom oziroma našim občanom zagotovimo 

najboljše storitve. 

 

Kaj pa omejitve glede prodaje t. i. OTC 

preparatov, ki je še vedno skoraj povsem v 

domeni lekarn? 

 

To sicer radi povezujemo z znižanjem cen teh 

zdravil, vendar zadeve niso tako enoznačne, saj je 

treba pogledati na sistem kot celoto, predvsem z 

vidika financiranja. V trenutnem sistemu bi namreč 

možnost prodaje teh izdelkov v drugih prodajalnah, 

ne le v lekarnah, zagotovo predstavljala izgubo za 

lekarne, ki bi jo morale potem nadoknaditi pri 

zdravilih na recept, kar bi povzročilo povečanje cen 

oziroma stroškov za zdravila na recept, s čimer pa 

bi se tudi povečali javni izdatki. Sicer pa menim, da 

se konkurence ne smemo bati, ampak jo moramo 

jemati kot izziv in zagon za še bolj kakovostno 

delo. Prepričan sem, da nas bodo naše stranke v 
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primerjavi z morebitnimi drugimi prodajalnami še 

vedno rade obiskovale, saj bodo pri nas dobile tudi 

ustrezne strokovne nasvete. 

 

Kakšno je vaše stališče do obveznega članstva v 

Lekarniški zbornici? 

 

Mislim, da so že izkušnje pri drugih podobnih 

zbornicah pokazale, da obvezno članstvo ne prinaša 

želenih rezultatov. Zavzemam se, da bi članstvo 

postalo prostovoljno, tako kot se je to kot pozitivno 

pokazalo pri Gospodarski zbornici Slovenije, 

reformirala se je tudi Obrtna zbornica Slovenije … 

skratka, model obveznega članstva v zbornicah je 

preživet. Če bo lekarniška zbornica delovala 

profesionalno, ni bojazni, da se lekarne vanjo ne bi 

včlanile prostovoljno, saj je še vedno pomemben 

organ uresničevanja naših interesov. 

 

Vemo, da je tudi relativen strošek dela v 

lekarniški dejavnosti dokaj visok in izjemno 

rigiden, saj je pogojen z zakonskimi omejitvami 

glede stopnje izobrazbe ter kolektivno pogodbo. 

Tudi višina dopusta strošek dela še dodatno 

zvišuje. Pri vas, če se ne motim, ti stroški znašajo 

kar 85% vseh stroškov (seveda ne upoštevajoč 

nabavno vrednost prodanega blaga in stroškov 

storitev), kar je dokaj visok delež. Povsem očitno 

je, da je rezerv tudi s tega vidika v lekarništvu še 

veliko. Kje vidite rešitev vi? 

 

Stroški dela so res visoki in znašajo približno 80 

odstotkov, številne obveznosti nam nalaga 

kolektivna pogodba, zagotavljati moramo tudi do 

40 dni dopusta in še dodatne dneve za 

izobraževanje. Vse to vpliva na produktivnost in na 

dolgi rok bo na ta način težko zdržati in konkurirati 

morebitnim drugim ponudnikom zdravil, če bi se 

trg v tej smeri v prihodnje sprostil. Sam se 

zavzemam za dopuste, kot so praksa v 

gospodarstvu, predvsem pa za to, da bi se lahko 

zaposlene nagrajevalo skladno z njihovimi rezultati 

dela, s čimer bi motivirali najboljše in tudi 

spodbujali produktivnost.  

 

V lekarniško panogo ste z imenovanjem na 

funkcijo, ki jo zasedate, vnesli nov, za to panogo 

dokaj nekonvencionalen veter. Kako se na vaše 

poglede odziva Lekarniška zbornica? 

 

Z nekaterimi članicami Lekarniške zbornice 

Slovenije – predvsem z večjimi mrežami lekarn – 

zelo dobro in korektno sodelujemo in moram 

priznati, da je prisotno zavedanje, da so na našem 

lekarniškem trgu vendarle potrebne postopne 

spremembe. Priznam pa, da se pojavljajo razlike v 

interesih med članicami – javnimi zavodi oziroma 

velikimi mrežami v odnosu do zasebnih lekarn. Te 

interese je potrebno usklajevati, pri čemer pa 

moramo imeti pred sabo enak cilj: zagotoviti čim 

boljše storitve za naše stranke in čim bolj dostopna 

zdravila slovenskim bolnikom.  

 

Iz rigidnosti, regulacije in kartelne zasnove 

lekarniškega trga, lahko intuitivno sklepamo, da 

tudi vaša inovativnost in podjetniški duh včasih 

naletita na prepreke ter omejitve. Kaj vas 

najbolj omejuje pri optimizaciji vašega 

poslovanja oziroma kaj bi pri tem morali 

spremeniti? 

 

Kot eno največjih omejitev bi želel omeniti javna 

naročila. Postopki javnega naročanja pri 

reguliranem trgu zdravil so nesmiselni, birokratski 

in povečujejo stroške nabave zdravil. V praksi pa 

taki postopki tudi onemogočajo pogajanja z vsakim 

posameznim dobaviteljem, saj bi morali v lekarni 

za vsako vrsto kremic pripravljati javna naročila, 
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pri čemer vemo, da npr. obstaja samo en Vichy, 

samo en Eucerin, en aspirin in en lekadol … Če bi 

morali veliki trgovci, kot so TUŠ, Mercator in Spar, 

nabavljati robo preko javnih naročil, bi se po moji 

oceni cene zvišale za 20 odstotkov. Takšne pa so po 

moji oceni tudi rezerve pri nas, ki jih nikdar ne 

bomo dosegli z javnimi naročili. Poleg tega je 

velika omejitev tudi trenutno še zelo rigiden sistem 

nagrajevanja, vendar pričakujem, da se bo to 

nekoliko izboljšalo z novim sistemom plač v 

javnem sektorju. Delamo namreč na trgu, 

konkuriramo zasebnikom, zato je javnim zavodom 

z vsemi omejitvami nekoliko težje, vendar pa 

mislim, da Lekarno Ljubljana tvori izjemno dobra 

ekipa, s katero bomo uspešno uresničevali naše cilje 

in projekte.  

 

In kako bi omenjeno občutili potrošniki? 

 

Naša ključna usmeritev je predvsem ta, da skupaj s 

sodelavci vse sile usmerimo v to, da bolnikom in 

našim strankam omogočimo čim višjo kakovost 

naših storitev in čim boljšo dostopnost do zdravil, 

pa tudi, da postanemo sodobna, uspešna lekarniška 

mreža, ki se zna prilagoditi trgu in željam občanov. 

Lekarna Ljubljana je velik zavod, z veliko 

strokovnimi sodelavci, na katere se občani radi 

obrnejo po nasvet. Zaradi velikosti in s tem 

povezane ekonomije obsega pa lahko naša mreža 

lekarn bolnikom zagotovi zdravila, ki jih na primer 

pri zasebnikih ni mogoče dobiti, in tudi najboljše 

storitve.  

 

Provizija za posredovanje podatkov o 

predpisanih zdravilih, ki jo lekarne oziroma 

izvajalci zaračunavate prostovoljnim 

zdravstvenim zavarovalnicam je povsem očitno 

ekonomsko in javnofinančno nesmiselna in 

neupravičena. Kako na to gledate sedaj, ko ste 

na drugem bregu? 

 

Glede tega še danes zagovarjam stališče, kot sem ga 

v okviru Vzajemne. Vse, kar s(m)o zavarovalnice 

želele, je pravilno izstavljeni račun za zdravila, ki 

jih zavarovalnice plačujejo namesto bolnikov. Tisti 

gospodarski subjekt, ki ne zna, ne zmore ali noče 

izdati računa skladno z zakonom o davku na 

dodano vrednost – kar pomeni, da mora biti iz njega 

razvidno, kaj plačnik plačuje – nima kaj iskati v 

poslu. To, da lekarne od zdravstvenih zavarovalnic 

dobimo 0,75 odstotka provizije na vse izdane 

račune, je pravzaprav čisto darilo nam lekarnam. 

Menim, da so nekatere lekarne z zahtevami po 

višjih provizijah izgubile preveč energije, namesto 

da bi se posvetile vlogi farmacevta v slovenskem 

zdravstvenem sistemu, saj farmacevti še nimajo 

tako priznane vloge, kot jo imajo zdravniki. Poleg 

tega se je treba zavedati, da vse apetite po 

provizijah na koncu plačajo bolniki, mi pa si 

želimo, da bi slovenski zdravstveni sistem čim bolj 

približali potrebam in željam bolnikov, ki naš 

sistem financirajo s prispevki in premijami. 

 

In zakaj se lekarnarjem ne zdi potrebno 

omenjene provizije zaračunavati tudi Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)? 

 

Gledano v celoti so zahteve po tovrstnih provizijah 

nesmiselne, ne nazadnje to breme na koncu vedno 

nosijo bolniki.  

 

Ureditev lekarništva v Sloveniji izvira še iz časov 

pred tranzicijo ter zato ne odseva sodobnih 

potreb bolnika, zahtev davkoplačevalca in 

ureditve tržnega gospodarstva. Javni del 

lekarniške službe se tako prepleta z zasebnim, 

ločnica pa je izjemno netransparentna. Kakšen 
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je po vašem mnenju potreben način reforme 

lekarniške dejavnosti v prihodnje? 

 

Naš sistem je res mešanica javnih zavodov in 

zasebnih lekarn, ki imajo tudi različne interese in 

pogoje delovanja – javni zavodi zaradi številnih 

omejitev včasih nekoliko težje konkuriramo 

zasebnikom. Pa vendar je treba te različnosti 

usklajevati, da našim državljanom zagotovimo čim 

boljšo dostopnost do zdravil tako s cenovnega 

vidika kot tudi z vidika regionalne dostopnosti. Mi 

si bomo skupaj z našimi strokovnimi sodelavci 

vsekakor še naprej prizadevali, da bi občanom 

ponujali širok spekter zdravil in kakovostne storitve 

v smislu svetovanja in pomoči, ki jo pogosto 

potrebujejo.  

 

Kaj pa reforma financiranja lekarniške 

dejavnosti? Vemo namreč, da je sedanji 

točkovni sistem ekonomsko izjemno sporen in 

zato javnofinančno neprimeren. 

 

Z vidika financiranja se pogosto omenja reforma 

financiranja lekarn v maržni sistem, vendar bi to 

povzročilo povišanje cene zdravil, zato ni 

pričakovati, da bi se država lotila sprememb v tej 

smeri. Cena lekarniške storitve (točka) namreč ni 

visoka, zato so t. i. OTC zdravila tista, ki to 

izravnajo. V naši mreži lekarn namreč ponujamo 

nekatera zdravila, ki se jih lahko dobi le pri nas, in 

imamo pri njih čisto izgubo, zato nek zasebnik za 

ponudbo tovrstnih zdravil zagotovo ne bo 

zainteresiran. Morda bi bilo smiselno razmisliti o 

dodatnih rešitvah oziroma posodobitvah pri 

kombinaciji točkovnega in maržnega financiranja. 

 

Kaj menite o ideji prestrukturiranja lekarniških 

javnih zavodov v gospodarske družbe ter na 

splošno o vzpostavitvi tržnih struktur v panogi? 

Javno lekarniško službo bi ministrstvo za 

zdravje lahko navsezadnje podeljevalo na 

podlagi individualnih pogodb in s pomočjo 

javnih naročil. 

 

Po mojem mnenju in tudi sicer se vedno bolj 

uveljavlja zavedanje, da morajo tudi javno zavodi 

delovati na enak način kot gospodarske družbe. 

Imeti morajo svojo vizijo, cilje, jasne načrte, skrbeti 

za čim večjo produktivnost in učinkovitost, 

racionalno poslovanje in tako dalje. Menim pa, da 

bi kakršno koli razbijanje večjih lekarniških mrež, 

kot je javni zavod Lekarna Ljubljana, pomenilo 

neoptimalno alokacijo virov in bi zmanjšalo 

ekonomijo obsega in stroškovno učinkovitost. Zato 

bi morali stremeti k temu, da se ohranijo večje 

mreže lekarn, ki bi morale delovati kot gospodarske 

družbe, katerih lastnik pa je občina.  

 

Vemo, da zdravila predstavljajo zajetno 

javnofinančno breme. Prav tako je evidentno, da 

je Slovenija na repu držav članic Evropske unije 

po paleti ukrepov, ki bi takšne izdatke regulirali 

na ekonomsko učinkovit način ter s tem povišali 

bolnikovo dostopnost do zdravil ter optimizirali 

breme financiranja. Kaj o tem menite vi? Kje v 

primeru zdravil vidite prostor za racionalizacijo 

trošenja javnih sredstev? 

 

Poleg nekaterih nujnih sistemskih sprememb je 

pomembno, da lekarne in farmacevti dobijo večjo 

vlogo, ter da se določijo jasna pravila, kako lahko, 

ne da bi se morali za to zagovarjati, izdajajo 

stroškovno najbolj učinkovita zdravila. Nujen pa je 

tudi razmislek o morebitnem ocenjevanju 

javnofinančnih učinkov določanja cen zdravil in 

njihovega čim bolj transparentnega razvrščanja na 

liste. 
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Kakšno je vaše stališče do paralelnega uvoza 

zdravil? Vemo namreč, da so nekatera zdravila 

v drugih državah članicah Evropske unije lahko 

občutno cenejša od tistih pri nas. 

 

Postopek bi bilo potrebno poenostaviti in na nek 

način tudi dodatno spodbujati, da bi se s tem 

omogočilo nadaljnje nižanje cen zdravil. 

 

Tako kot bivši predsednik uprave Vzajemne, kot 

tudi sedanji direktor Lekarn Ljubljana s svojo 

karizmo in energičnostjo pri poslovanju 

izstopate iz povprečja in konservativizma, ki še 

vedno prepogosto vlada v našem zdravstvu. Je 

tudi po vašem mnenju v slovenskem zdravstvu 

še vedno preveč konservativizma, gradualizma 

in premalo inovativnosti? Se vam zdi, da tudi to 

zavira prepotrebne spremembe? 

 

Dejstvo je, da slovensko zdravstvo potrebuje 

določene spremembe, saj je stanje predolgo ostalo 

nespremenjeno in je sistem v vsem tem času 

stagniral. Vodenje posamezne zdravstvene ustanove 

se v ničemer ne razlikuje od vodenja velikih 

podjetij, prav nasprotno – glede na to, da gre za 

sistem, ki ga ne nazadnje financiramo s prispevki in 

zavarovanji, torej pretežno iz javnih sredstev, mora 

biti vodenje v zdravstvu še toliko bolj odgovorno. 

Reforme v našem zdravstvu pa so potrebne in celo 

nujne. Bolnišnice in drugi javni zavodi bi morali 

čim prej osvojiti nekoliko bolj podjetniško logiko, 

seveda ob dejstvu, da v njihovem središču še vedno 

ostanejo predvsem koristi za bolnike.  

 

Intervju je pripravil Aleš Živkovič3. 

 

 

                                                           
3 Aleš Živkovič, INERHC d.o.o., direktor / partner, e-mail: 

ales.zivkovic@inerhc.si 
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4 Aleš Živkovič, INERHC d.o.o., direktor / partner, e-mail: ales.zivkovic@inerhc.si 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

37 

POVZETEK 

 

Analiza se osredotoča na kvantifikacijo učinkov regulacije cen zdravil na ravni proizvajalca ter na ravni 

veletrgovca. Omenjena regulacija izhaja iz Pravilnika o cenah zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list 

RS, št. 6/07). Analiza tako determinira javnofinančne in druge finančne izgube zdravstvenega sistema, ki 

izhajajo iz pavšalno zasnovane regulacije cen zdravil. Pri tem se osredotočimo na kvantifikacijo učinkov 

diskriminatornosti določil reguliranja cen na ravni proizvajalca ter izgub iz naslova ekonomsko neoptimalne in 

neučinkovite regulacije veletrgovskih marž. Podamo tudi predloge k spremembam pravnih aktov s področja 

regulacije cen zdravil ter razvrščanja zdravil na liste in sicer z vidika optimizacije ekonomske učinkovitosti 

njihovih določil. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: regulacija cen zdravil, javnofinančni izdatki, ekonomska učinkovitost, 

diskriminacija med poslovnimi subjekti, regulacija vetergovskih marž, dostopnost do zdravil, razvrščanje 

zdravil na liste, komisija za razvrščanje, ekonomsko neučinkovite subvencije 
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1. UVOD 

 

Pravno podlago za regulacijo cen zdravil predstavlja v začetku leta 2007 sprejet podzakonski akt - Pravilnik o 

cenah zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 6/07) (v nadaljevanju pravilnik), ki je v večini 

določil nadomestil Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah 

zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 69/05 in 106/05) (v nadaljevanju prejšnji pravilnik). Pravilnik preko 

regulacije cen zdravil oziroma nadzora njihove višine opredeljuje višino javnofinančnih izdatkov ter izdatkov 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja namenjenih zdravilom. Vzvod, ki omenjeno omogoča je oblikovanje 

cen zdravil glede na cene zdravil v referenčnih državah – Avstriji, Franciji in Nemčiji. Podobni sistemi so sicer v 

rabi v več evropskih državah, je pa specifika slovenskega sistema v tem, da ne upošteva ne ekonomske 

učinkovitosti zdravila in ne javnofinančnih učinkov pri presoji njihove cene, kar niža učinkovitost alokacije 

javnofinančnih sredstev med različnimi terapijami ter tako posredno znižuje dostopnost do novih inovativnih 

zdravil. 

 

Poleg omenjenega sedaj veljavni pravilnik uvaja tudi fiksno najnižjo veletrgovsko maržo oziroma regulira 

najnižjo razliko v ceni med ceno zdravila na debelo in proizvajalčevo ceno zdravila. Kljub temu, da sam 

pravilnik govori zgolj o regulaciji veletrgovske marže pa gre dejansko, in v praksi je to tudi evidentno, za 

fiksiranje oziroma za regulacijo spodnje maržne meje. To povzroča znižanje stopnje konkurenčnega delovanja 

med veletrgovci z zdravili ter posredno omogoča neučinkovito subvencioniranje veletrgovske dejavnosti iz 

javnofinančnih sredstev za zdravila, kar se kaže v previsokih javnofinančnih izdatkih. Učinki omenjenega se 

prelijejo v relativno višje cene zdravil in s tem tako obremenjujejo javna sredstva kot tudi vplivajo na nižjo 

dostopnost do zdravil izhajajoč med drugim tudi iz nižje cenovne fleksibilnosti na ravni proizvajalca. 

 

V nadaljevanju študije bomo poskušali ovrednotiti tako javnofinančne izgube kot izgube sredstev prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja in t. i. »out-of-pocket« sredstev oziroma sredstev, ki neposredno bremenijo bolnika. 

Izgube bodo ovrednotene z vidika ocene posledic, ki jih povzročajo ekonomsko neučinkovito generično 

subvencioniranje ter ekonomsko neučinkovita regulacija najnižjih veletrgovskih marž – dve problematični 

področji, ki ju pravilnik odpira. 
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2. CENOVNA DISKRIMINACIJA NA RAVNI FARMACEVTSKIH PROIZVAJALCEV 

 

Ko govorimo o subvencioniranju generičnih proizvajalcev zdravil, je potrebno vedeti, da je govora o 

konceptualnem problemu, ki posredno povzroča ekonomsko neučinkovito prekomerno prelivanje tako 

javnofinančnih kot drugih sredstev namenjenih financiranju zdravil iz javne zdravstvene blagajne k generičnim 

proizvajalcem. Gre torej za posredno in neučinkovito subvencioniranje zasebne gospodarske dejavnosti preko 

diskriminatornega delovanja v relaciji do različnih gospodarskih subjektov – v našem primeru diskriminatornega 

delovanja na ravni farmacevtskega proizvajalca. 

 

Podlaga za omenjeno izvira iz določil regulacije cen zdravil oziroma pravilnika, ki regulira cene zdravil, ki 

bremenijo javnofinančna sredstva. Ta diskriminira med originalnimi (originatorji) in generičnimi proizvajalci 

(generiki) preko postopka preračunavanja cen zdravil. Tako pravilnik za generične proizvajalce predvideva 

različen postopek preračuna cene zdravila od tistega predvidenega za originatorje. 

 

Preračun cene originalnega zdravila temelji na omejevanju najvišje dovoljene proizvajalčeve cene zdravila v 

Sloveniji z višino najnižje cene primerljivega zdravila v primerjalnih državah (t. j. Avstriji, Franciji, Nemčiji). 

Cena originalnega zdravila v Sloveniji je tako omejena z najnižjo ceno zdravila med referenčnimi državami. Za 

generična zdravila, za razliko od originatorjev, velja, da proizvajalčeva cena lahko dosega največ 85 % (v 

nekaterih izjemah 70 %) povprečja srednjih vrednosti cen najdražje oziroma najcenejše različice primerljivih 

zdravil v primerjalnih državah.  Cena generika je tako vezana na povprečje cen v referenčnih državah in ne na 

minimum kot je to praksa v primeru originatorjev. To diskriminatorno obravnavanje proizvajalcev zdravil 

povzroča precenjenost tako generičnih zdravil kot tudi originalnih zdravil, ki imajo generične substitute, saj jim 

je s tem omogočeno relativno višjih cen tako v primerjavi z originatorji v Sloveniji kot tudi v primerjavi z 

generiki v tujini. V praksi lahko govorimo celo o tem, da cena generičnega zdravila lahko preseže ceno 

originalnega, kar je že intuitivno povsem nesmiselno, saj so mejni stroški proizvodnje, vključujoč stroške R&R, 

v primeru originalnih zdravil neprimerno višji od njihovih generičnih različic5. 

 

Problem je v praksi še toliko evidentnejši saj je razpon med cenami zdravil z isto učinkovino zaradi velikega 

nabora različnih proizvajalcev v posamezni primerjalni državi (še posebej v Nemčiji) visok ter tako generičnim 

različicam zdravil omogoča doseganje občutno višjih primerjalnih cen zdravil. Nižji odstotek primerjalne cene (t. 

j. 85 % oziroma 70 %), ki določa najvišjo dovoljeno ceno zdravila povsem pavšalno, pri generičnih zdravilih v 

mnogih primerih tudi v absolutni vrednosti ne odtehta pozitivnih učinkov razlike med minimalnimi referenčnimi 

cenami (preračun v primeru originatorjev) in povprečnimi referenčnimi cenami (preračun v primeru generikov), 

kar se posledično lahko odrazi tudi v absolutno višji ceni generika v primerjavi z originatorjem. Problem 

odstotka primerjalne cene je prav tako v njegovi ekonomski neutemeljenosti ter pavšalnosti, saj velja za vsa 

                                                           
5 Originalna zdravila v primerjavi z njihovimi generičnimi različicami trpijo relativno višje stroške, saj proizvajalec v njihovem primeru krije 

tudi začetne stroške investicij v raziskovalno-razvojno (R&R) dejavnost zdravila. Generična zdravila na drugi strani trpijo zgolj proizvodne 

stroške, ki pa utegnejo biti zanemarljivi v primerjavi z raziskovalno-razvojnimi (R&R) stroški. 
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generična zdravila in med njimi ne diferencira na podlagi razlik v ekonomski učinkovitosti oziroma tretira ceno 

zdravila kot edini ekonomski dejavnik, kar je neprimerno. 

 

V nadaljevanju študije bomo poskušali kvantificirati tisti del izdatkov za zdravila, ki se porabi ekonomsko 

neučinkovito zaradi prikritega subvencioniranja iz javnih sredstev ter tako povzroča precenjenost nekaterih 

zdravil. 

 

 

2.1. METODOLOGIJA 

 

Da bi ocenili višino presežka izdatkov za zdravila nad tisto višino izdatkov, ki bi pomenila nediskriminatorno 

obravnavo generičnih in originalnih proizvajalcev, bi bilo potrebno opraviti preračun vseh cen zdravil po 

metodologiji, ki učinke diskriminacije med proizvajalci izloča iz cene zdravila. To pomeni preračun cen vseh 

posameznih pakiranj generičnih različic zdravil na podlagi omenjene metodologije ter primerjavo z dejanskimi 

cenami. Za zagotovitev takšnega postopka analize je torej potrebno preračunati cene generičnih zdravil v skladu 

s hipotetičnimi pravili, ki bi vsem proizvajalcem omogočala enak (t. j. nediskriminatoren) način preračuna. To 

pomeni, da je za generična zdravila potrebno opraviti preračun na način, ko proizvajalčevo ceno v Sloveniji 

deriviramo preko cen primerljivih zdravil v referenčnih državah, s tem da za preračun primerjalne cene ne 

uporabljamo srednjih vrednosti zdravil v omenjenih državah, temveč njihov minimum. V preračunu cene 

proizvajalca prav tako upoštevamo 100-odstotno raven primerjalne cene in ne 85-odstotne oziroma 70-odstotne. 

Tako odpravimo konceptualne razlike med preračuni cen originatorejv in generikov ter poenotimo metodologijo 

regulacije cen zdravil. 

 

V študiji smo tako zajeli 300 najbolj prodajanih pakiranj zdravil v Sloveniji v letu 2007. Zajeta so zgolj zdravila, 

ki bremenijo javna sredstva, z izvzemom cepiv. Tako so v študijo zajeta zdravila uvrščena na pozitivno oziroma 

vmesno listo zdravil znotraj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter t. i. bolnišnična zdravila, 

ki se na liste ne razvrščajo pa vendar bremenijo sredstva javne blagajne. Ker podatki o prodaji bolnišničnih 

zdravil niso bili dostopni v tako podrobni obliki kot to velja za zdravila, ki se predpisujejo ambulantno, smo se 

pri preračunu potencialne višine prihrankov poslužili ekstrapolacije iz podatkov, ki so nam bili na voljo. Pri 

evalvaciji izdatkov, ki bremenijo ZZZS, so bolnišnična zdravila izvzeta ter so vsebovana zgolj zdravila 

razvrščena na pozitivno oziroma vmesno listo zdravil. 

 

Rezultate, ki jih študija pokaže na zgoraj opisanem vzorcu, se kasneje ekstrapolira na različne ravni celotnega 

trga z zdravili oziroma celotnih izdatkov javne blagajne za zdravila. Ekstrapolacija izsledkov narejenih na 

podlagi analize reprezentativnega vzorca je primerna predvsem iz dveh razlogov. Prvič, vzorec, ki ga zajeta 

zdravila predstavljajo predstavlja relativno visok, blizu dvo-tretjinski, delež celotnega trga z zdravili (t. j. 63 %). 

In drugič, zaradi narave postopka preračuna cen zdravil, ki ga zapoveduje regulacija cen, so izsledki z vidika 

konceptualnih razlik med preračuni cen originalnih in generičnih zdravil enaki po celotnem spektru distribucije 
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višine prodaje in tako niso specifični glede na vrednost prodaje posameznega zdravila, temveč zgolj na to ali gre 

za originalno zdravilo ali za njegovo generično različico. 

 

Slika 1: Prikaz hipoteze ekonomsko neučinkovite precenjenosti generičnih zdravil v primerjavi z originalnimi, 

izhajajoče iz konceptualne razlike med preračuni. 
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2.2. ANALIZA IN REZULTATI 

 

Z reprezentativnim vzorcem 300 najbolj prodajanih pakiranj zdravil glede na prodajo doseženo v letu 2007 smo 

zajeli 63 % celotne vrednosti trga z zdravili v istem letu (t. j. 268 milijonov evrov), oziroma 67 % celotne 

vrednosti bremenitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) s strani zdravil razvrščenih na liste 

(t. j. brez bolnišničnih zdravil). 

 

Analiza je pokazala, da med 300 najbolje prodajanimi zdravili, ki predstavljajo naš reprezentativni vzorec, 26,2 

% celotne prodaje odpade na generične različice, kar pomeni vrednost blizu 70 milijonov evrov v 

reprezentativnem vzorcu oziroma 111 milijonov evrov, če ekstrapoliramo na raven celotnega trga z zdravili. No, 

med generičnimi zdravili, ki jih vzorec zajema pa jih je bilo precenjenih kar 66 % (tehtano z vrednostjo prodaje), 

kar znaša približno 46 milijonov evrov izdatkov za zdravila, ki so potencialno precenjeni, oziroma ekstrapolirano 

na celotno prodajo zdravil v Sloveniji, 85,2 milijonov evrov. To pomeni, da je 20 % vrednosti vseh evalviranih 

zdravil izmed tistih, ki so razvrščena na liste, precenjenih6. Tako smo prišli do ekstrapolacije deleža celotne 

                                                           
6 Govorimo zgolj o vrednosti prodaje precenjenih generičnih zdravil in ne vrednosti prodaje vseh generičnih zdravil. Analiza je pokazala, da 

je zaradi konkurenčnih teženj na nekaterih segmentih trga z zdravili cena zdravila lahko nižja od tiste regulatorno določene oziroma tiste, ki 

smo jo določili s hipotetičnim preračunom. 
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prodaje zdravil v Sloveniji, ki so problematična z vidika precenjenosti. Kolikšna je vrednost omenjene 

precenjenosti pa bomo pokazali v nadaljevanju. 

 

Nadalje smo v vzorcu evidentirali posamična precenjena zdravila ter njihove cene preračunali po sistemu 

opisanem v poglavju 2.1 in s tem iz njihove cene izločili komponento ekonomsko neučinkovite in zato 

neupravičene diskriminatornosti oziroma prikritih subvencij, ki generirajo javnofinančne izgube. Tako smo prišli 

do ugotovitve, da bi od 46,2 milijona evrov precenjenih zdravil zajetih v vzorcu ob izločitvi diskriminatornosti 

lahko znižali na 25,2 milijona evrov, kar implicira na 21 milijonov evrov ekonomsko neučinkovitih subvencij iz 

javnih sredstev generičnim proizvajalcem oziroma farmacevtski industriji. Če omenjeno ekstrapoliramo na raven 

celotnega trga z zdravili lahko rečemo, da bi ob nediskriminatorni cenovni regulaciji trenutnih 85,2 milijona 

evrov izdatkov za precenjena zdravila lahko znižali na 46,5 milijonov evrov, kar je na ravni celotnega trga 

prihranek v višini 38,7 milijona evrov. Če torej upoštevamo zgolj precenjena zdravila lahko rečemo, da so le-ta 

precenjena za 83 % oziroma je delež cene zdravila, ki predstavlja ekonomsko neučinkovito prikrito subvencijo 

proizvajalca v povprečju kar 45,5 % celotne cene zdravila. Na ravni celotnega trga z zdravili bi tako lahko z 

izločitvijo precenjenosti zdravil realizirali prihranek v višini 38,7 milijona evrov oziroma 9,1 % celotnih 

izdatkov. Ob pregledu izdatkov zgolj javne blagajne v primeru na liste razvrščenih zdravil je vrednost 

precenjenosti 21,1 milijonov evrov. 

 

Tabela 1: Prikaz vpliva precenjenosti zdravil na izdatke za zdravila. 

  
STATUS 

QUO 

ODSTRANITEV GENERIČNEGA 

SUBVENCIONIRANJA 

(T. J. MINIMALNA PRIMERJALNA CENA) 

  
Vrednost 

(EURm) 

Vrednost 

(EURm) 
+/- (EURm) +/- (%) 

+/- (%) 

Vrednost izdatkov 427,4 388,7 -38,7 -9,1% 10% 

Celotni trg z 

zdravili Predvidena vrednost 

precenjenih generikov v 

celotni prodaji 

85,2 46,5 -38,7 -45,5% 83,3% 

Vrednost izdatkov 214,2 193,1 -21,1 -9,8 % 10,9 % Javna blagajna 

preko 

razvrščenih 

zdravil 

Predvidena vrednost 

precenjenih generikov v 

celotni prodaji 

47,0 25,9 -21,1 -44,8% 81,1% 

Vir: Notranje analize INERHC. 

 

V vzorcu smo nadalje evidentirali in grupirali zdravila z isto učinkovino. Namen tega je bil analizirati 

precenjenost posameznih zdravil na ravni tržišča posamezne učinkovine (ATC5 raven). Rezultate v nadaljevanju 

prikazuje Tabela 2. 
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V skupini posamezne učinkovine smo evidentirali pakiranja, ki so po izračunih precenjena ter preračunana na 

njihovo hipotetično nediskriminatorno vrednost. Višina potencialnega prihranka, do katere smo tako prišli 

predstavlja prihranek izdatkov za zdravila, ki bi ga lahko realizirali zgolj z izločitvijo subvencioniranja v primeru 

precenjenih generičnih pakiranj zdravil. Se pravi ceteris paribus glede na cene ostalih pakiranj v isti ATC5 

skupini (t. j. na ravni učinkovine). 

 

Vedeti pa moramo tudi, da bi potencialna izločitev vpliva diskriminacije na določanje cen zdravil v primeru 

generikov ne zgolj vplivalo na realizacijo neposrednih prihrankov izhajajočih iz potencialnega padca cen 

generičnih zdravil, ki so precenjena. Učinek bi bil tudi posreden, saj bi padec cen sedaj precenjenih zdravil 

deloval na celotno ATC5 skupino posameznega zdravila ter tako posredno vplival tudi na padec cene ostalih 

zdravil v skupini (če zanemarimo razlike v pakiranjih). Zavedati se moramo namreč, da se vpliv diskriminacije 

med originalnimi in generičnimi zdravili ter posledična precenjenost generikov prenese tudi na ostale različice v 

isti ATC5 skupini – potencialno tudi na originatorje. Le-to je še posebej evidentno v primeru zdravil uvrščenih v 

sistem medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ) z najvišjo priznano vrednostjo (NPV). Višina potencialnih 

prihrankov je razvidna iz Tabele 2, v kateri so posamezne kategorije razporejene padajoče glede na »Prodaja 

precenjenih generičnih zdravil, ki spadajo v evalvirani vzorec, v primeru izločitve generičnega subvencioniranja 

(t. j. minimum referenčne cene) (EURm)«, oziroma iz Slike 2, ki grafično prikazuje precenjenost oziroma višino 

potencialnih prihrankov, ki bi jih lahko realizirali ob izločitvi diskriminatornih določil regulacije cen zdravil. 
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Tabela 2: Prikaz vpliva precenjenosti generičnih zdravil v primeru posameznih učinkovin. 

 

SEDANJA prodaja 
precenjenih generičnih 

zdravil, ki spadajo v 
evalvirani vzorec 

(EURm) 

Prodaja precenjenih 
generičnih zdravil, ki 
spadajo v evalvirani 

vzorec v primeru 
izločitve generičnega 
subvencioniranja (t. j. 
MINIMUM referenčne 

cene) 
(EURm) 

Višina potencialnega 
prihranka 
(EURm) 

Višina prihranka 
(%) 

Precenjenost zdravil 
(%) 

Vrednost celotnega 
trga učinkovine 

(EURm) 

Vrednost celotnega 
trga učinkovine v 

primeru znižanja cene 
generikov 
(EURm) 

Višina potencialnega 
prihranka 
(EURm) 

Omeprazol 8,349 4,133 -4,216 -50% 102% 10,187 5,043 -5,144 

amoksicilin in klavulanska kislina 3,048 2,175 -0,873 -29% 40% 4,681 3,340 -1,341 

Enalapril 5,269 2,165 -3,104 -59% 143% 6,271 2,577 -3,694 

enalapril in hidroklorotiazid 3,403 2,034 -1,369 -40% 67% 3,686 2,203 -1,483 

simvastatin 4,167 1,604 -2,563 -62% 160% 6,526 2,512 -4,014 

fenoksimetilpenicilin 1,196 1,116 -0,079 -7% 7% 1,583 1,478 -0,105 

terazosin 1,080 0,971 -0,109 -10% 11% 1,112 1,000 -0,112 

lansoprazol 0,978 0,929 -0,049 -5% 5% 1,292 1,227 -0,065 

zolpidem 1,456 0,839 -0,616 -42% 73% 1,560 0,899 -0,660 

amlodipin 2,231 0,746 -1,485 -67% 199% 2,633 0,881 -1,752 

diklofenak 1,943 0,733 -1,209 -62% 165% 2,608 0,985 -1,624 

naproksen 0,851 0,629 -0,222 -26% 35% 1,820 1,346 -0,474 

tiklopidin 0,641 0,609 -0,032 -5% 5% 0,641 0,609 -0,032 

karvedilol 0,986 0,604 -0,383 -39% 63% 2,057 1,260 -0,798 

indapamid 0,843 0,597 -0,246 -29% 41% 2,812 1,992 -0,820 

amoksicilin 0,684 0,528 -0,156 -23% 30% 0,897 0,693 -0,205 

metoprolol 0,786 0,512 -0,274 -35% 54% 0,786 0,512 -0,274 

klaritromicin 0,555 0,489 -0,067 -12% 14% 0,861 0,757 -0,104 

ranitidin 1,578 0,484 -1,094 -69% 226% 1,691 0,518 -1,173 

sertralin 0,842 0,479 -0,363 -43% 76% 2,001 1,138 -0,864 

tramadol 0,627 0,469 -0,158 -25% 34% 2,742 2,051 -0,691 

bisoprolol 1,080 0,450 -0,630 -58% 140% 1,334 0,555 -0,778 

izosorbidmononitrat 0,462 0,440 -0,022 -5% 5% 0,739 0,703 -0,035 

nifedipin 0,407 0,354 -0,053 -13% 15% 1,371 1,193 -0,178 

ketoprofen 0,402 0,290 -0,113 -28% 39% 0,784 0,564 -0,219 

karbamazepin 0,486 0,272 -0,215 -44% 79% 0,775 0,433 -0,342 

metformin 0,317 0,240 -0,077 -24% 32% 1,237 0,935 -0,302 

pindolol in klopamid 0,508 0,147 -0,362 -71% 246% 0,508 0,147 -0,362 

ramipril 0,319 0,116 -0,203 -64% 175% 3,904 1,422 -2,482 

trospij 0,739 0,066 -0,673 -91% 1022% 0,766 0,068 -0,698 

SKUPAJ 46,235 25,219 -21,016 -45% 83% 69,867 39,041 -30,826 

Vir: Notranje analize INERHC. 
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Slika 2: Prikaz višine precenjenosti (upoštevajoč posredni učinek) na ravni ATC5. 
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Vir: Notranje analize INERHC. 
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Slika 3: Prikaz celotnega (t. j. tudi posrednega) potencialnega prihranka na ATC5 ravni. 
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Vir: Notranje analize INERHC. 
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3. REGULACIJA VELETRGOVSKIH MARŽ 

 

Problem sedanje regulacije cen zdravil je tudi uvedba regulacije veletrgovskih marž, kar bomo poskušali 

prikazati v nadaljevanju s kvantifikacijo negativnih ekonomskih učinkov njihove regulacije. 

 

Veletrgovsko maržo lahko opredelimo kot razliko med veleprodajno ceno zdravil oziroma ceno na debelo (t. j. 

ceno, ki jo veletrgovec zaračuna lekarni) ter proizvajalčevo ceno (t. j. ceno, ki jo proizvajalec zaračuna 

veletrgovcu). Ko govorimo o proizvajalčevi ceni, s tem mislimo na veletrgovčevo nabavno ceno. Tako lahko 

trdimo, da efektivna oziroma dejanska veletrgovska marža ne zajema zgolj veletrgovske marže določene v 

Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 6/07) – ta kot veletrgovsko maržo 

opredeljuje zgolj razliko med veletrgovsko ceno in ceno proizvajalca – temveč tudi dodatne rabate, ki jih 

proizvajalec odobri veletrgovcu in tako dejansko zvišajo veletrgovsko maržo. 

 

Efektivno veletrgovsko maržo7 (kot delež cene zdravila na debelo) lahko opredelimo tudi z naslednjo formulo: 

 

pravilniku po marže Stopnja  1

diskonta dodatnega Stopnja - 1
1 marže ske veletrgovefektivne Stopnja

+
−=  

 

Iz omenjenega je razvidno, da je učinek regulacije, ki jo pravilnik uvaja dejansko rezultira v regulaciji najnižje 

veletrgovske marže, kar pa je ekonomsko nesmiselno in z vidika gospodarne in smotrne rabe javnih sredstev 

neoptimalno. Regulacija najnižje efektivne veletrgovske marže povzroča tržno distorzijo ter iz veletrgovske 

panoge, ki je med drugim del privatnega sektorja, izloča konkurenco ter umetno povišuje cene v distribucijski 

verigi, kar se kasneje posredno prelije tudi v relativno višje cene zdravil oziroma zaradi višjih pritiskov na 

proizvajalčevo ceno lahko negativno deluje tudi na dostopnost zdravil na trgu8. 

 

Negativen učinek regulacije najnižje veletrgovske marže na dostopnost do zdravil izvira predvsem iz dveh 

glavnih dejavnikov: 

 

1. Neposreden vpliv na dostopnost preko ekonomsko neučinkovitega pritiska na proizvajalčevo ceno, kar 

je še posebej pereče pri novih inovativnih terapijah. 
                                                           
7 Efektivna veletrgovska marža je prikazana kot delež cene na debelo z zdravilom (in ne kot delež proizvajalčeve cene zdravila). 
8 Predvsem je to problematično pri novih inovativnih zdravilih, ki še vedno uživajo patentno in/ali podatkovno zaščito. Pri takšnih zdravilih 

je proizvajalec omejen z najnižjo ceno, ki jo lahko na trgu ponudi, saj zaradi t. i. navzkrižnega določanja cen, ki je praksi predvsem v 

evropskih državah, znižanje cene v določeni državi pod nivo, ki zagotavlja poplačilo investicije v R&R, lahko povzroči padec cen v drugih 

državah ter tako ogrozi premijo na inovativnost. Farmacevtski proizvajalci zato določajo minimalno ceno s katero so lahko na trgu zdravila 

prisotna ter v primeru regulatorne težnje po znižanju cene pod omenjeni nivo zdravilo izločijo s tržišča, saj je to ekonomsko bolj smiselno od 

prodaje pod najnižjo sprejemljivo ceno. Zaradi regulacije najnižje efektivne veletrgovske marže je umetno povišan del cene zdravila, ki 

pripada veletrgovcu ter zato pritisk na proizvajalčevo ceno deluje negativno na dostopnost do novih inovativnih zdravil. Problematika je še 

toliko bolj pereča, saj z nižanjem cene zdravila na debelo pritisk na proizvajalčevo ceno raste progresivno (zaradi degresivne narave 

maržnega sistema). 
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2. Posreden vpliv na dostopnost do zdravil zaradi ekonomsko neučinkovite alokacije javnofinančnih in 

drugih izdatkov za zdravila. Pri tem gre predvsem za stroškovno neučinkovito alokacijo tako javnih 

sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja kot tudi sredstev prostovoljnega zdravstvenega 

zavarovanja in drugih privatnih izdatkov. Le-to pa znižuje blaginjo zavarovancev (davkoplačevalcev in 

bolnikov) na račun neučinkovitega subvencioniranja veletrgovske panoge. 

 

 

3.1. METODOLOGIJA 

 

Pri evalvaciji višine ekonomsko neučinkovitih subvencij zaradi skoposti dostopnih podatkov, ki so zanjo 

potrebni, analiza temelji na ekstrapolaciji. Namreč, da bi ocenili višino ekonomsko neučinkovitega 

subvencioniranja veletrgovske dejavnosti, ki izvira iz fiksiranja marž, je potrebno oceniti tržno optimalno maržo. 

Le-to bi lahko ocenili z analizo višine veletrgovske marže pred uvedbo sedaj veljavnega pravilnika, vendar pa je 

to izjemno težko, saj podatki o maržah za zdravila na recept do uvedbe novega pravilnika niso bili javno 

dostopni, poročila tržnih subjektov pa so s podatki izjemno skopa. Tako smo si morali pomagati z (1) javno 

dostopnimi finančnimi izkazi subjektov veletrgovske panoge ter (2) anketnim sistemom determinacije povprečne 

višine marž. 

 

Z analizo poslovnih izkazov nekaterih veletrgovskih podjetij smo ugotovili, da je celotna bruto marža v letih 

pred uvedbo sedanjega pravilnika znašala približno 7,5 %. Ker je to marža, ki poleg zdravil na recept vključuje 

tudi t. i. OTC preparate, medicinske pripomočke, lastne proizvode itd., pri katerih je povprečna dosežena marža 

višja od povprečja marže pri zdravilih na recept, lahko determiniramo, da je bila povprečna bruto marža na 

zdravila na recept od 5 do 7 %. Omenjeno smo dobili potrjeno tudi preko anketiranja nekaterih farmacevtskih 

proizvajalcev. Prav tako lahko predvidevamo, da zaradi liberalizacije trga distribucije zdravil na debelo v 

nekaterih primerih, predvsem pri bolnišničnih preparatih, prihaja do lastne distribucije farmacevtskih 

proizvajalcev, kar dodatno vpliva na nižjo tehtano povprečje efektivne marže klasičnih veletrgovcev. 

 

Na ta način lahko ugotovimo približen del veletrgovske marže, ki je ekonomsko neučinkovit. In sicer je to 

razlika med efektivno maržo, determinirano po sedanjem pravilniku in tržno učinkovito maržo. Naknadni 

diskonti, ki smo jih omenjali in se s strani proizvajalcev odobrijo nad fiksnim delom marže so v naši študiji 

zanemarjeni, kar pa na absolutno višino izdatkov za zdravila, ki so predmet ekonomsko neučinkovitega dela 

efektivne marže ne bi smelo vplivati, saj so naknadni diskonti determinirani povsem tržno in zato ne 

predstavljajo neučinkovitih rent. 
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3.2. ANALIZA IN REZULTATI 

 

Tabela 3 prikazuje razpon potencialnih prihrankov z vidika ukinitve regulacije minimalne efektivne veletrgovske 

marže. Pri tem smo upoštevali dva scenarija. 

 

Prvi upošteva tržno determinirano maržo v višini 7 %. V tem primeru prihranki iz naslova deregulacije znašajo 

4,7 milijonov evrov na letni ravni, kar pomeni znižanje tehtanega povprečja efektivne veletrgovske marže za 

13,6 %. Z vidika javnofinančnih izdatkov ZZZS za zdravila s pozitivne in vmesne liste bi to pomenilo 

neposredno 2,5 milijona evrov prihranka. Potencialno znižanje veletrgovske marže bi med celotnimi izdatki za 

zdravila ob upoštevanju prvega scenarija tako utegnilo imeti učinek prihranka v višini 1,1 %. 

 

Pri drugem scenariju smo za tržno determinirano višino veletrgovske marže vzeli stopnjo 6 %. V tem primeru 

prihranki iz naslova deregulacije znašajo 9,0 milijona evrov na letni ravni, kar pomeni znižanje tehtanega 

povprečja efektivne veletrgovske marže za 25,9 %. Z vidika javnofinančnih izdatkov ZZZS za zdravila s 

pozitivne in vmesne liste bi to pomenilo neposredno 4,7 milijona evrov prihranka. Potencialno znižanje 

veletrgovske marže bi med celotnimi izdatki za zdravila ob upoštevanju drugega scenarija tako utegnilo imeti 

učinek prihranka v višini 2,1 %. 

 

 

Tabela 3: Prikaz vpliva regulacije minimalne efektivne veletrgovske marže na izdatke za zdravila. 

 
ODSTRANITEV VELETRGOVSKEGA SUBVENCIONIRANJA 

(T. J. UKINITEV FIKSNE MARŽE) 

 

STATUS 

QUO 
Tržna marža 7% Tržna marža 6% 

 
Vrednost 

(EURm) 

Vrednost 

(EURm) 

+/- 

(EURm) 
+/- (%) 

Vrednost 

(EURm) 

+/- 

(EURm) 
+/- (%) 

Celotna efektivna veletrgovska 

marža pri zdravilih razvrščenih 

na liste 

34,6 29,9 -4,7 -13,6% 25,6 -9,0 -25,9% 

Del veletrgovske marže, ki 

bremeni izdatke ZZZS za 

zdravila razvrščena na liste 

17,5 15,0 -2,5 -14,5% 12,8 -4,7 -26,7% 

Vir: Notranje analize INERHC. 
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4. UGOTOVITVE 

 

Zaradi diskriminatornega obravnavanja proizvajalcev zdravil s strani regulatornih določil nadzora cen zdravil 

prihaja do učinkov ekonomsko neučinkovitih prikritih subvencij v breme javnih sredstev in ostalih sredstev za 

zdravila (t. j. prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter neposrednih doplačil). Razlika v preračunu cen 

zdravil med generičnimi in originalnimi zdravili povzroča precenjenost ne le generičnih zdravil temveč, kot je iz 

kvantifikacije tudi razvidno, tudi originalnih zdravil, ki imajo na trgu generične substitute. Kot smo ugotovili 

omenjena neposredna precenjenost na ravni trga z zdravili znaša kar 10 % vseh izdatkov za zdravila, kar je 

slabih 39 milijonov evrov oziroma 21 milijonov evrov zgolj na ravni javne blagajne (ZZZS)9. 

 

Pri preračunu posredne precenjenosti zdravil, ki smo jo izračunali pod predpostavko vpliva cen precenjenih 

generičnih zdravil tudi na ostala zdravila v posamezni ATC5 skupini, smo neposrednim potencialnim 

prihrankom dodali tudi tiste, ki bi jih generirala konkurenca v skupini posamezne učinkovine. Tako lahko 

pričakujemo tudi prihranke iz naslova nižanja cen zdravil, ki trenutno niso precenjena ali predmet uživanja 

ekonomsko neučinkovitih subvencij, bi pa na njihove cene vplivale konkurenčne težnje med proizvajalci v 

posamezni ATC5 skupini. Kot smo omenili, bi omenjeno prišlo do izraza predvsem pri zdravilih uvrščenih v 

sistem MZZ z NPV. Tako analiza pokaže posredne potencialne prihranke v višini 9,8 milijona evrov oziroma 2,3 

% celotnega trga z zdravili. Višina celotnih potencialnih prihrankov iz naslova izločitve regulatorne 

diskriminatornosti pri nadzoru cen zdravil tako znaša 48,5 milijona evrov oziroma 11,4 % celotnih izdatkov za 

zdravila. 

 

Kot smo videli Pravilnik o cenah zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 6/07) z regulacijo 

veletrgovskih marž dejansko fiksira minimalno efektivno veletrgovsko maržo, ne uravnava pa njene zgornje 

meje oziroma to prepušča trgu in delovanju konkurence. S fiksiranjem minimuma prihaja do neučinkovite 

alokacije javnofinančnih in drugih sredstev za zdravila preko posrednega subvencioniranja veletrgovske 

dejavnosti na račun sredstev obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter samoplačniških sredstev. 

 

Rezultati pokažejo, da z regulacijo veletrgovskih marž prihaja do izgub izdatkov za zdravila v višini od 4,7 pa do 

9,0 milijona evrov na letni ravni, kar predstavlja 1,1 oziroma 2,1 % celotnih izdatkov za zdravila. V okviru 

izdatkov za zdravila, ki preko list zdravil bremenijo ZZZS, pa učinek fiksiranja minimalnih veletrgovskih marž 

znaša od 2,5 do 4,7 milijona evrov. 

 

                                                           
9 Tu so upoštevani zgolj izdatki za zdravila, ki so razvrščena na liste zdravil. Izdatki za hospitalno predpisana zdravila pri tem niso 

upoštevana. Breme precenjenosti za ZZZS bi bilo ob upoštevanju izdatkov za hospitalna zdravila še višje. 
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Slika 4: Prikaz učinka subvencioniranja generične industrije in veletrgovske dejavnosti z vidika vpliva na izdatke 

za zdravila. 
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Vir: Notranje analize INERHC. 

 

Slika 4 tako prikazuje skupek učinkov prikritega subvencioniranja generičnih proizvajalcev in subvencioniranja 

veletrgovske dejavnosti preko izdatkov za zdravila. Celotna precenjenost upoštevajoč omenjene dejavnike tako 

znaša do 57,5 milijona evrov oziroma 13,5 % vseh izdatkov za zdravila. To pa pomeni prelivanje izdatkov za 

zdravila tako iz javnofinančnih sredstev osnovnega zdravstvenega zavarovanja kot tudi sredstev prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja ter samoplačniških sredstev oziroma od zavarovancev (t. j. upravičencev) k 

proizvajalcem in veletrgovcem. Govorimo torej o ekonomsko in stroškovno neučinkoviti alokaciji sredstev za 

zdravila, ki neposredno vpliva na blaginjo potrošnika zdravstvenih storitev (t. j. bolnika). Prav tako, poleg že 

omenjenega neposrednega vpliva na blaginjo potrošnika preko stroškovne neučinkovitosti precenjenost zdravil, 

na blaginjo vpliva tudi posredno in sicer preko znižane dostopnosti do zdravil. Le-to velja tako za neprimerno 

regulacijo na ravni proizvajalčevih cen oziroma diskriminatorno obravnavo generičnih in originalnih 

proizvajalcev, kot tudi za regulacijo minimalnih veletrgovskih marž. 

 

Omeniti velja tudi dejstvo, da potencialni prihranki, ki so prikazani zgoraj, ob realizaciji ne bi imeli nikakršnega 

negativnega vpliva z vidika dostopnosti zdravil, saj ne izvirajo iz pavšalno zastavljene restriktivne politike, 

temveč zgolj iz optimizacije alokacije in doseganja potenciala ekonomske učinkovitosti. Še več, intuitivno lahko 

trdimo, da bi udejanjenje prihrankov povišalo dostop do novih zdravil ter tako tudi posredno vplivalo na 

povišanje blaginje bolnikov. No, na drugi strani lahko rečemo, da udejanjanje prihrankov na pavšalen način 

kakršnega se poslužuje pravilnik, ki regulira cene zdravil, ni optimalen način restrikcije javnofinančnih izdatkov 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

52 

za zdravila, saj ne temelji na povišanju ekonomske učinkovitosti same alokacije. Tako je vpliv na dostopnost do 

novih terapij lahko negativen. 
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5. PREDLOGI ZA OPTIMIZACIJO PRAVNIH AKTOV, KI REGULIRAJO CENE 

ZDRAVIL IN RAZVRŠČANJE ZDRAVIL NA LISTE 

 

5.1. REGULACIJA CEN ZDRAVIL 

 

5.1.1. CENOVNA DISKRIMINACIJA MED PROIZVAJALCI 

 

Sedanji pravilnik, ki regulira cene zdravil enako kot njegov predhodnik diskriminira med originalnimi in 

generičnimi proizvajalci, kar smo s kvantifikacijo javnofinančnih izgub, ki se pri tem generirajo, dokazali že v 

predhodnem delu študije. Omenjeno povzroča nižjo konkurenčnost na trgu z zdravili ter tako posredno vpliva na 

višjo cenovno raven zdravil ter višje izdatke za zdravila. 

 

Diskriminacija med originatorji ter generiki prav tako povzroča relativno previsoko raven cen generičnih zdravil, 

kar neupravičeno pritiska na javnofinančne izdatke za zdravila. 

 

Postopek izračuna cene izvirnega zdravila je zastavljen tako, da omejuje višino proizvajalčeve cene zdravila v 

Sloveniji z višino najnižje cene primerljivega zdravila v referenčnih državah – Avstriji, Franciji, Nemčiji. Za 

generična zdravila, kot omenjeno, na drugi strani veljajo nekoliko drugačna pravila; proizvajalčeva cena lahko 

dosega največ 85 % povprečja srednjih vrednosti cen najdražje in najcenejše različice primerljivih zdravil v 

omenjenih državah.10 

 

Tako je sporen predvsem 6. člen Pravilnika o cenah zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 

6/07), ki v svojem 1. in 2. odstavku pravi sledeče: 

 

»(1) Cena originalnega zdravila se primerja s ceno najcenejšega originalnega zdravila v posamezni primerjalni 

državi. Če je zdravilo prisotno le v eni ali dveh državah, se upoštevajo le cene v teh državah. Med originalna 

zdravila se prištevajo tudi licenčna originalna zdravila. Primerjalna cena je najnižja cena enakega zdravila v 

katerikoli od primerjalnih držav. Cena zdravila sme dosegati največ 100% primerjalne cene.  

(2) Cena generičnega zdravila se primerja s cenami generičnih zdravil v primerjalnih državah na naslednji 

način:  

– Če je generično zdravilo prisotno v vseh treh državah, je primerjalna cena povprečje srednjih vrednosti cen v 

teh državah. Srednja vrednost cen v posamezni državi je srednja vrednost najnižje in najvišje cene. Če je v 

posamezni državi prisotno le eno zdravilo, se upošteva cena tega. Cena zdravila sme dosegati največ 85% 

primerjalne cene.  

                                                           
10Oziroma če v primerjalnih državah ni primerjalnih generičnih različic, 70 % cene izvirnega zdravila. 
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– Če je generično zdravilo prisotno v dveh državah, je primerjalna cena povprečje srednjih vrednosti cen v teh 

dveh državah. Srednja vrednost cen v posamezni državi je srednja vrednost najnižje in najvišje cene. Če je v 

posamezni državi prisotno le eno zdravilo, se upošteva cena tega. Cena zdravila sme dosegati največ 85% 

primerjalne cene.  

– Če je generično zdravilo prisotno v le eni državi ali če v primerjalnih državah ni generičnega zdravila, sme 

cena generičnega zdravila dosegati največ 70% primerjalne cene originalnega zdravila iz prvega odstavka tega 

člena.« 

 

Diskriminacija, ki jo omenjeni člen pravilnika udejanja povzroča precenjenost nekaterih zdravil (predvsem 

generičnih) na slovenskem tržišču ter tako generira ekonomsko neučinkovite javnofinančne izgube. Breme 

financiranja omenjenih izgub pa je na javni blagajni, prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnicah ter v nekaterih 

primerih tudi bolnikih neposredno. S tega vidika bi bilo smiselno revidirati omenjeno določilo v smeri, ki bi za 

vse proizvajalce poenotila preračun cen, s čimer bi izločili diskriminatornost sedanjih določil. 

 

 

5.1.2. EKONOMSKO NEUČINKOVITO FIKSIRANJE VELETRGOVSKIH MARŽ 

 

Sedanji pravilnik uvaja (za razliko od predhodnika) fiksiranje minimalne veletrgovske marže. Efektivna marža 

veletrgovca, kot omenjeno, obsega tako (1) maržo, ki je zagotovljena po pravilniku, kot (2) dodatne rabate, ki jih 

potencialno lahko odobri proizvajalec, zato je lahko efektivna marža višja od tiste, določene v pravilniku. 

Dejansko je torej s pravilnikom določena minimalna in ne maksimalna veletrgovska marža11. 

 

Pred uvedbo sedanjega pravilnika so bile veletrgovske marže v večini oblikovane na trgu kot rabati od uradno 

prijavljene cene zdravil ter niso bile regulirane. Omenjeno je pripomoglo k oblikovanju tržno najoptimalnejše 

višine marže ter tako (posredno) ni predstavljalo prekomernih učinkov na višino cene zdravila. 

 

Z vidika sedanje ureditve financiranja veletrgovske dejavnosti (spomnimo, da gre pri tem za povsem tržno 

dejavnost) bi bilo najprimerneje oblikovanje marže prepusti trgu, saj bi le tako lahko minimizirali njihov pritisk 

na ceno zdravil in s tem na javnofinančne izdatke za zdravila. 

 

S tega vidika je sporen predvsem 14. člen Pravilnika o cenah zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list 

RS, št. 6/07), ki pravi: 

 

»Zavezanec oblikuje cene na debelo za zdravila iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika tako, da se ceni 

zdravila vedno doda delež oziroma določena vrednost, namenjena pokritju stroškov veletrgovine, v skladu s 

tabelo v prilogi 3 tega pravilnika.« 

                                                           
11 Naj omenimo, da je v tujini v primeru razvitih veletrgovskih sistemov regulirana maksimalna efektivna marža veletrgovca z namenom 

regulacije javnofinančnih izdatkov za zdravila in ne minimalna kot je trenutno praksa pri nas. 
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V prejšnjem poglavju smo poleg javnofinančnih izgub zaradi precenjenosti generičnih zdravil kvantificirali tudi 

izgube iz naslova ekonomsko neučinkovite regulacije veletrgovskih marž. Naj omenimo, da takšna regulacija 

posredno vpliva na višje cene zdravil v Sloveniji, nižjo konkurenčnost med veletrgovci, nižjo dostopnost do 

zdravil ter generira ekonomsko neučinkovit pritisk na javno blagajno ter prostovoljne zdravstvene zavarovalnice. 

 

Določilo o fiksiranju veletrgovse marže bi bilo zato potrebno iz pravilnika izločiti ter oblikovanje marže 

prepustiti trgu, in sicer v obliki diskonta od veleprodajne cene. 

 

 

5.1.3. INSTITUT ODOBRITVE CENE ZDRAVILA S STRANI MINISTRA ZA 

ZDRAVJE 

 

Institut odobritve cene zdravila s strani ministra za zdravje nastopi v primeru, ko proizvajalec zaprosi za ceno 

višjo od tiste določene na podlagi zahtev pravilnika. Omenjeni institut je izjemnega pomena z vidika preskrbe 

trga z zdravili ter dostopnosti do novih inovativnih zdravil, saj sistem naredi fleksibilnejši in tako prijaznejši do 

evalvacije drugih kriterijev, ki pridejo v poštev predvsem pri najnovejših inovativnih zdravilih. Brez tega 

instituta bi dostopnost do novih zdravil lahko bila vsaj delno v slabšem položaju. 

 

Vseeno pa je potreba učinkovita regulacija cene zdravila tudi v takem primeru. Trenutno sam institut odobritve 

cene s strani ministra za zdravje ne vsebuje zahteve po dokazilu ekonomske učinkovitosti cene, ki jo proizvajalec 

zaprosi ter učinkov na javnofinančni sistem. Tako je cena zdravila zaradi pomanjkanja kriterijev lahko odobrena 

brez izkazov njene ekonomske učinkovitosti, le-te bi moral predložiti predlagatelj cene, kar lahko poviša 

tveganje za neučinkovito rabo javnofinančni sredstev. 

 

 

5.1.4. MORALNO TVEGANJE IN KONFLIKT INTERESOV MED JAZMP IN ZZZS 

 

Regulacija cen zdravil ter nadzor nad izvajanjem določil pravilnika spada pod okrilje Javne agencije Republike 

Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). To je lahko problematično z vidika ene od glavnih 

posrednih nalog JAZMP, ki je skrb za neovirano dostopnost in preskrbljenost z zdravili. Omenjena vloga pa v 

nekaterih primerih utegne biti v konfliktu interesov z vlogo učinkovitega nadzora javnofinančnih izdatkov za 

zdravila, saj je dostopnost do zdravila nemalokrat pogojena s cenovno ravnijo, ki jo zdravilo dosega. Cenovna 

politika je tako z vidika interesa JAZMP drugotnega pomena in zato podrejena dostopnosti zdravil na tržišču. 

Medtem ko je ZZZS kot plačnik v monopolnem položaju razvrščanja zdravil na liste, pri čemer pa se lahko na 

previsoke cene zdravil odzove z izločitvijo zdravila iz sistema javnega financiranja. Gre torej za problematiko 

moralnega tveganja. 
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Problematika Predlog / Rešitev Učinek predloga 

- Neučinkovitost cenovne 

diskriminacije med proizvajalci 

znižuje konkurenco na trgu z 

zdravili ter tako umetno 

pripomore k višji ravni cen 

zdravil. 

 

- Omenjeno ima negativen učinek 

na javnofinančne izdatke za 

zdravila. 

- Poenotenje določanja cenovne 

ravni med originalnimi zdravili 

in generičnimi različicami. Cene 

generičnih zdravil bi se na ta 

način bistveno znižale vendar pa 

na drugi strani ukrep ne bi 

povzročil nižje dostopnosti do 

zdravil, saj bi bili kriteriji 

poenoteni. 

 

- Primer: Tako za originalna 

zdravila kot tudi za generične 

različice se na primer dovoli 

najvišja cena zdravila v Sloveniji 

v višini 100 % minimalne cene v 

košarici referenčnih držav 

(Avstrija, Nemčija, Italija). 

- Prilagoditev cen generičnih 

zdravil originalnim. 

 

- Pozitiven učinek na 

javnofinančne izdatke za 

zdravila zaradi nižje ravni cen  

generičnih zdravil. 

 

- Odprava diskriminacije ter 

neučinkovitega 

subvencioniranja. 

 

- Optimalnejša alokacija 

javnofinančnih sredstev za 

zdravila zaradi višje ekonomske 

učinkovitosti. 

 

- Posredno višja dostopnost do 

zdravil zaradi nižje cenovne 

ravni starejših zdravil. 

 

 

- Ekonomsko neučinkovito 

fiksiranje veletrgovskih marž, ki 

iz veletgovske panoge izloča 

konkurenco ter tako negativno 

vpliva na veletrgovsko maržo. 

 

- Omenjeno se odraža v posredno 

višji veletgovski marži ter tako 

višjih cenah zdravil, kar povišuje 

javnofinančne izdatke za 

zdravila. 

 

 

- Sprostitev regulacije 

veletrgovskih marž. 

 

- Veletgovske marže naj se 

določajo tržno, in sicer kot 

diskont od uradno prijavljene 

cene na debelo. 

- Uvedba konkurence v 

veletrgovsko panogo. 

 

- Oblikovanje optimalnih 

veletrgovskih marž ter tako 

minimalen možen posreden 

vpliv na ceno zdravila. 

 

- Posredno ugoden vpliv na 

javnofinančne izdatke. 

- Institut odobritve cene zdravila s 

strani ministra za zdravje ne 

vsebuje zahteve po dokazilu 

ekonomske in/ali javnofinančne 

upravičenosti cene, za katero 

proizvajalec zaprosi. 

 

- Cena zdravila je zaradi 

pomanjkanja kriterijev lahko 

odobrena brez dokazila o njeni 

ekonomski učinkovitosti, kar 

lahko poviša tveganje za 

- Uvedba obvezne predložive 

analize ekonomske učinkovitosti 

ali analize finančnih učinkov na 

javnofinančne izdatke, ki bi 

izkazovala upravičenost 

zaprošene ravni cene zdravila. 

 

- Omenjena analiza bi morala biti 

obvezen del vloge, ki jo 

predlagatelj (t. j. večinoma 

farmacevtski proizvajalci 

oziroma imetniki dovoljenja za 

- Jasno določeni objektivni 

kriteriji ter z analizo izkazana 

stroškovna učinkovitost zdravila 

ter njegove cene bi optimizirali 

porabo javnih sredstev. 

 

- Prav tako bi omenjeno ugodno 

vplivalo na alokacijo 

javnofinančnih sredstev ter 

zvišalo dostopnost do zdravil. 
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neučinkovito rabo 

javnofinančnih sredstev. 

promet z zdravilom) predloži 

ministrstvu. 

 

 

- Zaradi delitve pristojnosti pri 

regulaciji cen zdravil ter 

razvrščanju zdravil na liste med 

JAZMP ter ZZZS prihaja do 

moralnega tveganja in konflikta 

interesov. JAZMP kot institucija 

odgovorna za regulacijo cen 

zdravil s svojo uspešnostjo pri 

opravljanju nadzora cen zdravil 

neposredno vpliva na izdatke 

drugih institucij (t. j. ZZZS in 

prostovoljne zdravstvene 

zavarovalnice). Iz omenjenega 

izhaja moralno tveganje pri 

odločanju. 

 

- Posredna primarna naloga 

JAZMP je skrb za neovirano 

dostopnost in preskrbljenost z 

zdravili, kar je lahko 

kontradiktorno nadzoru cen 

zdravil, saj sta si preskrbljenost 

ter cenovna raven lahko v 

obratnem sorazmerju. 

 

 

- Prenos regulacije cen zdravil z 

JAZMP na ZZZS. 

- Učinkovita regulacija cen 

zdravil. 

 

- Odprava, konflikta interesov in 

moralnega tveganja pri nadzoru 

cen ter kontradiktornosti 

pooblastil. 
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5.2. RAZVRŠČANJE ZDRAVIL NA LISTE 

 

Razvrščanje zdravil na liste je bistveni sistem alokacije javnofinančnih izdatkov za zdravila z vidika njihove 

višine. Nezanemarljivi delež sredstev pa se alocira tudi znotraj zdravstvenega sveta, zaradi česar bi veljalo 

navedene predloge upoštevati tudi v primeru reforme delovanja zdravstvenega sveta. Oba načina alokacije 

javnofinančnih sredstev pa imata poleg vpliva na izdatke javne blagajne, vpliv tudi na izdatke prostovoljnih 

zdravstvenih zavarovalnic. V nadaljevanju se bomo osredotočili na razvrščanje zdravil na liste, seveda pa 

analogija velja tudi pri delovanju zdravstvenega sveta. 

 

V Sloveniji to področje ureja Pravilnik o postopku razvrščanja zdravil na liste (Uradni list RS, št. 106/2001) in 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku razvrščanja zdravil na liste (Uradni list RS, št. 93/2007). 

 

Kot najpomembnejša področja, ki pri razvrščanju zdravil potrebujejo optimizacijo, lahko evidentiramo predvsem 

sledeče: 

 

 

5.2.1. TRANSPARENTNOST POSTOPKA RAZVRŠČANJA 

 

Sedanji postopek razvrščanja zdravil na liste je netransparenten ter ne vsebuje nikakršnih objektivnih kriterijev 

po katerih mora komisija za razvrščanje zdravil na liste delovati. Glede na višino javnih sredstev s katerimi 

komisija operira oziroma o višini katerih posredno odloča je to vsekakor neprimerno. 

 

Pravilnik o postopku razvrščanja zdravil na liste kot krovni podzakonski akt, ki področje ureja, poraja sledeča 

problematična ter z vidika gospodarne rabe javnofinančnih sredstev pereča področja: 

 

- na nikakršen način ne določa kriterijev razvrščanja zdravil na liste, 

- omogoča komisiji razvrščanje zdravil brez učinkovitega nadzora nad njihovim delom, 

- uvaja tajnost postopka, kar je z vidika učinkovite rabe javnih sredstev neprimerno in neupravičeno, 

- kljub določilu o konfliktu interesov, le-tega iz postopka ne izloča, 

- ne upošteva »duha« transparentnosti, ki je predviden že z Direktivo o transparentnosti (89/105/EGS). 

 

Z vidika transparentnosti bi bilo torej potrebno prilagoditi pravne akte, ki regulirajo postopek razvrščanja zdravil 

na liste in sicer na način, ki bo odpravil zgoraj omenjena problematična dejstva. Komisija bi z vidika 

transparentnosti prav tako morala svoje odločitve jasno in objektivno argumentirati ter argumente navesti v 

zapisniku. Del zapisnika komisije, ki opredeljuje argumentacijo o razvrstitvi in ne vsebuje podatkov, ki so 

predmet poslovne skrivnosti, bi moral biti z vidika transparentnosti javno dostopen. 
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Omenimo, da zgornja problematika ter predlagane rešitve vsebinsko veljajo tudi kot predlogi reforme delovanja 

zdravstvenega sveta. 

 

 

5.2.2. OBJEKTIVNOST POSTOPKA RAZVRŠČANJA TER NJEGOVA 

EKONOMSKA UČINKOVITOST 

 

Sedanji postopek razvrščanja zdravil ne vsebuje nikakršnih objektivnih kriterijev, ki bi jim pri presoji o 

razvrščanju člani komisije morali slediti. 

 

Postopek razvrščanja zdravil na liste tako poteka zgolj na podlagi pavšalnega in subjektivnega odločanja 

posameznih članov komisije za razvrščanje zdravil in v nikakršni meri ne upošteva evalvacije potencialnih 

javnofinančnih učinkov, ki jih posamezna odločitev glede razvrstitve oziroma ne-razvrstitve lahko povzroči z 

vidika izdatkov za zdravila. 

 

 

5.2.3. SESTAVA KOMISIJE ZA RAZVRŠČANJE ZDRAVIL NA LISTE 

 

Komisija je glede na določila sedaj veljavnega pravilnika sestavljena iz strokovnjakov s področja medicine, 

farmacije ter strokovnjakov s »sistemskimi znanji na področju zdravil« (kar je neprimerno definiran termin in 

lahko omogoča manipulacijo s sestavo komisije). Kot smo omenili zgoraj, pri razvrščanju zdravil na liste niso 

upoštevani javnofinančni učinki in kriteriji ekonomske učinkovitosti razvrščanja. Tako je razvrščanje zdravil 

ekonomsko neučinkovito in netransparentno. 

 

Komisija bi tako morala vsebovati primerno število strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in javnih 

financ napram predstavnikom drugih strok. Prav tako bi veljalo razmisliti o smiselnosti vključitve predstavnikov 

prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic v komisijo, saj odločitve komisije neposredno vplivajo na višino škod 

prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic. 

 

Poleg omenjenega sedanja ureditev sestave komisije utegne biti problematična tudi z vidika konflikta interesov. 

Čeprav pravilnik o postopku razvrščanja zdravil na liste v svojem 4. členu govori o izogibu konfliktu interesov, 

vsebinsko to področje ostaja pereče. Prav tako je problematično, da v komisiji za razvrščanje zdravil na liste 

delujejo tudi predstavniki lekarniške zbornice. Omenjeno predstavlja konflikt interesov z vidika, da je v 

lekarnarjevem poslovnem interesu poskušati na listo uvrstiti čim dražja in čim bolj prodajana zdravila, saj to 

vpliva na uspešnost njihovega poslovanja. Le-to pa je v nasprotju z interesi javne blagajne kot upravljavca 

javnofinančnih sredstev namenjenih zdravilom. Prav tako pa člani komisije ali zdravstvenega sveta ne bi smeli 

pripravljati kakršnih koli dokumentov ali mnenj o zdravilu, ki je predmet postopka razvrščanja. 
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Tudi sestava zdravstvenega sveta bi morala slediti omenjenim priporočilom o zastopstvu strokovnjakov z 

različnih področij, med drugim tudi s področja zdravstvene ekonomike. Omenjeno je pomembno saj se podobno 

kot komisija za razvrščanje zdravil na liste v okviru ZZZS tudi zdravstveni svet kot organ v pristojnosti 

Ministrstva za zdravje ukvarja z alokacijo javnofinančnih resursov med različnimi zdravstvenimi programi, kar 

vsekakor potrebuje pristop ocenjevanja ekonomske učinkovitosti. 
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Problematika Predlog / Rešitev Učinek predloga 

- Pomanjkanje transparentnosti 

postopka razvrščanja zdravil na 

liste. 

 

- Pomanjkanje kriterijev 

razvrščanja zdravil na liste. 

 

- Pomanjkanje nadzora nad 

delovanjem komisije za 

razvrščanje zdravil na liste. 

 

- Tajnost postopka razvrščanja 

zdravil na liste. 

 

- Pomanjkanje transparentnosti z 

vidika »duha« transparentnosti, 

ki ga predvideva Direktiva o 

transparentnosti (89/105/EGS). 

- V postopek razvrščanja zdravil 

na liste je potrebno uvesti jasne 

in objektivne kriterije 

razvrščanja - tudi zdravstveno-

ekonomske ter javnofinančne 

kriterije. 

 

- Uskladiti pravne akte z Direktivo 

o transparentnosti (89/105/EGS), 

kar pomeni upoštevanje tudi 

»duha« transparentnosti oziroma 

mehkih dejavnikov poleg njenih 

konkretnih določil. 

 

- Pravilnik za razvrščanje zdravil 

naj se spremeni na način, ki 

uvaja jasno transparentnost in 

objektivno argumentacijo 

odločitev. Argumente bi bilo 

potrebno navesti v zapisniku 

seje. Vsaj del zapisnika komisije, 

ki opredeljuje argumentacijo o 

razvrstitvi in ne vsebuje 

podatkov, ki so predmet 

poslovne skrivnosti, bi moral biti 

z vidika transparentnosti javno 

dostopen. 

 

 

- Transparentnejši postopek 

razvrščanja zdravil na liste 

 

- Minimiziranje možnosti 

manipulacije in vpliva 

farmacevtske industrije ter 

drugih interesnih skupin na 

odločitve komisije za 

razvrščanje zdravil. 

 

- Posredno stroškovno 

učinkovitejše razvrščanje. 

 

- Posredno višja dostopnost do 

zdravil. 

- Neobstoj objektivnih 

ekonomskih in javnofinančnih 

kriterijev postopka razvrščanja 

ter njegova ekonomska 

neučinkovitost. 

 

- Neobstoj obveznega 

dokazovanja javnofinančnih 

in/ali drugih ekonomskih 

učinkov (s strani farmacevtskega 

proizvajalca oziroma 

predlagatelja), ki bi jih 

razvrstitev zdravila povzročila. 

- V pravilnik, ki ureja razvrščanje 

zdravil na liste (ter v določila 

delovanja zdravstvenega sveta) 

je po vzoru držav z razvitimi 

sistemi razvrščanja zdravil ter 

alokacije javnofinančnih 

sredstev za zdravila (Kanada, 

Avstralija, Velika Britanija, 

Norveška, Finska, Nizozemska 

itd.) potrebno uvesti obvezno 

dokazovanje ekonomičnosti 

razvrstitve s strani predlagatelja 

(t. j. farmacevtskega proizvajalca 

oziroma imetnika dovoljenja za 

promet z zdravilom). 

 

- Poleg medicinskih in 

farmacevtskih kriterijev je v 

- Jasni javnofinančni in drugi 

ekonomski učinki razvrščanja 

zdravil in delovanja 

zdravstvenega sveta. 

 

- Stroškovno učinkovitejša 

alokacija javnofinančnih 

sredstev za zdravila. 

 

- Nižja dovzetnost delovanja 

komisije za razvrščanje zdravil 

ter zdravstvenega sveta na 

pritiske farmacevtske industrije. 

 

- Učinkovitejši nadzor javnih 

izdatkov za zdravila. 

 

- Neposredno višja dostopnost do 
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postopek razvrščanja zdravil na 

liste ter v postopek delovanja 

zdravstvenega sveta potrebno 

uvesti ekonomske oziroma 

javnofinančne kriterije 

evalvacije vloge predlagatelja. 

 

 

zdravil. 

- Komisija je glede na določila 

sedaj veljavnega pravilnika 

sestavljena iz strokovnjakov s 

področja medicine, farmacije ter 

strokovnjakov s »sistemskimi 

znanji na področju zdravil« ter 

tako ne vsebuje strokovnjakov s 

področja zdravstvene ekonomike 

in javnih financ. 

 

- Problematično področje 

razvrščanja zdravil na liste ostaja 

konflikt interesov. 

 

- Prav tako se konflikt interesov 

kaže pri delovanju predstavnikov 

lekarniške zbornice v komisiji za 

razvrščanje. 

 

- Podobno kot komisija za 

razvrščanje zdravil na liste tudi 

zdravstveni svet ne vsebuje 

strokovnjakov s področja 

zdravstvene ekonomike ter pri 

alokaciji javnofinančnih sredstev 

med različnimi zdravstvenimi 

programi ne upošteva 

ekonomskih kriterijev ter 

kriterijev ekonomske 

učinkovitosti v zadostni meri. 

- Komisija bi morala vsebovati 

proporcionalno število 

strokovnjakov s področja 

zdravstvene ekonomike napram 

predstavnikom drugih strok, saj 

je poleg medicinskih in 

farmacevtskih kriterijev pri 

presoji razporejanja 

javnofinančnih sredstev nujno 

potrebno upoštevati tudi vidik 

ekonomske učinkovitosti in 

vpliv na javne finance. 

 

- Podrobno je potrebno oceniti 

članstvo v komisiji in 

zdravstvenemu svetu z vidika 

konflikta interesov. 

 

- Reforma delovanja in 

preoblikovanje sestave 

zdravstvenega sveta na način, ki 

bo omogočal evalvacijo 

ekonomske učinkovitosti 

prerazporejanja sredstev med 

posameznimi zdravstvenimi 

programi. Vključitev 

strokovnjakov s področja 

zdravstvene ekonomike v 

sestavo zdravstvenega sveta ter 

uvedba obvezne evalvacije 

ekonomske učinkovitosti ter 

vpliva na javne finance pri 

predlaganju prerazporejanja 

sredstev za določene zdravstvene 

programe. 

 

 

- Člani komisije ali zdravstvenega 

sveta v izogib konfliktu 

interesov ne bi smeli pripravljati 

kakršnih koli dokumentov ali 

- (Omenjeni zgoraj) 
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mnenj o zdravilu ali 

zdravstvenem programu, ki je 

predmet postopka razvrščanja 

oziroma ocenjevanja smotrnosti 

financiranja iz javnih sredstev. 
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POVZETEK 

 

Pričujoča analiza odgovarja na vprašanje o tem, kako je organiziran trg lekarniških storitev v Sloveniji in ali je 

sedanji način financiranja lekarniške dejavnosti optimalen s stališča posameznih udeležencev na tem trgu. Na 

trgu lekarniških storitev kot ponudniki nastopajo lekarne, kot kupci nastopajo posamezniki (oziroma člani 

gospodinjstev) in kot plačniki nastopajo zdravstvene zavarovalnice. Slednje se delijo na obvezno zdravstveno 

zavarovalnico (OZZ), to je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in na dopolnilne (ali 

prostovoljne) zdravstvene zavarovalnice (PZZ), to so Vzajemna d.v.z., AdriaticSlovenica in Triglav Zdravstvena 

zavarovalnica. 

 

Glavna rezultata študije sta naslednja: 

 

− Cena lekarniške storitve je preplačana, kar pomeni, da so lekarne preveč kompenzirane za svoje 

storitve. Specifično velja, da so lekarne preplačane v redu velikosti 30 evro centov na recept, oziroma 

približno 4 milijone evrov letno. 

 

− Pri financiranju lekarniškega sistema so zanemarjene investicije zavarovalnic v KZZ, zato je tudi 

dodatno pobiranje sredstev s strani lekarn ekonomsko neupravičeno 

 

 

KLJUČNE BESEDE: lekarne, finančna analiza, marža, produktivnost dela, donos na sredstva 
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ABSTRACT 

 

The present analysis studies the organization of the market of services of retail pharmacies in Slovenia and the 

optimality of the existing system of financing of pharmacies’ services.  Suppliers in this market are retail 

pharmacies, buyers and individuals (or household members) and the payers are health care insurances. The latter 

fall into two groups: the mandatory health insurance corporation, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(ZZZS) and voluntary health insurance companies: Vzajemna d.v.z., AdriaticSlovenica in Triglav Zdravstvena 

zavarovalnica. 

 

The analysis has shown the following: (i) retail pharmacies operate with profits and generate high returns on 

assets; (ii) labor productivity in the sector is slightly declining; (iii) pharmacies do not distribute surpluses from 

nonprofit and profit activities in proportion to the ratio of revenues from nonprofit and profit oriented activities 

respectively; (iv) pharmacies operate with profits and have considerable accumulated surpluses from the past in 

the amount of  85 million euros at the end of 2006. 

 

The two main results of the analysis are as follows: 

 

− The price of services produced by pharmacies is too high. The pharmacies are overcompensated for 

their service and the order of overcompensation is 30 euro cents per prescription, which amounts to 4 

million euros annually.  

 

− In financing the pharmacies the investments of health insurances in the KZZ system are not accounted 

for, hence it is not justified that insurances should pay additional funds to the pharmacies. 
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1. UVOD 

 

Pričujoča analiza odgovarja na vprašanje o tem, kako je organiziran trg lekarniških storitev v Sloveniji in ali je 

sedanji način financiranja lekarniške dejavnosti optimalen s stališča posameznih udeležencev na tem trgu. Na 

trgu lekarniških storitev kot ponudniki nastopajo lekarne, kot kupci nastopajo posamezniki (oziroma člani 

gospodinjstev) in kot plačniki nastopajo zdravstvene zavarovalnice. Slednje se delijo na obvezno zdravstveno 

zavarovalnico (OZZ), to je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in na dopolnilne (ali 

prostovoljne) zdravstvene zavarovalnice (PZZ), to so Vzajemna d.v.z., AdriaticSlovenica (AS) in Triglav 

Zdravstvena zavarovalnica. Izhodišča in struktura študije so predstavljena v nadaljevanju uvodnega poglavja. 

 

 

2. EKONOMSKA ANALIZA POSLOVANJA IN FINANCIRANJA LEKARNIŠKE 

DEJAVNOSTI 

 

2.1. UVOD 

 

Analiza poslovanja lekarn predstavlja osrednji del študije, v katerem analiziramo njihovo dejavnost s stališča 

poslovnih financ. Bistvo analize je v tem, da pogleda na poslovne subjekte in na sektor z vidika kazalnikov 

poslovanja in ne na podlagi tehničnih normativov, s katerimi lekarniška zbornica določa vrednost točke. 

Določanje vrednosti točke na podlagi porabe časa za posamezna opravila vodi (tudi) v to, da se lekarnarjem ne 

splača povečevati produktivnosti dela, saj s tem na dolgi rok kvečjemu izgubijo, če pride do novega vrednotenja 

točk glede na porabo časa in drugih dejavnikov za posamezna opravila. 

 

Analiza je opravljena na podlagi objavljenih izkazov stanja in poslovnega izida javnega in zasebnega 

lekarniškega sektorja, pri čemer je analiza opravljena na podlagi primerjav značilnih računovodskih razmerij, iz 

katerih lahko ocenimo ekonomičnost, dobičkonosnost in gospodarnost poslovanja ter primerjamo rezultate v 

javnem in zasebnem sektorju. 

 

Za tovrstno analizo smo se odločili zaradi podatkovnih omejitev, ki onemogočajo bolj sofisticirano 

ekonometrično analizo sektorja. Omejitve, zaradi katerih je ekonometrična analiza neizvedljiva so naslednje: (i) 

pridobivanje podatkov o delovanju vseh zasebnih lekarn je onemogočeno zaradi njihovega specifičnega 

pravnega statusa, zaradi katerega v podatkovni bazi AJPES najdemo le računovodske izkaze zasebnih lekarn, ki 

imajo pravno-organizacijsko obliko gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, medtem ko podatkov za 

ostale zasebne lekarnarje (ki jih je večina med zasebnimi) ni, saj niso zavezani poročanju (kar je z 

javnofinančnega vidika in vidika nadzora nezaslišano); (ii) podatki o poslovanju lekarn v javnem sektorju niso 
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zajeti s stalnimi in nespremenljivi šiframi, kar pomeni, da je medčasovna primerjava podatkov nemogoča in (iii) 

uporaba sodobnih ekonometričnih metod temelji na njihovih asimptotičnih lastnostih, to je lastnostih v velikih 

vzorcih. V majhnih vzorcih je statistično sklepanje močno oteženo in negotovo. Ker je število lekarn majhno in 

so spremljane skozi kratko časovno obdobje, individualni podatki za zasebne lekarne pa sploh niso na voljo, je 

potrebno ubrati pragmatično pot in uporabiti enostavnejšo in hkrati robustnejšo analizo poslovanja, ki temelji na 

ekonomiki podjetja in na finančni ekonomiki. 

 

 

2.2. ANALIZA POSLOVANJA LEKARN V JAVNEM SEKTORJU 

 

V tem razdelku analiziramo poslovanje javnih lekarn. Za podlago analize nam služijo bilance stanje in izkazi 

uspeha za leta 2001-06.15 Vir podatkov so zaključni računi Ministrstva za finance RS. V javnem sektorju je 24 

lekarn oziroma javnih zavodov, ki se med seboj znatno razlikujejo tako po velikosti, v nadaljevanju pa bomo 

videli, da se razlikujejo tudi po kazalcih poslovanja. Zato je pri lekarnah nemogoče govoriti o tem, da gre za 

homogene ponudnike storitev, ki jih je mogoče regulirati s primitivnimi metodami normiranja, kakršne so 

uporabljene za določanje vrednosti lekarniške točke. Take metode služijo kvečjemu temu, da se ne uveljavlja 

optimalna alokacija družbenih virov. 

 

Tabela 1 prikazuje indekse za nekatere ključne makroekonomske podatke za Slovenijo, s katerimi bomo 

primerjali gibanja agregatov v lekarniški dejavnosti. Indeksi so normirani na leto 2000. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nominalne cene delnic 100,00 119,01 184,76 217,47 271,28 256,10 353,06 628,88 

Realne cene delnic 100,00 109,77 158,57 176,78 212,87 196,09 263,85 453,61 

Realna rast cen delnic --- 9,77 44,46 11,48 20,42 -7,88 34,55 71,92 

Proizvajalčeve cene 100,00 108,98 114,58 117,49 122,54 125,85 128,80 135,73 

Potrošnikove cene 100,00 108,42 116,52 123,02 127,44 130,60 133,81 138,64 

HICP 100,00 108,56 116,66 123,30 127,80 130,95 134,28 139,33 

Plače 100,00 111,91 122,83 132,08 139,58 144,65 151,59 160,56 

Industrijska proizvodnja 100,00 103,38 105,59 106,60 111,29 115,99 123,81 132,27 

Zaposlenost 100,00 100,73 101,01 100,11 100,87 101,57 103,04 106,68 

Tabela 1: Indeksi nekaterih makroekonomskih spremenljivke za Slovenijo (Vir: Mednarodni denarni sklad, 

International Financial Statistics) 

 

 

 

                                                           
15

Izkazov uspeha in bilanc stanja za leto 2007 nismo uporabili, ker zaradi sprememb metodologije predstavljeni in analizirani podatki niso 

neposredno primerljivi s tistimi za obdobje 2001-06. 
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2.2.1. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 

 

Tabela 2 prikazuje gibanje čistega poslovnega izida poslovanja lekarn, to je razlike med prihodki in odhodki za 

koledarska leta 2001-06. Vidimo, da je čisti poslovni izid z leti trendno nominalno upadal, znatneje pa je upadal 

realno. Realno je od leta 2001 do leta 2006 upadel za 35 odstotkov, ob diskontiranju z indeksom proizvajalčevih 

cen, ob diskontiranju z indeksom potrošnikovih cen pa celo bolj. Kljub temu trendnemu upadanju pa so vse 

lekarne v letih 2001-2004 poslovale pozitivno, v letih 2005 in 2006 pa je le ena lekarna poslovala z izgubo. 

Celoten sektor javnih lekarn pa je v vseh letih posloval pozitivno, kar je indikator za to, da moremo analizirati 

morebitno znižanje cen, ki jih za svoje storitve zaračunavajo lekarnarji. Javne lekarne so namreč neprofitni javni 

zavodi, katerih cilj je izvajanje javnih storitev, oziroma skrb za javni interes. Zaradi tega je treba analizirati, ali 

presežki prihodkov nad odhodki ne pomenijo tega, da je prispevna stopnja za zdravstvene storitve previsoka 

in/ali da je potrebno razmišljati o vrnitvi presežkov v proračun. 

 

Poudariti velja, da je kopičenje akumuliranih presežkov pri lekarnah neoptimalno tudi zato, ker obstajajo znatni 

oportunitetni stroški, ki jih taka alokacija sredstev povzroča.  Glede na dolge čakalne dobe v zdravstvu in glede 

na počasno uvajanje nekaterih novih, dražjih in učinkovitih postopkov zdravljenja, je nesmiselno, da se v delu 

sistema javnega zdravstva kopičijo sredstva, ki niso investirana optimalno ali porabljena za svoj osnovni namen 

– to pa je zagotavljanje optimalne zdravstvene oskrbe zavarovalcev. 

 

Poleg tega je potrebno analizirati javnofinančni vidik tudi z drugega zornega kota. Namreč, če lekarna dela z 

dobičkom, ki presega neko razumno stopnjo donosa na sredstva, in je ta lekarna hkrati tudi zavod (se pravi, da 

dobiva plačila tudi iz javnih sredstev in dela za javni interes), potem je treba vrednost lekarniške točke revidirati 

in jo določiti na ustrezni ravni. Javna blagajna mora revidirati točko na podlagi tega, da morajo javne lekarne 

delati s pozitivno ničlo, seveda ob upoštevanju vseh relevantnih stroškov. V nasprotnem primeru pride do 

preplačevanja lekarniških storitev – posledično se denar akumulira v javnem zavodu ter se tako efektivno steka 

od zavarovancev ZZZS k lekarniškemu zavodu. Če ustanovitelj zavoda lahko razpolaga s presežki, potem to 

pomeni stekanje sredstev od zavarovancev ZZZS k občini v katere lasti je javni zavod. Če pa občina ne 

razpolaga s presežki prosto, potem opisano prelivanje sredstev pomeni prelivanje k zaposlenim v lekarni, to pa je 

v nasprotju z relevantnim plačnim sistemom. Vrednost točke mora biti določena tako, da lekarne postanejo vsaj 

pravi neprofitni javni zavodi, kot so na primer osnovne in srednje šole. 

 

Zgolj na podlagi zgornje analize sklep o tem, ali so nadomestila, ki jih za svojo dejavnost prejemajo lekarne 

previsoka, seveda ne sledi, zato je potrebna bolj podrobna analiza poslovanja, predvsem analiza donosov, ki jih 

realizirajo lekarne pri svojem poslovanju. Analizo donosov na sredstva in dinamiko produktivnosti dela javnih 

lekarn si bomo ogledali v nadaljevanju tega poglavja. 
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2.2.2. DONOS NA SREDSTVA 

 

Tabela 3 prikazuje gibanje donosa na sredstva v javnih lekarnah za obdobje 2001-06. Donos na sredstva je 

kazalec, ki kaže, kako donosno je poslovanje poslovnega sistema glede na celotna sredstva, torej glede na stalna 

in obratna sredstva in se izračuna kot količnik neto prihodkov in vseh sredstev v podjetju. 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Skupaj 2.251.934 2.155.427 2.495.107 1.977.396 1.937.822 1.975.533 

Lekarna Ajdovščina 62.051 44.638 55.592 32.782 33.867 45.837 

Lekarna Brežice 52.889 50.473 51.398 41.629 48.104 44.105 

Celjske Lekarne 130.299 83.503 123.380 86.957 66.921 55.339 

Kraške lekarne Ilirska Bistrica 200.909 66.530 82.872 58.843 78.505 93.880 

Lekarna Kamnik 76.423 91.233 97.154 83.721 104.439 90.986 

Lekarna Kočevje 31.853 36.047 29.074 42.462 44.530 52.504 

Obalne lekarne Koper 42.122 73.856 77.314 76.811 78.613 95.463 

Gorenjska lekarna Kranj 129.608 118.444 139.058 98.182 92.392 88.651 

Lekarna Krško 12.762 12.183 9.352 19.779 18.327 25.478 

Lekarna Ljubljana 435.211 691.736 796.468 698.325 612.610 637.202 

Mariborske Lekarne 490.107 399.373 398.501 306.472 238.511 183.733 

Lekarna Mozirje 18.123 10.328 9.976 6.399 21.428 17.045 

Pomurske lekarne Murska Sobota 133.271 128.206 133.984 71.714 71.908 111.886 

Goriška Lekarna 37.060 8.056 28.088 43.394 43.900 51.440 

Dolenjske lekarne Novo Mesto 26.955 5.407 40.535 18 26.244 45.773 

Lekarna Ormož 30.427 31.421 34.335 20.509 28.277 25.584 

Lekarne Ptuj 60.699 30.846 56.705 30.470 33.667 32.966 

Koroška lekarna Ravne na Koroškem 94.400 93.983 109.281 101.767 103.331 99.695 

Lekarna Ribnica 18.229 12.266 13.592 16.097 15.228 14.397 

Javni zavod lekarna Sevnica 9.757 6.295 23.156 10.796 17.450 16.679 

Lekarna Slovenska Bistrica 74.023 70.879 64.201 48.357 58.456 50.298 

Zasavske lekarne Trbovlje 524 186 25.546 7.870 18.050 22.289 

Lekarna Velenje 68.287 78.504 76.055 68.705 89.573 86.246 

Javni zavod Žalske lekarne 15.945 11.034 19.490 5.337 -6.509 -11.943 

Tabela 2: Gibanje neto presežka v 1000 SIT, (vir: Ministrstvo za finance in lastni izračuni). 

 

Donos na vsa sredstva v lekarniški panogi se je gibal med 9,33 odstotka v letu 2001 in 5,66 odstotka v letu 2006. 

Za primerjavo navedimo, da je na primer skupina Gorenje med leti 2002-06 dosegala donose na sredstva v 

razponu 2,6 do 3,7 odstotkov, da je Skupina Krka v začetku leta 2008 dosegla donos na sredstva 15,4 odstotka, 

da je Skupina Telekom Slovenije v letih 2005-06 dosegla donos na sredstva okoli 4,8 odstotka in da je poslovni 

sistem Mercator v letu 2007 realiziral donos na sredstva v višini 1,6 odstotka. Vidimo torej, da so lekarne glede 

na ostala slovenska podjetja (z izjemo Krke) visoko donosne, kar je presenetljivo, glede na to, da kot izvajalci 

javne funkcije ne nosijo tveganja v enaki meri, kot ga nosijo podjetja, ki delujejo na trgu. 
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Primerjava finančnih količnikov med panogami je problematična, saj se razlikujejo tako po pričakovani 

donosnosti, kot tudi po tveganju. Vsekakor pa velja, da je poslovanje lekarn povezano z dokaj majhnimi 

tveganji, saj je zaradi zaprte strukture in narave njihovih produktov in storitev povpraševanje po njihovih 

proizvodih in storitvah dokaj stabilno. Zato je neupravičeno pričakovati, da bi lahko javne lekarne iztržila visoko 

premijo na svoja sredstva. 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Skupaj 9,33 8,30 8,51 6,16 5,72 5,66 

Lekarna Ajdovščina 28,62 17,28 16,72 9,72 10,22 12,61 

Lekarna Brežice 17,58 13,98 12,58 9,09 9,26 8,13 

Celjske Lekarne 11,12 6,05 8,05 5,23 3,58 3,60 

Kraške lekarne Ilirska Bistrica 25,95 8,31 8,60 5,73 7,65 8,85 

Lekarna Kamnik 10,11 12,16 10,83 8,37 10,05 8,04 

Lekarna Kočevje 16,72 19,50 12,03 15,13 14,75 15,07 

Obalne lekarne Koper 6,32 10,56 9,76 8,59 8,11 9,19 

Gorenjska lekarna Kranj 11,99 9,80 9,88 6,72 5,85 5,33 

Lekarna Krško 5,53 5,07 3,33 6,30 5,76 7,69 

Lekarna Ljubljana 8,69 13,85 12,80 9,57 7,75 7,55 

Mariborske Lekarne 6,49 5,02 4,64 3,34 2,55 1,84 

Lekarna Mozirje 10,37 6,00 5,70 3,38 10,27 7,40 

Pomurske lekarne Murska Sobota 12,42 11,26 11,09 5,63 5,36 8,66 

Goriška Lekarna 4,16 0,88 3,08 4,64 4,63 5,59 

Dolenjske lekarne Novo Mesto 3,16 0,61 4,31 0,00 2,69 5,25 

Lekarna Ormož 11,83 10,88 10,70 5,88 7,65 6,54 

Lekarne Ptuj 15,17 7,74 11,97 5,52 5,99 5,46 

Koroška lekarna Ravne na Koroškem 9,48 8,39 9,01 7,64 7,16 6,63 

Lekarna Ribnica 18,55 8,89 9,67 9,44 8,73 7,51 

Javni zavod lekarna Sevnica 5,91 3,52 11,61 4,91 7,02 6,32 

Lekarna Slovenska Bistrica --- 14,99 11,50 8,64 10,00 7,54 

Zasavske lekarne Trbovlje 0,13 0,05 6,24 1,73 3,57 5,04 

Lekarna Velenje 10,79 11,09 9,79 7,96 9,37 8,23 

Javni zavod Žalske lekarne 6,42 3,45 6,13 1,36 -1,54 -4,34 

Tabela 3: Gibanje donosa na sredstva v odstotkih, (vir: Ministrstvo za finance in lastni izračuni). 

 

 

2.2.3. PROFITNA STOPNJA (DONOS NA DOLGOROČNA SREDSTVA IN 

SREDSTVA V UPRAVLJANJU) 

 

Tabela 4 prikazuje gibanje profitne stopnje, to je razmerja med neto prihodki in lastnimi sredstvi ter sredstvi v 

uporabi. Profitna stopnja je od leta 2001 do leta 2006 sicer upadala, kljub temu pa je dosegala zelo visoke 

vrednosti. Tabela 1 omogoča primerjavo z rastjo realnih cen delnic na Ljubljanski borzi. Vidimo, da je bil donos 

na dolgoročna sredstva in sredstva v uporabi v javnih lekarnah v štirih od šestih let višji od donosa na 

Ljubljanski borzi. Glede na nizko tveganje poslovanja lekarn je tak donos zelo visok. Velja tudi dodatna 
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zanimivost: kumulativni realni donos na dolgoročna sredstva in sredstva v uporabi v lekarniški dejavnosti je med 

leti 2001-06 presegel kumulativni realni donos na Ljubljanski borzi.16 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Skupaj 27,8 26,1 27,5 21,1 19,4 18,9 

Lekarna Ajdovščina 145,7 88,6 39,0 18,0 20,7 29,2 

Lekarna Brežice 59,4 56,1 59,5 53,3 65,7 20,5 

Celjske Lekarne 34,2 20,8 30,8 15,5 12,0 10,2 

Kraške lekarne Ilirska Bistrica 60,9 20,9 21,5 14,3 16,3 20,2 

Lekarna Kamnik 36,3 47,1 39,5 27,4 31,8 21,6 

Lekarna Kočevje 37,9 1757,5 104,3 158,1 175,5 200,0 

Obalne lekarne Koper 18,9 25,4 26,5 27,2 26,7 29,8 

Gorenjska lekarna Kranj 33,5 30,5 33,6 23,4 21,3 19,4 

Lekarna Krško 30,4 18,6 7,1 14,2 14,0 20,4 

Lekarna Ljubljana 66,4 106,3 116,6 84,1 70,1 65,4 

Mariborske Lekarne 16,3 12,8 11,3 9,4 6,4 4,7 

Lekarna Mozirje 41,5 24,0 25,7 12,0 42,7 36,8 

Pomurske lekarne Murska Sobota 27,6 27,1 30,0 15,1 15,8 31,9 

Goriška Lekarna 6,1 1,3 4,7 7,2 7,4 9,2 

Dolenjske lekarne Novo Mesto 5,4 1,1 8,2 0,0 5,0 8,5 

Lekarna Ormož 46,6 49,8 43,8 26,5 37,9 34,6 

Lekarne Ptuj 102,7 44,2 82,3 29,5 29,9 21,9 

Koroška lekarna Ravne na Koroškem 26,0 25,7 27,8 26,9 24,9 20,3 

Lekarna Ribnica 113,0 37,8 44,8 51,8 53,6 49,7 

Javni zavod lekarna Sevnica 24,0 19,0 49,1 17,1 26,3 22,8 

Lekarna Slovenska Bistrica --- 86,7 49,0 35,9 45,3 42,7 

Zasavske lekarne Trbovlje 0,4 0,1 19,3 5,8 10,8 14,3 

Lekarna Velenje 29,8 36,4 38,4 36,1 44,0 44,7 

Javni zavod Žalske lekarne 17,1 13,6 26,1 3,8 -5,02 -9,83 

Tabela 4: Donos na dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v javnih lekarnah v odstotkih, (vir: Ministrstvo 

za finance in lastni izračuni). 

 

                                                           
16

Pri tem vzamemo za izračun donosa borze gibanje indeksa SBI 20. 
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2.2.4. PRODUKTIVNOST DELA 

 

Tabela 5 prikazuje gibanje nominalne produktivnosti dela v javnih lekarnah. Produktivnost dela je definirana kot 

dodana vrednost na zaposlenega, dodana vrednost pa se izračuna kot razlika v vrednosti prodanih storitev in 

proizvodov ter kupljenih storitev in proizvodov.  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Skupaj 7.873 8.241 8.972 8.761 8.853 9.088 

Lekarna Ajdovščina 8.106 9.063 9.458 8.724 9.646 10.990 

Lekarna Brežice 8.889 10.883 9.929 10.046 11.041 10.456 

Celjske Lekarne 5.940 8.192 8.872 8.335 8.429 8.129 

Kraške lekarne Ilirska Bistrica 9.891 10.191 11.203 10.617 11.268 11.224 

Lekarna Kamnik 7.925 8.906 9.729 9.393 8.958 9.101 

Lekarna Kočevje 9.337 11.350 12.459 12.700 13.518 12.615 

Obalne lekarne Koper 8.050 9.416 10.763 10.326 10.314 10.539 

Gorenjska lekarna Kranj 8.026 7.758 8.773 8.449 8.414 8.225 

Lekarna Krško 5.537 7.359 8.898 9.260 8.946 9.731 

Lekarna Ljubljana 6.988 8.510 9.400 9.154 9.275 9.677 

Mariborske Lekarne 6.543 6.794 7.541 7.507 7.514 7.907 

Lekarna Mozirje 9.219 8.887 10.374 10.013 11.277 11.138 

Pomurske lekarne Murska Sobota 5.969 7.625 8.018 8.302 8.226 9.104 

Goriška Lekarna 6.897 8.171 9.159 9.370 9.593 9.946 

Dolenjske lekarne Novo Mesto 6.203 6.672 7.262 6.894 7.265 7.335 

Lekarna Ormož 7.358 8.547 11.706 10.100 9.749 10.225 

Lekarne Ptuj 7.376 7.392 8.457 7.787 7.916 8.180 

Koroška lekarna Ravne na Koroškem 6.635 8.820 9.422 9.708 9.768 9.814 

Lekarna Ribnica 7.036 10.131 8.984 9.458 9.666 9.976 

Javni zavod lekarna Sevnica 6.967 8.599 9.841 9.987 10.648 10.461 

Lekarna Slovenska Bistrica 8.022 9.166 9.371 9.502 9.567 10.197 

Zasavske lekarne Trbovlje 5.691 7.517 8.209 7.960 8.376 8.761 

Lekarna Velenje 6.606 8.990 9.603 9.759 9.709 9.667 

Javni zavod Žalske lekarne 9.340 8.868 8.647 7.981 6.913 8.455 

       

Letna stopnja rasti v odstotkih (nominalno) --- 4,68 8,87 -2,36 1,05 2,66 

Letna stopnja rasti v odstotkih (realno) --- -2,60 3,12 -5,74 -1,39 0,19 

Tabela 5: Gibanje nominalne dodane vrednosti na zaposlenega v 1000 SIT, (vir: Ministrstvo za finance in lastni 

izračuni). 

 

Razvidno je, da je produktivnost dela v sektorju rasla po nizkih stopnjah in da je realno celo upadla. 

Kumulativna rast produktivnosti dela med leti 2001 in 2006 je -6,43 odstotka, kar pomeni, da so v sektorju 

rezerve, ki jih je potrebno izkoristiti s pospeševanjem rasti produktivnosti. 
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V zvezi s tem je potrebno opozoriti na to, da kljub uvajanju informacijskih orodij v lekarniško poslovanje 

produktivnost dela v sektorju pada, kar pomeni, da so poslovni procesi obdelave recepta in izdaje zdravila 

neučinkoviti in neprilagojeni za uporabo novih informacijskih tehnologij. 17 

 

 

2.2.5. STROŠKI DELA NA ZAPOSLENEGA 

 

Tabela 6 predstavlja gibanje stroškov dela na zaposlenega po lekarnah v javnem sektorju. Primerjava z 

makroekonomskimi podatki, ki jih prikazuje Tabela 1 kaže, da je rast plač na zaposlenega v lekarniškem sektorju 

zaostajala za rastjo plač v celotnem gospodarstvu. Kljub temu pa je realna rast plač v obdobju 2001-06 za 

približno 3 odstotne točke presegla realno rast produktivnosti.  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Skupaj 5.958 6.273 6.733 7.049 7.000 7.125 

Lekarna Ajdovščina 5.173 5.958 5.926 5.990 6.726 6.988 

Lekarna Brežice 6.711 6.784 6.299 6.878 7.403 7.390 

Celjske Lekarne 6.087 6.599 7.002 7.635 7.644 7.214 

Kraške lekarne Ilirska Bistrica 6.400 7.434 7.903 8.034 8.069 7.841 

Lekarna Kamnik 6.375 6.846 7.558 7.536 6.769 6.934 

Lekarna Kočevje 7.164 7.165 8.512 7.493 8.016 6.776 

Obalne lekarne Koper 7.161 7.245 8.372 8.147 8.129 7.867 

Gorenjska lekarna Kranj 6.124 6.112 6.947 6.991 7.013 6.946 

Lekarna Krško 6.032 6.609 6.981 7.182 6.881 7.236 

Lekarna Ljubljana 5.754 5.909 6.280 6.595 6.579 7.036 

Mariborske Lekarne 5.484 5.812 6.136 6.662 6.410 6.993 

Lekarna Mozirje 7.541 7.586 8.614 8.452 8.170 8.587 

Pomurske lekarne Murska Sobota 5.402 5.779 6.053 6.992 6.945 6.702 

Goriška Lekarna 6.379 6.714 7.163 7.359 7.751 7.830 

Dolenjske lekarne Novo Mesto 5.243 6.071 6.387 6.362 6.428 6.175 

Lekarna Ormož 5.681 6.814 7.164 7.535 6.630 7.170 

Lekarne Ptuj 5.537 6.000 6.422 6.636 6.795 6.901 

Koroška lekarna Ravne na Koroškem 6.229 6.561 6.980 7.366 7.403 7.340 

Lekarna Ribnica 6.556 8.134 6.812 6.943 7.220 7.536 

Javni zavod lekarna Sevnica 7.421 7.437 7.812 8.787 8.831 8.581 

Lekarna Slovenska Bistrica 5.438 4.935 5.744 6.542 6.264 7.065 

Zasavske lekarne Trbovlje 6.480 6.676 7.009 7.356 7.394 7.438 

Lekarna Velenje 5.904 6.134 6.720 7.347 6.860 6.984 

Javni zavod Žalske lekarne 6.852 7.254 7.331 7.501 7.532 8.801 

Tabela 6: Stroški dela na zaposlenega v 1000 SIT, (vir: Ministrstvo za finance in lastni izračuni). 

                                                           
17

Pogosto velja, da uvedba novih tehnologij, predvsem informacijskih tehnologij, v začetni fazi zmanjša produktivnost dela, kajti zaposleni 

se morajo naučiti uporabljati novo tehnologijo. Zato je teoretično mogoče, da v slovenskih lekarnah prihaja do tega t. i. »learning curve« 

učinka, vendar smo do tega učinka kot do vzroka stagnacije produktivnosti dela zaradi njegove dolgotrajnosti dokaj skeptični. 
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2.2.6. AKUMULIRANI PRIHODKI NAD ODHODKI 

 

Tabela 7 prikazuje akumulirano razliko med prihodki in odhodki v sektorju javnih lekarn. Vidimo, da je bil ob 

koncu leta 2006 celotni znesek presežnih akumuliranih prihodkov 20,4 milijarde SIT, oziroma 85,19 milijonov 

evrov. Slednje pomeni, da so javne lekarne v času od ustanovitve pa do konca leta 2006 akumulirale znatne 

presežke, od katerih uporabniki niso imeli nikakršnih koristi. 

 

Skupaj 20.415.268 

Lekarna Ajdovščina 181.646 

Lekarna Brežice 311.657 

Celjske Lekarne 720.510 

Kraške lekarne Ilirska Bistrica 536.423 

Lekarna Kamnik 656.007 

Lekarna Kočevje 300.436 

Obalne lekarne Koper 660.153 

Gorenjska lekarna Kranj 744.544 

Lekarna Krško 188.257 

Lekarna Ljubljana 6.334.897 

Mariborske Lekarne 5.470.908 

Lekarna Mozirje 152.772 

Pomurske lekarne Murska Sobota 769.626 

Goriška Lekarna 235.110 

Dolenjske lekarne Novo Mesto 45.773 

Lekarna Ormož 287.570 

Lekarne Ptuj 370.129 

Koroška lekarna Ravne na Koroškem 893.976 

Lekarna Ribnica 137.331 

Javni zavod lekarna Sevnica 139.949 

Lekarna Slovenska Bistrica 495.820 

Zasavske lekarne Trbovlje 105.412 

Lekarna Velenje 646.123 

Javni zavod Žalske lekarne 30.239 

Tabela 7: Stanje akumuliranih presežkov prihodkov na odhodki za leto 2006; zneski v 1000 SIT, (vir: 

Ministrstvo za finance in lastni izračuni). 

 

 

2.3. PRIMERJAVA JAVNIH IN ZASEBNIH LEKARN PO KAZALNIKIH 

POSLOVANJA 

 

Tabela 8 prikazuje primerjavo poslovanja javnih in zasebnih lekarn po kazalnikih poslovanja. Primerjava kaže, 

da imajo javne lekarne tipično višje donose na celotna sredstva, na lastna dolgoročna sredstva, da imajo višjo 
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dodano vrednost na zaposlenega in tudi višje stroške dela v celotnih stroških. Opozoriti je potrebno na velika 

nihanja v vrednosti kazalcev pri zasebnih lekarnah, iz česar z veliko verjetnostjo sklepamo na nepopolnost 

podatkov, na katerih je bila izvedena primerjava. Zaradi tega je nujni pogoj za nadaljnjo primerjalno analizo 

poslovanja zasebnih in javnih lekarn pridobitev zanesljive podkovne baze individualnih podatkov o poslovanju 

posameznih zasebnih lekarn ter primerjava javnih in zasebnih lekarn na podlagi ekonometrične analize 

(zavedajoč se omejitev zaradi kratke časovne dimenzije podatkov). 

 

Velja pa poudariti, da na podlagi obstoječih omejenih podatkov ni mogoče sklepati na to, da razlikovanje med 

javnim in zasebnim lastništvom lekarn, ne more biti razlog za razliko vrednotenja točk in plačevanja provizije za 

KZZ. Prav tako velja, da heterogenost strukture ponudnikov ne more biti razlog za različne cene, ki jih ti 

ponudniki računajo za svoje storitve, kajti tak sistem dveh vrst cen bi vodil v neučinkovitost in zaviral rast 

produktivnosti v panogi. Dodati je treba tudi to, da je dokazno breme utemeljitve različnih načinov plačevanja 

storitev javnih in zasebnih lekarn na predlagatelju takega sistema, predlagatelj pa bo moral svoj predlog 

utemeljiti na javno dostopnih podatkih in na podlagi transparentne metodologije, ki jo je mogoče verificirati. 

 

 2004 2005 2006 

Tip lekarne Javne Zasebne Javne Zasebne Javne Zasebne 

Donos na sredstva v odstotkih 6,2 1,0 5,7 6,0 5,7 3,1 

Stroški dela v celotnih stroških v odstotkih 11,1 8,2 10,8 8,9 10,5 8,7 

Donos na dolgoročna sredstva v odstotkih /1 21,1 2,6 19,4 23,5 18,9 7,6 

Produktivnost dela na zaposlenca v EUR /2 36.559 15.758 36.943 30.392 37.924 26.231 

Bruto strošek dela na zaposlenca v EUR /3 29.414 NP 29.210 NP 29.732 NP 

/1 Donos na dolgoročna sredstva in sredstva v uporabi za javne in donos na dolgoročna sredstva za zasebne lekarne 

/2 Podatki so iz SIT pretvorjeni v EUR po tečaju 239.64 SIT/EUR za vsa leta v tabeli 

/3 NP = ni primerljivega podatka 

Tabela 8: Primerjava kazalcev poslovanja zasebnih in javnih lekarn (Vir: AJPES, Ministrstvo za finance in lastni 

izračuni). 

 

 

2.4. ANALIZA FINANCIRANJA IN INVESTICIJ S STRANI DPZZ 

 

Lekarniška dejavnost je tudi neto prejemnica sredstev s strani zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno in druge 

oblike prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj. Zavarovalnice so investirale v programsko opremo, ki pri lekarnah 

trenutno podpira in izvaja opravila pri obdelavi recepta in izdaji zdravila, v sistem KZZ in v sistem »on-line 

ZZ«.  

 

Na začetku tega razdelka moramo opozoriti, da lekarne trenutno zavarovalnicam nekatere informacijske storitve 

zaračunavajo dvojno, prvič kot prejeta investicijska sredstva (ki so vračunana v ceno storitve) in drugič 

nadomestilo za posredovanje podatkov oziroma provizijo. Tako dvojno plačevanje je de facto neekonomično 
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trošenje denarja zavarovancev, saj se s tem dejansko zmanjšuje obseg sredstev, s katerimi prek zavarovalnic 

razpolagajo zavarovanci. 

 

 

2.4.1. INVESTICIJE ZAVAROVALNIC V LEKARNIŠKO DEJAVNOST 

 

V tem razdelku izračunamo zneske, ki so jih zavarovalnice plačale za delovanje lekarniške dejavnosti. Po 

podatkih dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic so letni zneski, ki so jih zavarovalnice plačale lekarnam, 

navedeni v spodnji tabeli. Od zgoraj navedenih zneskov (ki pomenijo skupne stroške za zdravila) odpade za 

izvajanje lekarniške dejavnosti po oceni DPZZ 14 odstotkov. Računanje sedanje vrednosti ob koncu leta 2007 

pokaže, da je skupni znesek ob letni obrestni meri 5 odstotkov enak 411,75 milijonov evrov in da je delež 

namenjen izvajanju lekarniške dejavnosti enak 57,65 milijonov evrov. 

 
 

Leto Skupno plačilo Za izvajanje lekarniške dejavnosti 

2005 121,180 16,965 

2006 129,656 18,151 

2007 134,268 18,797 

NFV 2007 411,75 57,65 

Tabela 9: Stroški financiranja lekarniške dejavnosti plačani s strani zavarovalnic v milijonih EUR. (Vir: 
dopolnilne zdravstvene zavarovalnice) 
 

 

Leto Plačilo 

2005 1.103.281,10 

2006 1.346.189,64 

2007 1.174.787,00 

Tabela 10: Stroški plačevanja nadomestila za posredovanje podatkov oziroma provizije lekarnam, ki jih 

plačujejo zavarovalnice, zneski v EUR  (Vir: dopolnilne zdravstvene zavarovalnice) 

 

 

Tabela 11 prikazuje znesek investicij v KZZ s strani zavarovalnic. Zneski so v evrih. Od zgoraj navedenih 

zneskov je delež, ki odpade na lekarne je po oceni DPZZ 47 odstotkov. Časovna vrednost teh plačil v letu 2007 

je ob letni obrestni meri 5 odstotkov enaka 7,40 milijona evrov, delež, ki odpade na lekarne pa je glede na oceno 

DPZZ 3,48 milijona evrov. 
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2005 2.350.895,81 

2006 2.830.790,35 

2007 1.839.429,40 

Tabela 11: Znesek investicij v KZZ s strani zavarovalnic (Vir: dopolnilne zdravstvene zavarovalnice) 

 

Poleg zgoraj navedenih letnih zneskov za vzdrževanje in nadzor sistema KZZ so imele zavarovalnice tudi 

naslednje enkratne stroške za pristop v sistem KZZ: 690.000.000,00 SIT v letu 2000, 530.000.000,00 SIT v 

letih 1999/2000 in 2.992.606,00 EUR (od tega 2.575.314,00 EUR v letu 2003 in 417.292,00 EUR v letu 

2006). Delež, ki odpade na lekarne je po oceni DPZZ 47 odstotkov. Časovna vrednost vseh teh zneskov v 

letu 2007 je bila ob letni obrestni meri 5 odstotkov enaka 10,38 milijona evrov. 

 

 

2005 164.316,09 

2006 164.316,09 

2007 166.365,00 

Tabela 12: Ostali potencialni izdatki, stroški oziroma investicije zavarovalnic v lekarniško dejavnost v EUR. 

(Vir: dopolnilne zdravstvene zavarovalnice) 

 

Poleg zgoraj navedenih letnih zneskov za vzdrževanje programske opreme v lekarnah so imele 

zavarovalnice tudi naslednje enkratne stroške za izdelavo programske opreme: 62.000.000,00 SIT v letu 

2000 in 556.512,00 EUR v letu 2003, kar v letu 2007 ob letni obrestni meri 5 odstotkov znese 1,04 milijona 

evrov.18 

 

 

2.4.2. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI INVESTICIJ ZAVAROVALNIC V 

LEKARNIŠKO DEJAVNOST 

 

Pri zgoraj navedenih zneskih in v povezavi s stagnacijo rasti produktivnosti dela v sektorju javnih lekarn se 

odpira vprašanje, kakšna je bila učinkovitost investicij v informacijske sisteme, ki so jih izvedle zavarovalnice. 

Kot je navedeno zgoraj, so investicije dopolnilnih zavarovalnic v lekarniške informacijske sisteme in druga 

plačila zavarovalnic lekarnam (upoštevajoč navedene ocenjene deleže) in preračunano na konec leta 2007 ob 

letni obrestni meri 5 odstotkov, znašala 76,35 milijonov evrov. Kljub tem vlaganjem pa se je zgodilo dvoje: 

produktivnost dela je v javnih lekarniških zavodih padala, lekarne pa so do konca leta 2006 akumulirale okoli 85 

milijonov evrov presežkov. Sledi, da so investicije zavarovalnic v lekarne neučinkovite in da služijo (v večini) 

temu, da se v lekarnah kopičijo presežki – gre torej za de facto transfer, brez koristi za uporabnike lekarniškega 

                                                           
18 Za preračunavanje iz tolarjev v evre smo uporabili srednji paritetni tečaj 239,64 SIT EUR. 
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sistema. Ker so javnofinančna sredstva, ki se akumulirajo v lekarniških javnih zavodih omejena pri 

reinvestiranju, predstavljajo dodatno breme neučinkovite rabe javnih sredstev. 

 

Za ponazoritev velikosti sredstev, ki so se akumulirala v lekarnah, izračunajmo še obseg akumuliranih presežkov 

na zaposlenca v javnih lekarnah. Leta 2006 je bilo v javnih lekarnah zaposlenih 1358 delavcev, kar pomeni, da 

znašajo akumulirani presežki več kot 62 tisoč evrov na zaposlenca. 

 

 

3. NADOMESTILO LEKARNAM ZA POSREDOVANJE PODATKOV  

 

 

3.1. NADOMESTILO KOT DAVEK 

 

Slovenske lekarne letno obdelajo okoli 14 milijonov receptov, v zadnjem času pa so izpostavile zahtevo po 

plačevanju nadomestila za posredovanje podatkov, ki naj bi ga plačevale zavarovalnice. S stališča ekonomike 

podjetja in tudi s stališča  blagostanja potrošnikov ni nikakršnega razloga za to, da bi lekarne dobivale kakršno 

koli nadomestilo za posredovanje podatkov. Razlogi za zanikanje potrebe po takem nadomestilu so naslednji: 

 

1. Lekarne opravljajo storitve javnega pomena, zato morajo biti tudi plačane za izvedbo teh storitev. Javne 

lekarne so neprofitni zavodi, katerih bilance kažejo, da (i) poslujejo z dobičkom; (ii) imajo akumulirana 

znatna sredstva iz preteklih presežkov, ta sredstva pa ne služijo za povečevanje blagostanja potrošnikov 

(torej ne služijo javnemu interesu) in (iii) produktivnost dela v lekarnah stagnira (in celo za spoznanje 

pada), kar pomeni, da imajo notranje rezerve, ki jih morajo izkoristiti, preden lahko zahtevajo kakršno 

koli povečevanje sredstev, ki so namenjena njihovemu poslovanju. 

 

2. Zavedati se moramo, da vsako dodatno obremenjevanje zavarovalnic de facto pomeni obremenjevanje 

potrošnikov (to je zavarovancev v DPZZ), pri čemer ni dokazano, da bi od tega nadomestila uporabniki 

lekarniških storitev imeli kakršno koli korist. 

 

3. Ob uvedbi nadomestila bi se donosi že tako izjemno visoki donosi na dolgoročna sredstva in na sredstva 

v uporabi javnih lekarn še povečala, pri čemer pa so donosi že sedaj primerljivi z ex post(!) donosi 

neprimerno bolj tveganih vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi. Tako vlaganje predstavlja 

neučinkovito izrabo družbenih virov in je zato nedopustno. 

 

4. Učinek uvedbe nadomestila na blagostanje potrošnikov je torej v celoti negativen, saj pozitivnih 

elementov sploh ni. Izgube potrošnikove koristnosti so kar enake celotnemu transferu oziroma znesku, 
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ki bi ga zaradi nadomestila prejele lekarne. Gre torej za transfer od potrošnikov do lekarn, pri čemer je 

že a priori razvidno, da se s tem nadomestilom kvečjemu zniža blagostanje potrošnika. 

 

5. Med dopolnilnimi zavarovalnicami in ZZZS obstaja diskriminacija glede financiranja lekarniške 

dejavnosti, saj lekarne od ZZZS ne zahtevajo plačevanja nadomestila za posredovanje podatkov, od 

prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic pa jo. 

 

 

4. PRAVA CENA LEKARNIŠKIH STORITEV 

 

V tem poglavju izračunamo pravo ceno lekarniških storitev, to je vrednost točke, ki bi morala pripasti lekarnam 

ob upoštevanju njihovih obstoječih stroškov in smiselnem donosu na celotna sredstva in na dolgoročna sredstva. 

 

 

4.1. COST PLUS PRICING METODA IZRAČUNA PRAVE CENE 

 

Prava cena lekarniških storitev se določi tako, kot se določajo cene ostalih reguliranih storitev; če lekarne 

opravljajo javno funkcijo in imajo na trgu privilegiran položaj, saj lahko njihovo stanovsko združenje omejuje 

vstop konkurentom, morajo biti podvrženi regulaciji cen svojih storitev. Te cene pa morajo biti določene tako, da 

bodo pokriti stroški lekarniških storitev in da bodo lekarne imele zagotovljen nek »smiseln« donos na kapital. 

Relevanten oziroma smiseln donos na kapital se določi na podlagi tveganja poslovanja lekarn, na podlagi 

kovariance njihovih denarnih tokov z donosi tržnega portfelja in na podlagi cene kapitala brez tveganja. Gre za 

izračun, ki temelji na tako imenovani beti denarnih tokov lekarn. 

 

Zaradi pomanjkljivih podatkov in prekratkih časovnih vrst je korekten izračun kovariance med donosi na tržni 

portfelj in denarnimi tokovi lekarni neizvedljiv, zato predlagamo kot aproksimacijo ciljni donos na dolgoročna 

sredstva, ki dosega povprečni donos v maloprodaji, saj je maloprodaja kot tipična storitvena dejavnost z nizkimi 

maržami in relativno nizko kapitalsko intenzivnostjo najboljši približek za dejavnost lekarn. 

 

Tabela 13 prikazuje rezultate enostavne simulacije spremembe presežka lekarn ob predpostavkah letnega donosa 

na dolgoročna sredstva v višini 10 odstotkov oziroma letnega donosa na sredstva v višini 2 odstotka. Stopnji 

donosa 10 oziroma 2 odstotka sta uporabljeni kot približni vrednosti ekvivalentnih stopenj donosa v slovenski 

maloprodaji, ki je po načinu delovanja najbolj podobna delovanju lekarn. Uporabljeni so podatki za leto 2006, 

zneski so v 1000 SIT. Tabela 14 pa prikazuje isti količini v evrih. Spremembo presežka smo izračunali na 

preprost način – tako, da smo iz bilančnih podatkov o sredstvih in lastnih sredstvih ter o presežku ob 

predpostavljenem zagotovljenem donosu izračunali potrebni presežek, ki realizira zahtevane donose in izračunali 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

82 

razliko v presežkih. Pri tem sta uporabljena donosa približni vrednosti, ki jih lahko pričakujemo v maloprodajni 

dejavnosti z nizkim tveganjem. 

 

Vidimo, da se sprememba presežkov giblje med -5,3 milijona evrov in -3,8 milijona evrov. Ustrezno znižanje 

prihodkov pa je potrebno realizirati s pomočjo znižanja vrednosti točke, ki jo za obračunavanje storitev 

uporabljajo lekarne. Ker lekarne letno obdelajo 14 milijonov receptov, izračun pomeni, da je potrebno znižati 

povprečne prihodke lekarn med 0,27 in 0,38 evra na recept. S tem bi dosegli smiselne donose na sredstva v 

lekarniški panogi, pokrili stroške dela, blaga, storitev, financiranja in amortizacijo. 

 

Ker smo za ciljni vrednosti donosov na sredstva in na dolgoročna sredstva izbrali točkovni vrednosti, si oglejmo 

še simulacijo, kjer se vrednost obeh spreminja v širšem intervalu. S tem opravimo analizo občutljivosti in 

poskrbimo za vpogled v robustnost naše ocene. Tabela 15 prikazuje rezultate simulacije ob spreminjanju donosa 

na sredstva. Tabela 16 pa prikazuje rezultate simulacije ob spreminjanju donosa na dolgoročna sredstva. 
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 Presežek Donos na 

dolgoročna  

sredstva 

Donos na 

sredstva 

Sprememba 

presežka v 1000 

SIT glede na 

donos na vsa 

sredstva 

Sprememba 

presežka v 1000 

SIT glede na 

donos na 

dolgoročna 

sredstva 

Skupaj 1,975,533 18.77% 5.62% -923,034 -1,272,784 

Lekarna Ajdovščina 45,837 29.24% 12.61% -30,159 -38,570 

Lekarna Brežice 44,105 20.52% 8.13% -22,612 -33,251 

Celjske Lekarne 55,339 10.25% 3.60% -1,329 -24,577 

Kraške lekarne Ilirska Bistrica 93,880 20.15% 8.85% -47,300 -72,653 

Lekarna Kamnik 90,986 21.58% 8.04% -48,831 -68,363 

Lekarna Kočevje 52,504 199.98% 15.07% -49,879 -45,536 

Obalne lekarne Koper 95,463 29.78% 9.19% -63,412 -74,677 

Gorenjska lekarna Kranj 88,651 19.35% 5.33% -42,844 -55,412 

Lekarna Krško 25,478 20.43% 7.69% -13,009 -18,854 

Lekarna Ljubljana 637,202 65.43% 7.55% -539,816 -468,505 

Mariborske Lekarne 183,733 4.69% 1.84% 208,427 15,940 

Lekarna Mozirje 17,045 36.76% 7.40% -12,408 -12,441 

Pomurske lekarne Murska Sobota 111,886 31.85% 8.66% -76,759 -86,032 

Goriška Lekarna 51,440 9.16% 5.59% 4,699 -33,049 

Dolenjske lekarne Novo Mesto 45,773 8.55% 5.25% 7,764 -28,320 

Lekarna Ormož 25,584 34.56% 6.54% -18,180 -17,756 

Lekarne Ptuj 32,966 21.94% 5.46% -17,942 -20,899 

Koroška lekarna Ravne na Koroškem 99,695 20.27% 6.63% -50,522 -69,621 

Lekarna Ribnica 14,397 49.69% 7.51% -11,500 -10,563 

Javni zavod lekarna Sevnica 16,679 22.78% 6.32% -9,357 -11,403 

Lekarna Slovenska Bistrica 50,298 42.65% 7.54% -38,506 -36,959 

Zasavske lekarne Trbovlje 22,289 14.31% 5.04% -6,713 -13,449 

Lekarna Velenje 86,246 44.67% 8.23% -66,939 -65,279 

Javni zavod Žalske lekarne -11,943 -9.83% -4.34% 24,090 17,442 

Tabela 13: Projekcije sprememb ob 2 odstotnemu zagotovljenemu letnemu donosu na sredstva oziroma ob 10 

odstotnemu zagotovljenemu letnemu donosu na dolgoročna sredstva v 1000 SIT. Projekcija za leto 2006. (Vir: 

lastni izračuni) 
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 Presežek Donos na 

dolgoročna 

sredstva 

Donos na 

sredstva 

Sprememba 

presežka v EUR 

glede na donos 

na vsa sredstva 

Sprememba 

presežka v EUR 

glede na donos na 

dolgoročna 

sredstva 

Skupaj 1,975,533 18.77% 5.62% -3,851,754 -5,311,235 

Lekarna Ajdovščina 45,837 29.24% 12.61% -125,852 -160,949 

Lekarna Brežice 44,105 20.52% 8.13% -94,357 -138,754 

Celjske Lekarne 55,339 10.25% 3.60% -5,544 -102,557 

Kraške lekarne Ilirska Bistrica 93,880 20.15% 8.85% -197,379 -303,174 

Lekarna Kamnik 90,986 21.58% 8.04% -203,770 -285,274 

Lekarna Kočevje 52,504 199.98% 15.07% -208,140 -190,017 

Obalne lekarne Koper 95,463 29.78% 9.19% -264,612 -311,621 

Gorenjska lekarna Kranj 88,651 19.35% 5.33% -178,785 -231,229 

Lekarna Krško 25,478 20.43% 7.69% -54,284 -78,678 

Lekarna Ljubljana 637,202 65.43% 7.55% -2,252,611 -1,955,035 

Mariborske Lekarne 183,733 4.69% 1.84% 869,751 66,516 

Lekarna Mozirje 17,045 36.76% 7.40% -51,779 -51,916 

Pomurske lekarne Murska Sobota 111,886 31.85% 8.66% -320,310 -359,004 

Goriška Lekarna 51,440 9.16% 5.59% 19,607 -137,911 

Dolenjske lekarne Novo Mesto 45,773 8.55% 5.25% 32,398 -118,177 

Lekarna Ormož 25,584 34.56% 6.54% -75,865 -74,095 

Lekarne Ptuj 32,966 21.94% 5.46% -74,870 -87,211 

Koroška lekarna Ravne na Koroškem 99,695 20.27% 6.63% -210,824 -290,523 

Lekarna Ribnica 14,397 49.69% 7.51% -47,987 -44,077 

Javni zavod lekarna Sevnica 16,679 22.78% 6.32% -39,045 -47,586 

Lekarna Slovenska Bistrica 50,298 42.65% 7.54% -160,682 -154,225 

Zasavske lekarne Trbovlje 22,289 14.31% 5.04% -28,012 -56,121 

Lekarna Velenje 86,246 44.67% 8.23% -279,330 -272,403 

Javni zavod Žalske lekarne -11,943 -9.83% -4.34% 100,526 72,785 

Tabela 14: Projekcije sprememb ob 2 odstotnemu zagotovljenemu letnemu donosu na sredstva oziroma ob 10 

odstotnemu zagotovljenemu letnemu donosu na dolgoročna sredstva v EUR. Projekcija za leto 2006. (Vir: lastni 

izračuni) 
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Ciljni 

donos na 

sredstva 

Zahtevani 

presežek 

(1000 SIT) 

Sprememba 

presežka 

(1000 SIT) 

Zahtevani 

presežek 

(EUR) 

Sprememba 

presežka (EUR) 

Sprememba 

prihodkov 

na recept 

1.0% 351,374 -1,624,159 1,466,259 -6,777,494 -0.48 

1.5% 527,061 -1,448,472 2,199,388 -6,044,365 -0.43 

2.0% 702,749 -1,272,784 2,932,518 -5,311,235 -0.38 

2.5% 878,436 -1,097,097 3,665,647 -4,578,106 -0.33 

3.0% 1,054,123 -921,410 4,398,777 -3,844,976 -0.27 

3.5% 1,229,810 -745,723 5,131,906 -3,111,847 -0.22 

4.0% 1,405,497 -570,036 5,865,036 -2,378,717 -0.17 

4.5% 1,581,184 -394,349 6,598,165 -1,645,588 -0.12 

5.0% 1,756,871 -218,662 7,331,295 -912,458 -0.07 

5.5% 1,932,559 -42,974 8,064,424 -179,329 -0.01 

6.0% 2,108,246 132,713 8,797,554 553,800 0.04 

Tabela 15: Simulacije sprememb presežka iz poslovanja ob spreminjanju ciljnega donosa na sredstva, ceteris 

paribus. (Vir: lastni izračuni) 

 

 

Ciljni 

donos na 

dolgoročna  

sredstva 

Zahtevani 

presežek 

(1000 SIT) 

Sprememba 

presežka 

(1000 SIT) 

Zahtevani 

presežek 

(EUR) 

Sprememba 

presežka (EUR) 

Sprememba 

prihodkov 

na recept 

3.0% 315,750 -1,659,783 1,317,600 -6,926,153 -0.49 

5.0% 526,249 -1,449,284 2,196,000 -6,047,754 -0.43 

7.0% 736,749 -1,238,784 3,074,399 -5,169,354 -0.37 

9.0% 947,249 -1,028,284 3,952,799 -4,290,954 -0.31 

11.0% 1,157,749 -817,784 4,831,199 -3,412,554 -0.24 

13.0% 1,368,248 -607,285 5,709,599 -2,534,154 -0.18 

15.0% 1,578,748 -396,785 6,587,999 -1,655,754 -0.12 

17.0% 1,789,248 -186,285 7,466,399 -777,354 -0.06 

19.0% 1,999,748 24,215 8,344,799 101,045 0.01 

21.0% 2,210,247 234,714 9,223,198 979,445 0.07 

23.0% 2,420,747 445,214 10,101,598 1,857,845 0.13 

Tabela 16: Simulacije sprememb presežka iz poslovanja ob spreminjanju ciljnega donosa na dolgoročna 

sredstva, ceteris paribus. (Vir: lastni izračuni) 

 

 

4.2. IZRAČUN PRAVE VREDNOSTI LEKARNIŠKE TOČKE 

 

Na podlagi izračunov iz zgornjega razdelka lahko izvedemo simulacije »prave« vrednosti lekarniške točke, pri 

kateri bi lekarne poslovale pozitivno, bi pokrile vse stroške in imele smiselno visok zagotovljen donos na 

sredstva.  
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Tabela 17 prikazuje porabo in financiranje zdravil v Sloveniji za leti 2006 in 2007. Vidimo, da dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje pokriva približno tretjino vseh z zdravili povezanih stroškov. 

 

Tabela 17: Poraba in financiranje zdravil v Sloveniji. (Vir: ZZZS) 

 

Iz področnega dogovora za lekarniško dejavnost izhajata naslednja citata: »Planirani program lekarniške 

dejavnosti za zdravila izdana na recept za leto 2007 je enak realiziranemu številu storitev v letu 2006 (skupaj z 

lekarnama v Kliničnem centru Ljubljana in Inštitutu RS za rehabilitacijo), kar  znaša 11.430.972 točk.« in »Cena 

točke za lekarniško dejavnost se izračuna tako, da se planirana vrednost lekarniških storitev, brez dodatkov za 

izvajanje dežurstva in stalne pripravljenosti, deli s planiranim številom točk. Tako izračunana točka v cenah april 

2007 znaša 2,86 €.« 

 

Na podlagi navedenih citatov in na podlagi zgoraj predstavljenih simulacij za prihodke, ki bi lekarnam 

zagotavljali smiseln donos na sredstva, lahko izračunamo popravke vrednosti lekarniške točke. Tabela 18 

prikazuje simulacije sprememb vrednosti lekarniške točke ob spreminjanju ciljnega donosa na sredstva, ceteris 

paribus. Tabela 19 pa prikazuje simulacije sprememb vrednosti lekarniške točke ob spreminjanju ciljnega donosa 

na dolgoročna sredstva, ceteris paribus. Vidimo, da je ob ciljnem donosu na sredstva 2 odstotka prava vrednost 

lekarniške točke 2,40 evra. Ob ciljnem donosu na dolgoročna sredstva 10 odstotkov je prava vrednost lekarniške 

točke 2,60 evra. Sledi, da je lekarniška točka precenjena za približno 35 evro centov. 
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Ciljni 

donos na 

sredstva 

Zahtevani 

presežek 

(1000 SIT) 

Sprememba 

presežka 

(1000 SIT) 

Zahtevani 

presežek 

(EUR) 

Sprememba 

presežka (EUR) 

Sprememba 

vrednosti 

točke 

1.0% 351,374 -1,624,159 1,466,259 -6,777,494 -0.59 

1.5% 527,061 -1,448,472 2,199,388 -6,044,365 -0.53 

2.0% 702,749 -1,272,784 2,932,518 -5,311,235 -0.46 

2.5% 878,436 -1,097,097 3,665,647 -4,578,106 -0.40 

3.0% 1,054,123 -921,410 4,398,777 -3,844,976 -0.34 

3.5% 1,229,810 -745,723 5,131,906 -3,111,847 -0.27 

4.0% 1,405,497 -570,036 5,865,036 -2,378,717 -0.21 

4.5% 1,581,184 -394,349 6,598,165 -1,645,588 -0.14 

5.0% 1,756,871 -218,662 7,331,295 -912,458 -0.08 

5.5% 1,932,559 -42,974 8,064,424 -179,329 -0.02 

6.0% 2,108,246 132,713 8,797,554 553,800 0.05 

Tabela 18: Simulacije sprememb vrednosti lekarniške točke ob spreminjanju ciljnega donosa na sredstva, ceteris 

paribus. (Vir: lastni izračuni) 

 

 

Ciljni 

donos na 

dolgoročna  

sredstva 

Zahtevani 

presežek 

(1000 SIT) 

Sprememba 

presežka 

(1000 SIT) 

Zahtevani 

presežek 

(EUR) 

Sprememba 

presežka (EUR) 

Sprememba 

vrednosti 

točke 

3.0% 315,750 -1,659,783 1,317,600 -6,926,153 -0.61 

5.0% 526,249 -1,449,284 2,196,000 -6,047,754 -0.53 

7.0% 736,749 -1,238,784 3,074,399 -5,169,354 -0.45 

9.0% 947,249 -1,028,284 3,952,799 -4,290,954 -0.38 

11.0% 1,157,749 -817,784 4,831,199 -3,412,554 -0.30 

13.0% 1,368,248 -607,285 5,709,599 -2,534,154 -0.22 

15.0% 1,578,748 -396,785 6,587,999 -1,655,754 -0.14 

17.0% 1,789,248 -186,285 7,466,399 -777,354 -0.07 

19.0% 1,999,748 24,215 8,344,799 101,045 0.01 

21.0% 2,210,247 234,714 9,223,198 979,445 0.09 

23.0% 2,420,747 445,214 10,101,598 1,857,845 0.16 

Tabela 19: Simulacije sprememb vrednosti lekarniške točke ob spreminjanju ciljnega donosa na dolgoročna 

sredstva, ceteris paribus. (Vir: lastni izračuni) 
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5. SKLEP 

 

Glavna rezultata študije sta naslednja: 

 

− Cena lekarniške storitve je preplačana, kar pomeni, da so lekarne preveč kompenzirane za svoje 

storitve. Specifično velja, da so lekarne preplačane v redu velikosti 30 evro centov na recept. V letu 

2007 bi omenjeno glede na število izdanih receptov znašalo približno 4,7 milijona evrov. Ta znesek 

predstavlja minimalni znesek potencialnih prihrankov, ki bi izvirali iz revizije sedanjega sistema 

financiranja lekarniške dejavnosti ter ne bi posegali v dejansko ureditev same dejavnosti. Stroški, ki jih 

lekarne realizirajo (brez nabavne vrednosti prodanega blaga in storitev) so torej pri tem preračunu 

tretirani kot konstanta. V primeru reforme sistema financiranja lekarniške dejavnosti oziroma širše 

reforme lekarniške dejavnosti pa lahko z visoko gotovostjo rečemo, da bi se zaradi optimizacije 

stroškovne učinkovitosti potencialni prihranki bistveno povišali. 

 

− Pri financiranju lekarniškega sistema so zanemarjene investicije zavarovalnic v KZZ, zato je tudi 

dodatno pobiranje sredstev s strani lekarn ekonomsko neupravičeno. 

 

 

Analiza je pokazala tudi naslednje ugotovitve: 

 

− Lekarne poslujejo z visokimi donosi, tako na vsa sredstva, kot na dolgoročna sredstva in sredstva v 

uporabi. 

 

− Lekarne poslujejo tako, da ne povečujejo produktivnosti dela, se več, ta celo za spoznanje upada. 

 

− Lekarne ne razmejujejo presežka iz trzne in javne dejavnosti v razmerju prihodkov iz teh dejavnosti. 

 

− Lekarne imajo stalen presežek prihodkov nad odhodki in znatna akumulirana sredstva iz preteklih 

presežkov. Ta sredstva so konec leta 2006 znašala okoli 85 milijonov evrov. 

 

− Problematika neučinkovite rabe javnofinančnih sredstev se poleg lekarništva pojavlja tudi na drugih 

področjih verige oblikovanja cene zdravila (t. j. tudi na ravni proizvajalca in na ravni veletrgovca). 
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POVZETEK 

 

V študiji finančno ovrednotimo nekatere elemente ponudbe zdravstvenih storitev. Gre za preverjanje stroškovne 

učinkovitosti izvajanja ambulantne dejavnosti, ocene ustreznosti stroškovne optimizacije števila ležalnih dni (na 

primeru štirih bolezenskih stanj), porabe javno financiranega časa zdravnikov, medicinskih sester in lekarnarjev 

za trženjske aktivnosti strokovnih sodelavcev farmacevtskih podjetij ter izgub zaradi plačevanja zdravniških plač 

po kolektivnem sistemu, torej v odsotnosti produktivnosti in kakovosti opravljenih zdravstvenih storitev, kot 

glavnih parametrov določanja plač v zdravstvu. Sledi kratek pregled kakovosti opravljanja zdravstvenih storitev, 

ki izbira iz subjektivnih ocen anketiranih bolnikov. Večina ocen je narejenih na letni osnovi za splošne 

bolnišnice. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: ponudba zdravstvenih storitev, stroškovna učinkovitost, javnofinančne izgube, 

bolnikova korist 
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1. UVOD 

 

V študiji bomo poskusili finančno oceniti posledice izvajanja nekaterih zdravstvenih storitev. Zanimalo nas bo 

ali so stroški res minimalni, oziroma do kakšnih stroškovnih nihanj prihaja med posameznimi ponudniki 

zdravstvenih storitev. Ključno vprašanje, ki nas je vodilo je ali se javnofinančna sredstva porabljajo smotrno in s 

tem maksimirajo bolnikovo korist. Preverili smo porabo sredstev v ambulanti dejavnosti, vprašanje ali presežna 

dolžina ležalnih dni, ki ni povezana (ali pa je povezava zaradi velikosti nihanj med opazovanji dvomljiva) s 

postopkom zdravljenja, ampak strošek prehaja zgolj v hotelski strošek, pomembno vpliva na alokacijo 

javnofinančnih sredstev za zdravstvo. Preverili smo tudi koliko stroškov je povezanih s porabo časa za 

zdravljenje s strani strokovnih sodelavcev farmacevtskih podjetij, ki v času izvajanja funkcije javnega zdravstva 

tržijo svoje proizvode pri zdravnikih in lekarnarjih. Na koncu smo preverili tudi kakšne izgube prinaša sistem 

kolektivnih plač, pri plačevanju zdravnikov v slovenskih bolnišnicah, v odsotnosti produktivnosti in kakovosti, 

kot dveh ključnih parametrov določanja plač. 

 

 

2. FINANČNA ANALIZA AMBULANTNIH STROŠKOV V JAVNEM ZDRAVSTVU 

 

V tem delu analize nas je zanimalo kako po različnih slovenskih bolnišnicah nihajo ambulantni stroški, kakšni so 

povprečni in kakšni so minimalni stroški, ki jih lahko opazimo. Slabost naše analize sicer lahko najdemo v dveh 

razlogih in prvič, v pomanjkanju časovne dinamike gibanja ambulantnih stroškov po letih in po bolnišnicah in 

drugič v pomanjkanju dezagregiranih podatkov. Prva težava – pomanjkanje podatkov za več let, glede na sistem 

financiranja bolnišnične dejavnosti v Sloveniji, ki se spreminja zelo rigidno, niti ni velik omejitveni dejavnik saj 

vemo, da sredstva, ki jih posamezne bolnišnice za dobivajo za ambulantno dejavnost ne nihajo zelo izrazito v 

času. Drugi omejitveni dejavnik – pomanjkanje ustreznih dezagregiranih podatkov,  pa pomeni zgolj to, da bi 

nadaljnja analiza stroškov lahko bolj podrobneje identificirala vire neučinkovitega trošenja javnega denarja za 

zdravstvo. Iz napisanega sledi, da omejitve niso tako stroge, da ne bi mogli prikazati osnovnih finančnih 

značilnosti ambulantnega poslovanja v javnem zdravstvenem sektorju. 

 

V tabeli 1 prikazujemo osnovne stroškovne parametre potrebne za izračun. Podatki so razvrščeni glede na 

posamezne bolnišnice (za UKC Ljubljana in Splošno bolnišnico Maribor, podatki niso bili dosegljivi), finančni 

podatki so merjeni v tisoč SIT (v zadnjem koraku so preračunani na evre, vhodni podatki so merjeni v SIT, zato, 

da zagotavljajo identičnost z izhodiščnimi bilancami) in so zajeti v letu 2006. 

 

 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

92 

Tabela 1: Prikaz vhodnih podatkov za finančno analizo ambulantnih stroškov 

 

SB 

CELJE 

SB 

IZOLA 

SB 

JESENICE 

SB ŠEMPETER PRI 

GORICI 

SB MURSKA 

SOBOTA 

SB NOVO 

MESTO 

SB SLOVENJ 

GRADEC 

Sredstva za 

ambulanto 2.852.190 1.428.164 992.672 1.083.578 1.333.458 1.480.076 933.167 

Število obiskov 309.178 105.931 90.254 106.578 172.529 169.158 104.861 

 

 

Da bi med posameznimi bolnišnicami lahko naredili primerjavo smo sredstva na ambulanto normalizirali s 

številom obiskov, s čimer smo dobili koliko sredstev dobi posamezna bolnišnična ambulanta na bolnika. Tabela 

2 prikazuje rezultate izračuna. 

 

Tabela 2: Ambulantna sredstva na bolnika po bolnišnicah 

 

SB 

CELJE 

SB 

IZOLA 

SB 

JESENICE 

SB ŠEMPETER PRI 

GORICI 

SB MURSKA 

SOBOTA 

SB NOVO 

MESTO 

SB SLOVENJ 

GRADEC 

Sredstva na 

bolnika 9,2 13,5 11,0 10,2 7,7 8,7 8,9 

 

Kar lahko opazimo iz tabele 2 je, da so ambulantna sredstva na bolnika zelo različno porazdeljena in da nihajo v 

rangu med 7,7 in 13,5 (merjeno v tisoč SIT), kar pomeni, da je razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo 

skoraj enkratna, povprečni strošek na bolnika pa znaša 9,9.  

 

Da bi preverili ekonomičnost porabe javnih sredstev smo izračun, sredstva na bolnika, korigirali še za 

produktivnost dela, oziroma za najosnovnejši kazalec produktivnosti, ki kaže koliko ambulantnih obiskov je bilo 

na zdravnika v posamezni bolnišnici. S tem smo preverili koliko nihajo sredstva na bolnika glede na 

produktivnost zdravnikov, povedano drugače, izračunali smo do katere mere se z javnimi sredstvi dela dovolj 

ekonomično.  

 

Tabela 3 prikazuje rezultate tega izračuna skupaj z vhodnimi parametri za izračun. 

 

Tabela 3: Izračun porabe sredstev za ambulantno dejavnost na bolnika, preračunano na zdravnika 

 SB CELJE SB IZOLA 

SB 

JESENICE 

SB ŠEMPETER 

PRI GORICI 

SB MURSKA 

SOBOTA 

SB NOVO 

MESTO 

SB SLOVENJ 

GRADEC 

Sredstva za ambulanto 2.852.190 1.428.164 992.672 1.083.578 1.333.458 1.480.076 933.167 

Število obiskov 309.178 105.931 90.254 106.578 172.529 169.158 104.861 

Sredstva na bolnika 9,2 13,5 11,0 10,2 7,7 8,7 8,9 

Zdravniki 68,3 29,04 23 137,2 22,62 40,08 22,33 

Obiski na zdravnika (iz ur) 4527 3648 3924 777 7627 4221 4696 

Sredstva na zdravnika (iz ur) 41.760 49.179 43.160 7.898 58.950 36.928 41.790 

Sredstva na zdravnika (iz ur) 

na obisk 0,14 0,46 0,48 0,07 0,34 0,22 0,40 
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V tabeli 3 so narejeni izračuni s katerimi smo preverili kako produktivnost zdravnikov vpliva na potrošnjo 

ambulantnih sredstev na zdravnika. Pri tem smo produktivnost zdravnikov izračunali iz razmerja med številom 

obiskov in zaposlenimi zdravniki (merjenimi v številu ur), razmerje prikazuje kazalec obiski na zdravnika. 

Istočasno smo preračunali tudi javna ambulantna sredstva na zdravnika. S tem smo si pomagali pri končnemu 

izračunu, ki nam je odgovoril koliko porabi posamezni zdravnik sredstev na posamezen obisk (ali bolnika). 

Rezultati so v zadnji vrstici in kažejo na precej različno ekonomičnost po posameznih ambulantah v posameznih 

bolnišnicah. Pri predpostavki, da epidemiologija po posameznih regijah ni statistično značilna (in ob 

kompletnosti ponudbe posameznih bolnišnic je takšno trditev mogoče postaviti), se pojavi vprašanje zakaj tako 

velike razlike v porabi sredstev? 

 

Razmerje med najnižjimi opaženimi stroški (SB Šempeter pri Novi Gorici), ki jih ima posamezni zdravnik na 

posameznega povprečnega bolnika in najvišjimi stroški (SB Jesenice) je izjemno visoko (skoraj 1:7), da opozarja 

na anomalije v sistemu financiranja pregledov, saj ni moč trditi, da bi tako velike razlike izvirale zgolj iz 

epidemiološke slike, oziroma zapletov. Tudi odmik od povprečnega stroška, ki ga ima zdravnik s povprečnim 

bolnikom je nenavadno visok (povprečni strošek znaša 0,30 na bolnika, medtem, ko je maksimalna vrednost 

znašala 0,48). 

 

Glede na, dejstvo, da je množina obiskov v dveh bolnišnicah, ki dosegata najnižje stroške precejšnja, lahko 

upravičeno sklepamo, da pri tako velikem številu opazovanj, klinične razlike v obdelavi posameznega bolnika ne 

morejo biti tako visoke, da bi povzročile tako velika nihanja v stroških, kot jih dejansko opazimo. Obstajata dve 

možnosti – i. stroški po posameznih bolnišnicah so napihnjeni in ne odražajo realne porabe in ii. produktivnost 

zdravnikov je tako različna, da so posledice višji stroški. Seveda obstaja še tretja razlaga in sicer, da je 

epidemiološka slika v posameznih regijah tako različna, da poveča stroške ambulantne dejavnosti tudi do 

šestkrat, toda ob vseh, zgoraj navedenih razlogih, je verjetnost, da je takšna razlaga sprejemljiva skoraj nična. 
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Slika 1 prikazuje gibanje ambulantnih stroškov na zdravnika pri obdelavi povprečnega bolnika. 

 

Slika 1: Stroški ambulantnega delovanja zdravnika na povprečnega bolnika (v 1000 SIT), po bolnišnicah 
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Kakšna bi bila poraba sredstev za ambulanto dejavnost, če bi zdravniki po slovenskih bolnišnicah bili stroškovno 

tako uspešni, kot v SB Šempeter, oziroma če bi bili v celotnem bolnišničnem sistemu doseženi minimalni 

stroški?  

 

Da bi izračunali stroške, oziroma nepotrebno porabo javnih sredstev za ambulantno dejavnost opazovanih 

bolnišnic, ki izvirajo nihanja v produktivnosti in napihnjenih stroškov, smo normalizirali podatke tako, da so bili 

minimalni stroški, ki se pojavijo v SB Šempeter izhodišče za izračun. Predzadnja vrstica v tabeli 4 kaže koliko 

sredstev bi porabile posamezne bolnišnice za ambulantno dejavnost, če bi delale optimalno in na ravni 

minimalnih stroškov, ki so bili opaženi v celotnem bolnišničnem sistemu. 

 

 

Tabela 4: Izračun presežnih stroškov ambulantne dejavnosti  

 

SB 

CELJE 

SB 

IZOLA 

SB 

JESENICE 

SB ŠEMPETER 

PRI GORICI 

SB MURSKA 

SOBOTA 

SB NOVO 

MESTO 

SB SLOVENJ 

GRADEC 

Sredstva za ambulanto 
2.852.190 1.428.164 992.672 1.083.578 1.333.458 1.480.076 933.167 

Sredstva na zdravnika 

(iz ur) na obisk 
9,2 13,5 11,0 10,2 7,7 8,7 8,9 

Koeficient 
4527 3648 3924 2479 7627 4221 4696 

Normalizirano plačilo 
1,00 3,44 3,54 1,75 2,53 1,62 2,95 

Razlika 
2.852.190 415.498 280.378 618.992 527.113 915.734 316.266 

 

Celoten znesek presežne porabe, zaradi nedelovanja na ravni minimalnih stroškov, po bolnišnicah prikazuje 

zadnja vrstica. Pri SB Celje je ta vrednost znašala 0, to pa zaradi tega, ker je ta že delovala na minimalnih 

stroških. Skupno je v opazovanem letu, po vseh bolnišnicah presežek stroškov znašal, pretvorjeno v evre, 

4.177.134 evrov. Povedano drugače, če bi bila ambulantna dejavnost vseh bolnišnic tako stroškovno učinkovita, 

kot je v primeru SB Šempeter, bi bili stroški nižji za omenjenih 4.177.134 evrov. 
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Normalno je pričakovati, da bodo stroški za ambulantno dejavnost odstopali, čeprav lahko pričakujemo tudi, da 

bodo pri dovolj velikem številu opazovanj (obiskov) posamezne stroškovne vrednosti konvergirale na minimalno 

raven. Vsekakor pa ni normalno, da opazimo tako velike razlike, denimo v razmerju 1:3,5 med minimalno in 

maksimalno vrednostjo (to bi morda lahko pričakovali, če bi v celoti zabeležili deset ali dvajset obiskov na 

bolnišnico, ne pa sto tisoč in več) pri enakem številu obiskov in podobni epidemiološki sliki, oziroma ponudbi 

bolnišnic. Tudi ogromna odstopanja od povprečja kažejo, da gre za sistemsko anomalijo, oziroma preplačevanje 

ambulantne dejavnosti v posameznih bolnišnicah. 

 

 

3. STROŠKOVNA ANALIZA LEŽALNIH DNI NA PRIMERU ŠTIRIH BOLEZENSKIH 

STANJ 

 

Bolnišnični stroški so v zdravstveni ekonomiki definirani kot seštevek hotelskih stroškov in stroškov terapije. Pri 

tem so hotelski stroški vsi stroški, ki so povezani zgolj z nastanitvijo bolnika, kar dejansko pomeni strošek 

najema postelje in vseh povezanih infrastrukturnih dejavnosti (pri tem je posebna hrana za bolnika, ki je vezana 

na zdravstven stanje bolezni, vendar so vsi stroški prehrane, po odpravi bolezenskega stanja avtomatično enaki 

hotelskim stroškom). Po odpravi bolezenskega stanja, oziroma po opravljeni terapiji, je ležanje v bolnišnici 

enako zgolj hotelskemu strošku. Torej, če ne obstaja tveganje nastanka oziroma ponovitve bolezenskega stanja, 

potem lahko trdimo, da strošek povezan z dodatnimi ležalnimi dnevi zgolj hotelski strošek, ki gre na račun 

zmanjšanja javnih sredstev za druge zdravstvene programe. Povedano drugače, če so celotni stroški enaki samo 

hotelskim stroškom se ti pretvorijo v javno-finančno izgubo. 

 

V nadaljevanju smo skušali oceniti koliko je hotelskih stroškov na račun presežne ležalne dobe. To smo ocenili 

na primeru štirih bolezenskih stanj, oziroma štirih kirurških posegov, ki zahtevajo ležalne dneve v bolnišnicah in 

sicer enostranske ali neopredeljene ingvalne hernije, brez obstrukcije ali gangrene, akutnega apendicitisa brez 

zapletov, dupuytrenove kontrakture in kamna žolčnika brez holecititisa.  

 

Gre za posege, kjer pričakujemo, da se ležalna doba ne more bistveno razlikovati. To pomeni, da je vsako 

odstopanje od povprečja stroškovno neutemeljeno in predstavlja neučinkovitost v alokaciji javno-finančni 

sredstev v zdravstvu. Slednji koncept je širši kot v zgornjem primeru, kjer smo upoštevali, da so izhodiščni 

stroški minimalni stroški in ne povprečni stroški, kot domnevamo sedaj. To pomeni, da je analiza še bolj 

konzervativna in da upošteva tudi morebitna nihanja, ki so posledica različnih komplikacij povezanih z odpravo 

zgoraj naštetih zdravstvenih stanj. 

 

Osnova za izračun je bil podatek za povprečni strošek bolnišnično oskrbnega dneva (BOD), ki je bil izračuna 

glede na strošek povprečnega primera v slovenski bolnišnici in je znašal 1185 evra, pri povprečni uteži za 

slovenske bolnišnice (1,29) in povprečnih šestih dneh ležalne dobe je znašal je znašal strošek za povprečni 

bolnišnično oskrbni dan 275 evrov. 
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Kakšne so bile povprečne ležalne dobe po slovenskih bolnicah za omenjena bolezenska stanja? Spodnje slike 

prikazujejo omenjene kategorije. 

 

Slika 2: Povprečno število ležalnih dni za Dupuytrenovo kontrakturo, po slovenskih bolnišnicah 
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Slika 3: Povprečno število ležalnih dni za neopredeljene ingvalne hernije, brez obstrukcije ali gangrene, po 

slovenskih bolnišnicah 
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Slika 4: Povprečno število ležalnih dni za akutni apendicitis brez zapletov, po slovenskih bolnišnicah 
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Slika 5: Povprečno število ležalnih dni za kamen žolčnika brez holecititisa 
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V tabelah 5 – 8 prikazujemo osnovne parametre za izračun stroškov ležanja in same stroške ležalnih dob zaradi 

posameznih bolezenskih stanj v slovenskih bolnišnicah. Najprej smo izračunali povprečno ležalno dobo iz 

surovih podatkov, oziroma iz frekvence ležanja števila bolnikov po posameznih ležalnih dnevih. Celotne stroške 

pa smo izračunali tako, da smo pomnožili strošek povprečnega bolnišničnega oskrbnega dneva s povprečno 

ležalno dobo in številom bolnikov.  
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Tabela 5: Izračun celotnih stroškov ležalnih dni zaradi Dupuytrenove kontrakture, po slovenskih bolnišnicah 

 LD Bolnikov Strošek 

Šempeter 3,88 25 26.675 

Brežice 4,00 1 1.100 

Novo mesto 2,31 32 20.350 

Celje 3,44 84 79.475 

Izola 5,50 2 3.025 

Jesenice 2,06 18 10.175 

UKC LJ 1,89 35 18.150 

Ptuj 0,00 0 0 

Maribor 4,94 107 145.475 

Murska Sobota 1,89 9 4.675 

Trbovlje 0,00 0 0 

Slovenj Gradec 4,00 14 15.400 

Povprečno/SUM 3,39 327 324.500 

 

 

Tabela 6: Izračun celotnih stroškov ležalnih dni zaradi neopredeljene ingvalne hernije, brez obstrukcije ali 

gangrene, po slovenskih bolnišnicah 

 LD Bolnikov Strošek 

Šempeter 4,74 278 362.725 

Brežice 6,61 114 207.075 

Novo mesto 6,13 339 571.725 

Celje 4,15 232 264.825 

Izola 4,75 208 271.700 

Jesenice 3,29 128 115.775 

UKC LJ 3,61 912 905.300 

Ptuj 6,54 110 197.725 

Maribor 6,19 477 811.800 

Murska Sobota 5,06 237 329.725 

Trbovlje 5,44 110 164.450 

Slovenj Gradec 6,24 347 595.375 

Povprečno/SUM 5,23 3492 4.798.200 
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Tabela 7: Izračun celotnih stroškov ležalnih dni zaradi akutnega apendicitisa brez zapletov, po slovenskih 

bolnišnicah 

 LD Bolnikov Strošek 

Šempeter 5,72 79 124.300 

Brežice 5,51 57 86.350 

Novo mesto 5,70 303 474.925 

Celje 6,96 253 484.275 

Izola 6,90 143 271.150 

Jesenice 5,28 176 255.475 

UKC LJ 5,55 541 826.100 

Ptuj 7,39 56 113.850 

Maribor 5,28 257 373.175 

Murska Sobota 6,07 161 268.950 

Trbovlje 6,41 29 51.150 

Slovenj Gradec 7,31 140 281.325 

Povprečno/SUM 6,17 2195 3.611.025 

 

 

Tabela 8: Izračun celotnih stroškov ležalnih dni zaradi kamen žolčnika brez holecititisa, po slovenskih 

bolnišnicah 

 LD Bolnikov Strošek 

Šempeter 5,82 99 158.400 

Brežice 1,72 32 15.125 

Novo mesto 6,05 267 444.400 

Celje 5,49 272 410.300 

Izola 7,30 76 152.625 

Jesenice 4,46 154 188.925 

UKC LJ 6,52 839 1.504.525 

Ptuj 5,99 81 133.375 

Maribor 9,01 500 1.239.425 

Murska Sobota 5,27 230 333.575 

Trbovlje 6,23 61 104.500 

Slovenj Gradec 4,71 395 512.050 

Povprečno/SUM 5,71 3006 5.197.225 

 

Kot je razvidno iz zgornjih tabel (v vsakem primeru drugi stolpec zadnja vrstica) smo izračunali tudi povprečno 

ležalno dobo za vse slovenske bolnišnice po posameznem bolezenskem stanju. Tabela 9 povzema kakšen bi bil 

strošek ležalnih dni, če bi bila osnova povprečno številno ležalnih dni in strošek za povprečni bolnišnično 

oskrbovalni dan na povprečen primer. 
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Tabela 9: Preračun stroškov bolnišnično oskrbovalnih dni, po posameznih bolezenskih stanjih 

 Stroški bolnišnično oskrbnega dneva 

Enostranska ali neopredeljena ingvinalne hernije, brez obstrukcije ali gangrene, kirurgija 418.410 

Akutni apendicitis brez zapletov, kirurgija 310.553 

Dupuytrenova kontraktura, kirurgija 25.409 

Kamen žolčnika brez holecistitisa, kirurgija 393.682 

 

V zadnjem koraku smo primerjali odmik stroškov za posamezno bolezensko stanje po posamezni bolnišnici od 

stroškov preračunanih na slovensko povprečje. Seštevek presežnih stroškov ležalnih dni nad slovenskim 

povprečjem nam je dal celotno izgubo, zaradi neoptimalnega ležanja v bolnišnicah. To prikazujemo v tabeli 10. 

 

 

Tabela 10: Izgube zaradi daljše ležalne dobe od povprečne (za Slovenijo) 

 Stroški 

Enostranska ali neopredeljena ingvinalne hernije, brez obstrukcije ali gangrene, kirurgija 817.171 

Akutni apendicitis brez zapletov, kirurgija 916.263 

Dupuytrenova kontraktura, kirurgija 175.398 

Kamen žolčnika brez holecistitisa, kirurgija 2.142.292 

Skupaj 4.051.123 

 

Kako interpretiramo tabelo? Če bi bili ležalni dnevi po slovenskih bolnišnicah vsaj približno enaki, bi bilo za 

nekaj več kot 4 milijone evrov manj stroškov z bolnišnično oskrbnimi dnevi. Nihanja v dolžini ležalne dobe, so 

previsoka, da bi jih razložili zgolj z razlikami v posameznih bolezenskih stanjih. Po vsej verjetnosti gre za 

hotelske stroške, oziroma za nepotrebne ležalne dneve, ki niso posledica odpravljanja bolezenskih stanj. To 

istočasno pomeni nekaj več kot 4 milijone evrov manj za druge zdravstvene programe, oziroma terapije. 

Poglejmo še kolikšne so izgube v relativnem oziru, torej glede na celotne stroške bolnišnično oskrbnih dni, po 

posameznih bolezenskih stanjih. Osnova za izračun predstavljajo zgornje tabele. 

 

 

Tabela 11: Relativna izguba zdravstvenih javno-finančnih sredstev, zaradi predolgih ležalnih dob 

 Stroški Skupni stroški Relativna izguba (%) 

Enostranska ali neopredeljena ingvinalne hernije, brez obstrukcije ali gangrene, 

kirurgija 817.171 4.798.200 17 

Akutni apendicitis brez zapletov, kirurgija 916.263 3.611.025 25 

Dupuytrenova kontraktura, kirurgija 175.398 324.500 54 

Kamen žolčnika brez holecistitisa, kirurgija 2.142.292 5.197.225 41 

Skupaj 4.051.123 13.930.950 29 

 

Skupna izguba predstavlja skoraj 30 % vseh sredstev namenjenih za bolnišnično oskrbovalne dni pri opazovanih 

štirih zdravstvenih stanjih.  
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4. STROŠKI IZGUBLJENEGA ČASA V JAVNEM ZDRAVSTVENEM SISTEMU IN 

LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI ZARADI OBISKOV FARMACEVTSKIH STROKOVNIH 

SODELAVCEV 

 

V slovenskem zdravstvenem sistemu se delovni čas zdravnika ali lekarnarja razdeli na delovni čas in na čas, ki 

se ga porabi za svetovanje, ki ga izvajajo strokovni sodelavci iz farmacevtskih podjetij. Tehnično to pomeni, da 

je del zdravnikovega ali lekarnarjevega časa, ki ga plačujejo davkoplačevalci namenjen za trženjske akcije 

farmacevtskih podjetij. V običajnem sistemu bi pričakovali dvoje i. da so zdravniki obveščeni o kliničnih vidikih 

posameznih zdravil preko ustreznega organa (ki tudi odobri uporabo posameznega zdravila) in ii. da ni potrebno 

nadomeščati informacijske asimetrije o kliničnih lastnosti posameznih zdravil znotraj delovnega časa zdravnikov 

in lekarnarjev, torej delovnega časa, ki ga financirajo davkoplačevalci. Slednje ima namreč pomembne 

implikacije na dostopnost do zdravstvenih storitev saj podaljšuje čakalne vrste. Če denimo strokovni sodelavec 

svetuje zdravniku eno uro, to pomeni eno uro manj za bolnika. Poleg tega ima neposredno trženje farmacevtskih 

proizvodov za posledico moralno tveganje predpisovanja zdravil, ki morda niso najbolj učinkovita, ali pa so 

enako učinkovita vendar dražja. Povezave trženjskih akcij farmacevtskih podjetij in sponzoriranje zdravniških 

društev pa je v preteklosti že dostikrat odprlo vprašanje ali se morda posamezna zdravila ne predpisujejo zgolj 

zaradi sponzorske velikodušnosti posameznih farmacevtskih podjetij. 

 

Glavne trditve so torej: 

 

− svetovanje o kliničnih lastnostih posameznih farmacevtskih produktov v času opravljanja javne funkcije 

zmanjšujejo čas namenjen obolelim, 

− svetovanje naj se postavi izven delovnega časa zdravnikov in lekarnarjem, ki naj bo namenjen zgolj 

delu z bolniki, 

− glede na to, da so zdravila odobrena s strani komisije za razvrščanje zdravil je vprašanje o tem, kaj 

lahko dodatno prinese informacija strokovnega sodelavca farmacevtskega podjetja skorajda odveč. Če 

ne, pa obstaja dvom o tem, ali zdravniki sploh vedo kaj predpisujejo. 

 

V nadaljevanju smo izračunali stroške, povezane s porabo časa, ki ga financirajo davkoplačevalci porabijo pa 

strokovni sodelavci iz farmacevtskih podjetij. Pri tem, zaradi pomanjkanja podatkov, nismo izračunavali 

kolikšno je podaljšanje čakalnih vrst zaradi skrajšanja efektivnega delovnega časa zdravnikov, niti kakšna je 

narodnogospodarska izguba, ki sledi iz podaljšanja čakalnih vrst zaradi kanibalizacije delovnega časa zdravnikov 

s strani farmacevtskih podjetij. 
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4.1.1. PORABA ČASA ZDRAVNIKOV IN MEDICINSKIH SESTER 

 

Predpostavili smo, da v primeru porabe časa, ki ga nameni zdravnik strokovnemu farmacevtskemu sodelavcu ne 

dela niti medicinska sestra, ki mu pri delu asistira, torej so bili celotni stroški za bolnika izgubljenega časa enaki 

izgubi časa za medicinsko sestro in zdravnika. Z anketo smo ugotovili, da se strokovni sodelavci zadržujejo pri 

zdravnikih v časovnem razponu med 5 in 60 minut. Kakšna je dejanska porazdelitev nismo vedeli, vedeli smo 

zgolj to, da se jih največ zadržuje okoli 30 minut. Da bi dobili dejansko porazdelitev časa, smo uporabili 

eksponentno porazdelitev, katere oblika je enaka narobe obrnjenemu zvoncu in doseže največjo verjetnost 

porabe 30 minut zdravnikovega in sestrinega časa. To pomeni, da smo pri izračunu centrirali vrednosti.  

 

Za namen izračuna smo uporabili logistično (sigmoidno) funkcijo, oziroma logistično distribucijo definirano kot: 

 

 

 

kjer so: 

x- čas zadrževanja strokovnega sodelavca 

µ – povprečna vrednost 

s – parameter potreben za izračun variance 

 

S je parameter, ki ga izračunamo iz variance, velja da je: 

 

2
2

3
sVar

Π
=  

 

Kjer je s pozitivno število. x pa je definiran na: 

 

( )+∞∞−∈ ;x  

 

Kumulativna gostota porazdelitve in verjetnostna gostota porazdelitve dolžine obiskov sta imeli obliki, ki jih 

prikazujemo v sliki 6 in 7. 
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Slika 6: Prikaz kumulativne gostote 
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Slika 7: Prikaz verjetnostne gostote za porazdelitev dolžine obiskov 
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Izračun porabe javnih sredstev za čas, ki ga koristijo strokovni sodelavci iz farmacevtskih podjetij in ne bolniki 

smo upoštevali še naslednje podatke. Prvič, z anketo smo ocenili, da je v Sloveniji 3082 strokovnih sodelavcev, 

ki dnevno obiskujejo zdravnike. Drugič, povprečna vrednost zdravnikove minute je znašala 0,35 evra, povprečna 

vrednost minute medicinske sestre pa 0,16 evra (ocene so bile pridobljene samo za splošne zdravnike, ne pa tudi 

specialiste, kar omogoča konservativno oceno). Tretjič, ocena vrednosti minute za zdravnika je dobljena iz ocene 

strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike, ocena vrednosti minute za medicinsko sestro pa na podlagi 

računovodskih izkazov za tipično slovensko bolnišnico. Najbolj ustrezno bilo seveda upoštevati distribucijo 

plačil, ki izhaja iz kolektivne pogodbe, vendar zaradi pomanjkanja podatkov o statusu zdravnikov in medicinskih 

sester, ki jih obiskujejo strokovni sodelavci, tega nismo mogli izračunati. Vseeno menimo, da je ocena dovolj 
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konzervativna, da ne napihuje stroškov vezane na porabo izgube bolnikovega časa. In četrtič, ker se verjetnostna 

funkcija porazdeljuje med minus in plus neskončno, čas dejanskih obiskov pa med petimi in šestdesetimi 

minutami je bilo potrebno opraviti renormalizacijo, oziroma zagotoviti, da je integral naše verjetnostne 

porazdelitve enak 1. 

 

Tabela 12 prikazuje končni izračun nesmotrne porabe javnega denarja zaradi izrivanja časa, ki je namenjen 

bolniku na račun obiskov strokovnih sodelavcev farmacevtskih podjetij. 

 

Tabela kaže koliko je bilo obiskov pri posamezni časovni enoti (merjeno v minutah), kakšna je poraba javnih 

sredstev zaradi obiskov glede na porabo časa zdravnikov in medicinskih sester. 
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Tabela 12: Izračun nesmotrne porabe javnega denarja, zaradi porabe časa s strani strokovnih sodelavcev 

farmacevtski podjetij (v evrih) 

Čas (v minutah) Trajanja obiska Vrednost porabljenega zdravnikovega časa Vrednost porabljenega časa medicinske sestre 

5 75,87 28,83 12,46 

6 101,05 38,40 16,60 

7 130,69 49,66 21,46 

8 165,36 62,84 27,16 

9 205,67 78,16 33,78 

10 252,26 95,86 41,43 

11 305,78 116,20 50,22 

12 366,90 139,42 60,26 

13 436,25 165,78 71,65 

14 514,47 195,50 84,49 

15 602,10 228,80 98,89 

16 699,61 265,85 114,90 

17 807,32 306,78 132,59 

18 925,37 351,64 151,98 

19 1053,71 400,41 173,05 

20 1192,00 452,96 195,77 

21 1339,60 509,05 220,01 

22 1495,53 568,30 245,62 

23 1658,44 630,21 272,37 

24 1826,61 694,11 299,99 

25 1997,93 759,21 328,13 

26 2169,94 824,58 356,38 

27 2339,90 889,16 384,29 

28 2504,84 951,84 411,38 

29 2661,69 1.011,44 437,14 

30 2807,34 1.066,79 461,06 

31 2938,84 1.116,76 482,65 

32 3053,47 1.160,32 501,48 

33 3148,89 1.196,58 517,15 

34 3223,24 1.224,83 529,36 

35 3275,23 1.244,59 537,90 

36 3304,16 1.255,58 542,65 

37 3309,97 1.257,79 543,61 

38 3293,19 1.251,41 540,85 

39 3254,91 1.236,86 534,56 

40 3196,68 1.214,74 525,00 
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41 3120,46 1.185,77 512,48 

42 3028,46 1.150,82 497,37 

43 2923,08 1.110,77 480,07 

44 2806,77 1.066,57 460,96 

45 2681,99 1.019,16 440,47 

46 2551,08 969,41 418,97 

47 2416,25 918,17 396,83 

48 2279,48 866,20 374,37 

49 2142,56 814,17 351,88 

50 2007,01 762,67 329,62 

51 1874,15 712,18 307,80 

52 1745,01 663,10 286,59 

53 1620,46 615,77 266,13 

54 1501,11 570,42 246,53 

55 1387,45 527,23 227,86 

56 1279,75 486,31 210,18 

57 1178,20 447,72 193,50 

58 1082,84 411,48 177,84 

59 993,63 377,58 163,19 

60 910,47 345,98 149,53 

 

Zgoraj so prikazane dnevne vrednosti izgub javnofinančnih sredstev, ki izvirajo iz dejstva, da se čas zdravnikov 

in medicinskih sester na uporablja za bolnike. Da bi dobili skupne stroške na letni osnovi, smo predpostavili 260 

delovnih dni (torej število delovnih dni, ki jih opravijo farmacevtska podjetja). Tabela 13 prikazuje denarno 

ovrednotene časovne izgube v enem letu, ki izvirajo naslova kanibalizacije časa namenjenega za bolnika s strani 

strokovnih sodelavcev farmacevtskih podjetij. 

 

Tabela 13: Izračun javnofinančnih izgub zaradi porabe bolnikovega časa s strani strokovnih sodelavcev 

farmacevtskih podjetij na letni osnovi (v evrih) 

Denarno ovrednotena poraba zdravnikovega časa 9.896.302 

Denarno ovrednotena poraba časa medicinske sestre 4.277.105 

Skupaj 14.173.407 

 

Na letni ravni se torej izgubi za 14.173.407 evrov. 
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4.2. PORABA ČASA LEKARNARJEV 

 

Z anketnim vprašalnikom smo ocenili, da se v mesecu dni v povprečju opravi dva obiska na lekarno na 

farmacevtsko podjetje. Ocenili smo tudi, da je farmacevtskih podjetij, ki imajo strokovne sodelavce in hodijo 

svetovati lekarnarjem 33. prav tako smo z anketo ocenili, da traja obisk pri lekarnarju med 15 in 30 minut. 

Časovno porazdelitev smo, podobno kot v prejšnjem primeru, ocenili s pomočjo eksponentne funkcije (torej, 

tako da smo uporabili logistično porazdelitev). Ceno lekarnarjeve minute smo ocenili iz bilanc javnih lekarniških 

zavodov, oziroma jo izračunali iz podatkov za stroške dela, oziroma števila zaposlenih in je znašala 0,26 evra. 

Celotno število lekarn pa smo povzeli po zadnjem dosegljivem podatku iz statistične zbirke lekarniške zbornice 

iz katerega je razvidno, da je bilo v letu 2005 v Sloveniji 273 lekarniških enot v javni in zasebni lasti. 

 

Sliki 8 in 9 prikazujeta funkciji gostote verjetnostne porazdelitve in porazdelitev kumulativne gostote, ki smo jih 

uporabili za izračun dolžine trajanja obiskov po posameznih časovih intervalih. 

 

Slika 8: Prikaz kumulativne gostote 
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Slika 9: Prikaz verjetnostne gostote za porazdelitev dolžine obiskov 
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Opozorimo, da smo tudi v tem primeru, ravno tako kot zgoraj, morali opraviti renormalizacijo, da smo 

porazdelitev zamejili med 15 in 30minutnim intervalom, kar je omogočilo, da je bila vrednost integrala za 

funkcijo verjetnostne gostote enaka 1. V tabeli 14 povzemamo končne rezultate javnofinančnih izgub zaradi 

kanibalizacije bolnikovega časa s strani strokovnih sodelavcev farmacevtskih podjetij. 

 

Tabela 14: Izračun nesmotrne porabe javnega denarja, zaradi porabe časa s strani strokovnih sodelavcev 

farmacevtski podjetij (v evrih) 

Čas (v minutah) 

Trajanje 

obiskov 

Denarno ovrednotena 

poraba časa 

15 2.670,77 689,33 

16 4.716,14 1.217,24 

17 8.154,20 2.104,62 

18 13.663,78 3.526,65 

19 21.844,66 5.638,15 

20 32.597,84 8.413,56 

21 44.207,65 11.410,08 

22 53.079,28 13.699,86 

23 55.491,97 14.322,58 

24 50.523,03 13.040,09 

25 40.747,30 10.516,95 

26 29.892,69 7.715,36 

27 20.495,68 5.289,97 

28 13.430,45 3.466,43 

29 8.548,00 2.206,26 

30 5.341,54 1.378,66 

 

Skupni seštevek denarno ovrednotene porabe časa v tabeli 14 nam da znesek porabe na en mesec, pretvorba na 

eno leto, pa pokaže, da se letno porabi 1.255.630 evrov javnega denarja, ker se v času, ki je namenjen bolniku in 

ki je financiran iz javnih sredstev (natančneje prispevkov zavarovancev) lekarnarji ne posvečajo bolniku, temveč 

strokovnemu sodelavcu iz farmacevtskega podjetja. 

 

Oba izračuna kažeta, da se dvomljivi praksi (ni jasno zakaj je svetovanje sploh potrebno) svetovanja s strani 

farmacevtskih podjetij pridružuje tudi poraba javnofinančnih sredstev za zdravstvo, ki izvira iz porabe delovnega 

časa za nekaj drugega, kot je osnovni namen lekarniške in zdravniške dejavnosti. Oba zneska nista majhna in 

kažeta na potrebo po ureditvi problema. Zagotovo pa se učinek v zdravniški dejavnosti preliva tudi na 

podaljšanje čakalnih vrst, kar ima še dodaten vpliv na produktivnost v gospodarstvu. Moralnemu tveganju se 

torej pridružuje še javnofinančno tveganje. 
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5. KOLEKTIVNE PLAČE IN IZGUBE ZARADI ODSOTNOSTI PLAČEVANJA PO 

PRODUKTIVNOSTI 

 

V tem poglavju bom skušali ocenit javnofinančne izgube zaradi plačilnega sistema, ki ne sledi produktivnosti. 

Pri tem bomo izhajali iz orisa teoretičnega ozadja določanja plač. Kolektivna pogodba za zdravstvo je 

institucionalna posebnost, ki je običajna v marsikateri evropski državi in služi kot substitut prostem določanju 

cen in plač zdravstvenih (in tudi ostalih) storitev. Pri določanju kolektiven pogodbe je značilno, da skuša 

odklanjati nihanja v cenah in plačah tako, da postavi fiksne parametre, ki se ob tržnih nihanjih uravnavajo preko 

javnih sredstev, ki jih zagotavljajo davkoplačevalci. Torej, kolektivne pogodbe določajo tržne parametre tako, da 

se stroški fiksacije teh parametrov ob tržnih nihanjih prenašajo na vse, ki financirajo javno zdravstvo. To 

pomeni, da posameznikova sredstva namenjena za javno zdravstvo ne pokrivajo samo tveganj, ki izhajajo iz 

različnih zdravstvenih stanj, ampak tudi, ki izhajajo iz tržnih nihanj na trgu zdravstvenih storitev. Dejansko to 

pomeni, da v primeru, da produktivnost nekega zdravnika zaostaja za tipično produktivnostjo, potem je izplačana 

plača takšnemu zdravniku lahko pokrita zgolj iz sredstev, ki so prvotno namenjena za zavarovanje pred 

tveganjem realizacije bolezenskih stanj, ki zmanjšujejo koristnost davkoplačevalca – bolnika.  

 

Značilnost kolektivnih pogodb v zdravstvu je, da se določajo na panožni ter narodnogospodarski ravni, kjer so 

glavni igralci ponudniki zdravstvenih storitev (sindikat zdravstva in ostali sindikati zdravstvenih delavcev, 

zdravniška zbornica itd.) ter plačniki teh storitev (država). Čeprav naj bi bila država, preko zdravstvene blagajne, 

plačnica zdravstvenih storitev, naj bi bila hkrati tudi predstavnik potrošnikov zdravstvenih storitev. Toda 

določila kolektivne pogodbe kmalu pokažejo, da je primarni cilj maksimiranje koristi zaposlenih v zdravstvu, ne 

pa tudi bolnikov. Glavni razlog, ki podpira to trditev je odsotnost sistema, ki bi nagrajeval delo zdravnikov glede 

na njihovo produktivnost, oziroma na odpravljanje bolezenskih stanj potrošnikov zdravstvenih storitev in s tem 

maksimiranje potrošnikovih koristi. Z izjemo 80. člena kolektivne pogodbe za zdravstvo, ki pa omogoča samo 

manjše korekcije v plačilnem sistemu (glede na ostale variacije) namreč ni nobenega določila, ki bi plače v 

zdravstvu vezal na produktivnost.  V naši analizi izhajamo iz stare kolektivne pogodbe, ker v trenutku 

sestavljanja prispevka vsi parametri nove kolektivne pogodbe še niso bili znani. Glede na to, da uporabljamo 

podatke pred sprejetjem nove kolektivne pogodbe je tovrstna odločitev smotrna, saj ne moremo preračunavati 

stara določila glede na nov sistem kolektivnih pogodb. 

 

Poglejmo sedaj kateri so ključni parametri določanja plač v zdravstvu. Plače se določajo glede na tarifne 

skupine, ki so razdeljene glede na raven izobrazbe, za katero velja implicitna predpostavka, da je enolična 

preslikava ravni zahtevnosti dela, ne pa tudi produktivnosti. Obstaja devet razredov, katerim so predpisani 

količniki na podlagi katerih se izračunavajo plače, oziroma oblikujejo plačilni razredi. Brez, da bi skušali 

pojasniti sistem določanja količnikov, povejmo, da so ti količniki izračunani na narodnogospodarski ravni in 

predstavljajo razmerja, ki so postavljena v ostalih javnih sektorjih (denimo v šolstvu, sodstvu in javni 

administraciji), kar pomeni, da so izhodiščni parametri še enkrat manj vezani na produktivnost, še manj na 
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posebnost zdravstvene stroke. Za količnike, ki določajo plačilne razrede, velja, da so znotraj posameznih tarifnih 

skupin relativno visoke meje med spodnjo in zgornjo mejo. Tabela 15 prikazuje razvrstitev tarifnih razredov 

glede na količnike. 

 

Tabela 15: Prikaz relativnih razmerij količnikov med posameznim tarifnimi skupinami 

 

Tarifna                              Relativno razmerje 
            skupina                               od         do 

----------------------------------------------------------------- 
 

I.                                    1.00       1.20 
 

II.                                   1.25       1.35 
 

III.                                  1.40       1.65 
 

IV.                                   1.70       2.00 
 

V.                                    2.10       2.50 
 

VI.                                   2.65       3.00 
 

VII.                                  3.10       4.00 
 

VIII.                                 3.80       6.00 
 

IX.                                   4.70       6.00 
 

Vir: Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva, 2007. 

 

Čeprav obstajajo precejšnja nihanja med zgornjimi in spodnjimi mejami posameznih razredov, pa niso omejena z 

dejansko produktivnostjo ampak z dodatki specifičnimi za zdravstvo, ki naj bi pokrivali tveganja, ki izhajajo iz 

opravljanja zdravstvenega poklica. Omenimo samo nekaj dodatkov: 

 

− Vplivi delovnega okolja in obremenitev pri delu. 

− Delo s citostatiki. 

− Delo s psihično motenimi osebami. 

− Ionizirajoče sevanje. 

− Dodatek za delovno dobo. 

− Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. 

− Dodatek za mentorsko delo. 

− Dežurstvo in stalna pripravljenost. 

− Dodatek za vodenje. 

− Dodatek na znanstveno stopnjo. 

− Dodatek za zahtevnost in izpostavljenost dela. 

− Dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti. 

− Dodatek za dvojezično poslovanje. 

 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

111 

Kaj pomeni kolektivna pogodba, kjer plače niso vezane na produktivnost ampak na gibanje plač v drugih 

sektorjih (sistem količnikov), stopnjo izobrazbe in dodatke, ki izhajajo iz tveganj povezanimi s posameznimi 

poklici? To dejansko pomeni, da delavcem v zdravstvu ni potrebno, za prejeto plačilo, opraviti določenega dela, 

tako lahko pričakujemo velika nihanja v produktivnosti med posameznimi bolnišnicami, oddelki in zdravniki. 

Nihanje v produktivnosti pa je povezano s celo vrsto stroškov, ki izhajajo iz neizkoriščenosti prostorskih 

kapacitet in zdravniške opreme in prepočasnega delovnega procesa. Istočasno je nihanje v produktivnosti 

povezano z daljšimi čakalnimi vrstami, oziroma povečevanju tveganja, da se bolnikovo zdravstveno stanje 

poslabša in s tem zmanjša raven koristnosti, oziroma povečajo stroški zdravljenja. Poleg tega poslovni direktor 

bolnišnice, ki ne more nagrajevati glede na uspešnost posameznih zdravnikov, oziroma zdravstvenih delavcev, 

težko izvaja poslovni načrt in s tem racionalizacijo poslovanja. Da je nihanje v produktivnosti dejansko 

precejšen problem, prikazuje tabela 16 v kateri navajamo zadnje dosegljive meritve o produktivnosti zdravnikov, 

po posameznih bolnišnicah, za leto 2006. 

 

 

Tabela 16: Produktivnost zdravnikov, po posameznih bolnišnicah, za leto 2001 

  Št. primerov na zdravnika 

UKC Ljubljana 150,0 

SB Maribor 171,5 

SB Celje 248,9 

SB Izola 250,4 

SB Jesenice 244,1 

SB Nova gorica 280,0 

SB Murska Sobota 208,7 

SB Novo mesto 280,0 

SB Slovenj Gradec 270,6 

 

Iz tabele 16 vidimo, da gre za precejšnja nihanja v produktivnosti, ki se razpotegne celo do razmerja 1:1,67, gre 

za nihanja, ki so zelo visoka in ki imajo lahko negativne posledice za dostopnost bolnikov do zdravstvenih 

storitev in to posredno in neposredno. Posredno, ker gre denar, ki ga plačuje za zdravstveno zavarovanje v plače 

zdravnikov, ki so izjemno različni po produktivnosti namesto, da bi šel denar k produktivnim zdravnikom, ki so 

ga dejansko ozdravili in neposredno, ker plačuje nizko raven izkoriščenosti bolnišničnih kapacitet (prevedeno na 

plačevanje produktivnosti zdravnikov), namesto, da bi preko racionalizacije sredstev, maksimiral svoje koristi. 

 

Kaj teoretično pomeni kolektivna pogodba, ki plače ne veže na produktivnost, za bolnikov dostop do 

zdravstvenih storitev in poslovanje bolnišnic (časovno optimizacijo procesov in minimizacijo stroškov zaradi 

neizkoriščenosti kapacitet)? Slika 10 nam bo pomagala najti odgovor na to vprašanje. 
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Slika 10: Zdravniška renta zaradi sistema kolektivnih plač 

 

 

 

Slika 10 prikazuje mehanizem zmanjševanja produktivnosti v zdravstvenem sistemu, do dokončne ravnotežne 

produktivnosti, ki se ji delavci v zdravstvu prilagodijo glede na eksogeno dano kolektivno plačo. Velja, da je v 

primeru prostega usklajevanja ponudbe in povpraševanja plača določena, kot: 

 

 

Wt= MPt*P 

 

kjer so:Napaka! Neveljaven vdelani predmet. 

Wt – plača v času t 

MPt – mejna produktivnost v času t 

P - cena 

  

velja naj tudi, da je:  

 

MPk ≤ MPt ≤ MPzg 

 

 

V primeru kolektivne plače Wk le ta ni vezna na produktivnost. Vzemimo v obeh primerih, da se cena ne 

spreminja, oziroma predpostavimo, da bi se cena posameznih storitev določala enako v obeh primerih – 

kolektivne plače in prosto določene plače, ki izhaja iz produktivnosti. Potem lahko iz slike 1 razberemo, da je 

kolektivna plača, ki je neodvisna od produktivnosti optimalna pri neki ravni produktivnosti, ki je bistveno nižja, 

kot zgornja meja produktivnosti. Zakaj? Zato, ker je nesmiselno delati več, kot je možno dobiti po kolektivni 

pogodbi. S tem se ustvari izgubo v (L), ki je posledica znižanja produktivnosti v višini: 

 

( ) tPtMPtMPL

zg

k

W

W

kzg ∂−= ∫ *)()(  

Istočasno, pa se mora pokriti plača manj produktivnih zdravnikov, ki dobijo več, kot so dejansko proizvedli. 

 

( ) tPtMPtMPL
kW

W

ks ∂−= ∫ *)()(
0

0  

 

Potrošniki morajo ta del plače zdravnikov (Ls) subvencionirati iz svojih prihodkov, istočasno pa lahko 

pričakujejo izgubo koristnosti zaradi zmanjšane produktivnosti zdravnikov, oziroma postavitev zgornje limite 

produktivnosti, ki se določi glede na eksogeno določeno plačo iz kolektivne pogodbe Wk.  



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

113 

 

Če je potrošnikova koristnost, ob realiziranemu bolezenskemu stanju, definirana, kot: 

 

( ) ttxtxuexxU nzz

t

nzz ∂−−= ∫
∞

− *))1(*)(()*)((),(
0

ππρ
 

 

kjer so: 

Xz – nabor zdravstvenih storitev 

Xnz – nabor ne – zdravstvenih storitev 

Π – verjetnost za nastop zdravstveno stanje zdrav 

 

in če je njegov prihodek porazdeljen med trošenje za zdravstvene storitve in ostale storitve in dobrine, potem je 

njegova proračunska omejitev sledeča:  

 

( ) tptxptxxxI nznzzznzz ∂+= ∫
∞

*)*)(()*)((),(
0

 

Kjer so: 

I – proračun posameznika 

pz – cena zdravstvenih storitev 

pnz – cena ne – zdravstvenih storitev 

 

in je cena zdravstvenih storitev dejansko upoštevana kot davek, ki ga posameznik mesečno plačuje v javno 

blagajno za pokrivanje stroškov v primeru nastopa bolezenskega stanja (zdravstveno zavarovanje) potem lahko 

sedaj izračunamo dejansko koristnost potrošnika. 

 

Recimo, da bi dobil potrošnik, v primeru nastopa bolezenskega stanja, za L, ki ga pokriva sam, Xnz1 dodatnih 

zdravstvenih storitev in za Ls , ki ga pokriva sam, Xnz2 dodatnih zdravstvenih storitev, potem je njegova dejanska 

koristnost, zaradi sistema kolektivnih plač, ki niso vezane na produktivnost zmanjšana za:  

 

( ) ttxtxtxtxuexxU nznznzz

t

nzz ∂−−−−= ∫
∞

− *))1(*))()()(()*)((),(
0

21 ππρ
 

 

Tako dobimo dejansko funkcijo koristnosti bolnika, ki jo maksimiramo ob njegovi proračunski omejitvi. 

Potrošnik, oziroma bolnik, pri fiksni ceni, tako troši manj, kot bi, če kolektivnih pogodb, oziroma fiksnih plač, 

ne bi bilo, oziroma lahko zaradi tveganja pojavnosti nekaterih manj pogostih bolezni ostane brez zdravstvenih 

storitev. Ogromno nihanje v produktivnosti, ki smo ga prikazali v tabeli 2, opozarja, da so tovrstne posledice 

plačilnega sistema, ki ni vezan na produktivnost čisto realna posledica. 
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Podobno bi lahko izpeljali minimizacijo stroškov bolnišničnega poslovanja ob minimizaciji stroškov povezanih z 

izpadom produktivnosti, ki ga omogočajo kolektivne pogodbe. 

 

Naslednji problem, ki izhaja iz kolektivnih pogodb in obremenjuje poslovanje bolnišnic je sistem dopustov. 

Namreč, skupaj z dodatnimi izobraževanji in korekcijami, ki naj bi kompenzirala tveganja povezana z delom v 

zdravstvu je po kolektivni pogodbi možno, da zaposleni manjkajo tudi do šestdeset delovnih dni, slednje pa na 

letni ravni znese tudi do tri mesece. To povzroča dve težavi prvič, onemogoča planiranje poslovnih procesov in 

stabilnega sistema zdravljenja ter povečujejo stroške s tem, da mora za štiri zdravnike v bolnišnici vodstvo 

zaposliti še dodatnega zdravnika, ki omogoča neprekinjen delavni proces. To je z vidika trošenja bolnikovega 

denarja neracionalna odločitev, ki pa je nujna zaradi omejitev, ki jih prinaša kolektivna pogodba. Drugič, 

dodeljevanje dodatnega dopusta glede na tarifne skupine, izobrazbo in pogoje dela predstavlja zgolj podvajanje 

koristi zaposlenih v zdravstvu in zmanjševanje bolnikove koristi. Namreč, če imajo posamezni zaposleni v 

zdravstvu, zaradi posameznih tveganj že zagotovljene višje količnike in posledično višje plače, pomeni 

dodeljevanje prostih dni zaradi istih, že plačanih tveganj, neracionalno stroškovno podvajanje. Na koncu to 

pomeni, da kolektivne pogodbe zmanjšujejo bolnikovo korist za sredstva, ki so namenjena za zaposlitev 

dodatnega osebja, ki naj zagotavlja nepretrgan proces zdravljenja in za podvajanje koristi, ki izhajajo iz tveganj 

zdravstvenega poklica. 

 

Da bi ocenili koliko znaša plača glede na dejansko opravljeno produktivnost zdravnika smo za izhodišče vzeli 

podatke o produktivnosti zaposlenih v zdravstvu, ki so zbrani v tabeli 1. zanimalo nas je namreč kolikšna je 

razlika med izplačano maso plač med zdravniki, ki opravijo vsaj povprečno produktivnost glede na izbran 

kazalnik in zdravniki, ki povprečja ne dosegajo.  

 

Na tem mestu se seveda postavi vprašanje ali je produktivnost zdravnikov merjena s številom primerov na 

zdravnika smiseln kriterij za določanje plač. Naša osnovna domneva je, da so nihanja med posameznimi 

skupinami previsoka, da ne bi odražala strukturnih težav. Namreč, mogoče je pričakovati manjša nihanja okoli 

povprečja, vendar nihanja v višini 1:1,67 za splošne bolnišnice, ki se soočajo s podobno incidenco in prevalenco 

bolezenskih stanj ne  more biti pričakovano oziroma je lahko zgolj posledica precejšnjih strukturnih težav v 

zdravstvu. 

 

Zaradi nedostopnosti, oziroma težke dosegljivosti podatkov o porazdelitvi zdravnikov po bolnišnicah smo le to 

aproksimirali s pomočjo podatka o skupnem številu zdravnikov v splošnih bolnišnicah v Sloveniji (podatki so 

zadnji dosegljivi, za leto 2004, in vzeti iz baze podatkov Statističnega urada Republike Slovenije) ter podatkov o 

porazdelitvi ur, ki so jih opravili zdravniki v posameznih opazovanih bolnišnicah. V tabeli 17 prikazujemo 

rezultate porazdelitve zdravnikov po slovenskih bolnišnicah. 

 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

115 

Tabela 17: Ocena števila zdravnikov po izbranih bolnišnicah, glede na zdravnike iz ur 

 Število ur 
Odstotek 

ur 

Ocena števila 

zdravnikov 

Klinični center Ljubljana 996,19 0,37 472 

Splošna bolnišnica Maribor 383,68 0,14 182 

Splošna bolnišnica Celje 206,24 0,08 98 

Splošna bolnišnica Izola 95,26 0,04 45 

Splošna bolnišnica Jesenice 74,51 0,03 35 

Splošna bolnišnica Nova Gorica 91,49 0,03 43 

Splošna bolnišnica Murska Sobota 96,71 0,04 46 

Splošna bolnišnica Novo mesto 117,37 0,04 56 

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 84,20 0,03 40 

Ostalo (brez psihiatrične bolnišnice Idrija) 556,97 0,21 264 

Skupaj 2702,62 1,00 1281 

 

V tabeli 17 je povzeto število kirurgov po izbranih bolnišnicah. Pri tem moramo poudariti, da smo zaradi 

pomanjkljivih podatkov, ki so posledica slabega statističnega zajemanja uradne statistike, morali aproksimirati 

porazdelitev zdravnikov glede na dva podatka in sicer skupno število zdravnikov v splošnih bolnišnicah (1281) 

in število opravljenih ur. Pri tem smo predpostavili, da sta porazdelitvi identični. Da bi izračunali vrednost dela 

zdravnika, smo uporabili zgornjo ceno ure zdravnika in jo preračunali na letno osnovo, kar je pomenilo 

povprečno zdravniško bruto plačo v višini 43.680 evrov. To je seveda spet približek, saj se plače v zdravstvu 

porazdeljujejo glede na upoštevanje parametrov v kolektivni pogodbi.  

 

Sedanji plačilni sistem omogoča, da je dobi zdravnik zgoraj navedeno plačilo ne glede na število primerov, ki jih 

je obdelal in ne glede na dolžino čakalnih vrst. Nas pa zanima, kolikšna bi bila dejanska plača zdravnika, če bi 

bila osnova za njeno določanje produktivnost, merjena z čisto osnovnim kazalcem, kot je število primerov na 

zdravnika. Da bi dobili ustrezno oceno, bi morali rezultate popraviti še za kakovost opravljenih posegov. Toda 

vsaj v prvi oceni odvisnosti plače od rezultatov dela je naš izračun dovolj dober, da prikaže višino ustrezne plače 

glede na nihanje v produktivnosti dela. 

 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

116 

Odgovor na vprašanje, kakšna bi bila plača, če bi bila odvisna od produktivnosti dela se nahaja v tabeli 18. 

 

Tabela 18: Plača zdravnika določena z njegovo produktivnostjo, po opazovanih bolnišnicah 

  Št. primerov 

na zdravnika 

Povprečna letna 

bruto plača 

zdravnika 

Število 

zdravnikov 

Plača po 

produktivnosti, 

normalizirana na 

povprečje 

Razlika Končna 

razlika na 

letni ravni 

UKC Ljubljana 150,0 43.680 472 28.024 -15.656 -7.392.451 

SB Maribor 171,5 43.680 182 32.041 -11.639 -2.116.701 

SB Celje 248,9 43.680 98 46.501 2.821 275.773 

SB Izola 250,4 43.680 45 46.781 3.101 140.030 

SB Jesenice 244,1 43.680 35 45.604 1.924 67.962 

SB Nova Gorica 280,0 43.680 43 52.311 8.631 374.298 

SB Murska Sobota 208,7 43.680 46 38.991 -4.689 -214.955 

SB Novo mesto 280,0 43.680 56 52.311 8.631 480.177 

SB Slovenj Gradec 270,6 43.680 40 50.555 6.875 274.386 

 

V zgornji tabeli imamo še enkrat povzete podatke iz tabele 18, ki kažejo porazdelitev števila zdravnikov po 

opazovanih bolnišnicah, istočasno pa je naveden tudi podatek o produktivnosti po istih bolnišnicah. Povprečno je 

prišlo 234 primerov na zdravnika, povprečna bruto plača pa je bila, kot že rečeno enaka, za vse zdravnike, ne 

glede na produktivnost (v realnosti se sicer loči, vendar zgolj glede na dejavnike, ki smo jih navedli v tabeli 16). 

Če sprejmemo, da pripišemo povprečni produktivnosti povprečno plačo lahko izračunamo, kako bi plačali 

zdravnike glede na nihanje v njihovi produktivnosti. Gre seveda za agregatno oceno, saj produktivnosti za 

posamezne zdravnike niso znane, kar pomeni, da obstaja možnost, da denimo znotraj UKC Ljubljana 

produktivnost izjemno niha. Izkazalo se je, da so bili glede na produktivnost, ki so jo izkazali, preplačani 

zdravniki v treh splošnih bolnišnicah. Tisto kar je bilo preplačano, je v skupnem znesku, na letni ravni znašalo 

9.724.107 evrov. To hkrati presega tudi skupni znesek za zdravnike, ki so bili, glede na svojo produktivnost, 

podplačani. Slednje pomeni, da so bolj produktivni zdravniki, zaradi sistema plačne uravnilovke, subvencionirali 

tiste, ki so bili manj produktivni, saj je bila dejanska plača, enaka za vse. Ne glede na to, kakšna je distribucija 

plačil po plačilnih razredih, je jasno, da prihaja do neuravnoteženega plačevanja in da so nagrajeni manj 

produktivni zdravniki, tisti ki so bolj produktivni pa so v takšnem sistemu kaznovani. 

 

Glede na dejstvo, da produktivnost ne more biti edini dejavnik zdravniške plače, ampak, da mora biti le ta 

korigirana s kakovostjo opravljenega dela si oglejmo še oceno kakovosti zdravstvenih storitvah po splošnih 

bolnišnicah. 
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6. KAKOVOST ZDRAVSTVENIH STORITEV V NEKATERIH SLOVENSKIH 

BOLNIŠNICAH 

 

Upoštevajoč dejstvo, da merjenje kakovosti zdravstvenih storitev ni splošno uporabljena praksa v slovenskem 

zdravstvu, ter, da ni bilo opravljenih veliko meritev, je časovna primerjava nemogoča. Vendar pa obstaja 

raziskava v kateri so bolniki razvrščali svoje zadovoljstvo s kakovostjo storitve, ki so jih bili deležni. Slika 11 

prikazuje porazdelitev ocen o kakovosti ponujenih zdravstvenih storitev po posameznih bolnišnicah. 

 

Slika 10: Razvrstitev ocen kakovosti ponujenih zdravstvenih storitev po bolnišnicah 

 

 

V zeleno polje so razporejene bolnišnice, kjer so bili bolniki najbolje zadovoljni, v oranžno polje so razporejene 

bolnišnice, ki so jim bolniki dodelili povprečno oceno, v rdeče polje pa so razvrščene bolnišnice, kjer so bile 

izkušnje bolnikov slabše.  

 

Opazimo lahko, da so bili bolniki izrazili zelo nizko raven zadovoljstva s kakovostjo ponudbe zdravstvenih 

storitev v vseh treh bolnišnicah, kjer je bila tudi produktivnost izjemno nizka (glej tabelo 18). Z javno – 

finančnega vidika to pomeni, da so najprej državljani preplačali zdravnike, ki manj delajo in s katerih kakovostjo 

zdravstvenih storitev so nezadovoljni, drugič, da so bili kaznovani zdravniki z višjo produktivnostjo in 

kakovostjo in tretjič, da so s preplačevanjem, ki ni vezano na kakovost in produktivnost zmanjšali nabor 

sredstev, ki bi jih sicer lahko uporabili za druge zdravstvene programe. Povedano drugače, sredstva za zdravstvo 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

118 

se uporabljajo neučinkovito in mimo izhodiščnih kriterijev, to je maksimizacija zdravstvenega stanja bolnikov – 

plačnikov. 

 

Ustrezna analiza, ki bi upoštevala produktivnost in kakovost bi dala pravi odgovor, kakšne naj bi bile plače 

zdravnikov in koliko je izgube zaradi uravnilovke kolektivnega plačnega sistema, ki ključni postavki ne 

upošteva. 
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7. ZAKLJUČEK 

 

V zgornji analizi smo preverili nekatere osnovne finančne kazalce bolnišničnega sistema. Zanimalo nas je 

kolikšne so izgube zaradi odsotnosti ekonomskih kriterijev pri ocenjevanju izvajanja posameznih zdravstvenih 

storitev. To vprašanje ni benigne narave, saj pomeni vsak neučinkovito potrošen evro manjšo dostopnost do 

zdravstvenih programov za slovenske državljane. Seveda ob racionalni predpostavki, da so javno-finančna 

sredstva namenjena za zdravstvo omejena. Poleg tega to pomeni, da je zdravstveni sistem narejen tako, da bolnik 

ne dobi maksimalnega zdravstvenega učinka za vsak vplačan evro, ampak imajo od tega koristi interesne 

skupine v zdravstvu. Preverili smo izgube do katerih prihaja v ambulantni dejavnosti splošnih bolnišnic zaradi 

tega, ker stroški niso na ravni minimalnih stroškov. Ta znesek je dosegel višino 4.177.134 evrov v enem letu. Na 

primeru štirih bolezenskih stanj smo izračunali hotelske stroške, to so stroški predolgega ležanja. Pri tem smo 

vzeli za izhodišče nihanje okoli povprečne vrednosti števila ležalnih dni po bolezenskem stanju v Sloveniji, 

izkazalo se je, da je končni znesek dosegel 4.798.200 evrov v enem letu. Pri tem naj opomnimo, da so bila 

nihanja v povprečnih ležalnih dneh tako visoka, da jih težko pojasnimo zgolj s posameznimi zdravstvenimi 

zapleti. Zaradi porabe časa v katerem izvajajo zdravniki, medicinske sestre in lekarnarji javno funkcijo 

zagotavljanja zdravstvenih storitev, s strani strokovnih sodelavcev iz farmacevtskih podjetij, ki v delovnem času 

tržijo farmacevtske produkte in s tem odžirajo nabor ur, ki je dejansko namenjen bolnikom, je na letni ravni v 

primeru porabe časa zdravnikov in medicinskih sester prišlo do 14.173.407 evrov izgube javnofinančnih 

sredstev, v primeru lekarnarjev pa do 1.255.360 evrov izgube.  Zaradi kolektivnih plač, ki ne upoštevajo 

produktivnosti (in kot smo kasneje prikazali tudi ne kakovosti opravljenega dela), je samo iz naslova previsokih 

plač zdravnikom v opazovanih bolnišnicah prišlo do javnofinančnih izgub v višini 9.724.107 evrov. Skupaj to 

znese 34.128.208 evrov. Naša analiza kaže, da je odsotnost kakršnegakoli ekonomskega kriterija pri ocenjevanju 

poslovanja zdravstvenega sistema lahko zelo nevarna, saj povečuje tveganje pomanjkanja denarja za zdravstveno 

obravnavo bolnikov.  

 

 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

120 

8. LITERATURA IN VIRI  

 

1. Živkovič A., Pezdir R., Mrkaić M., Hočevar F. »Je slovenski zdravstveni sistem pred zlomom?«. 

Zdravstvena ekonomika – revija za ekonomske raziskave v zdravstvu, maj 2007. 

2. http://sl.inerhc.si/sitedata/544/upload/File/Zdravstvena%20ekonomika_maj07.pdf 

3. Pravilnik o postopku razvrščanja zdravil na liste (Uradni list RS, št. 106/2001). 

4. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku razvrščanja zdravil na liste (Uradni list RS, št. 93/2007). 

5. Pravilnik o cenah zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 6/07). 

6. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na 

debelo (Uradni list RS, št. 69/05 in 106/05). 

7. Notranje analize, INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o.. 

8. Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2007 

9. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva, 2007. 

10. Zweifel P., Breyer F.: Health Economics. Oxford university press. Oxford. 1997. 382 str. 

11. Drummond. M., Schulper M., Torrance G., O'Brien B., Stoddart G.: Methods for the economic 

evaluation of health care programmes. Oxford university press, third edition. Oxford. 2005. 379 str. 

 

 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAKO DO VEČJE UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENEGA ZAVODA 

 

 

 

 

AVTOR: 

mag. Franc Hočevar20 

 

 

 

 

 

 

junij 2008 

 

 

 

                                                           
20 mag. Franc Hočevar, svetovalec predsednika za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja, Urad predsednika Republike 

Slovenije, e-mail: franc.hocevar@up-rs.si 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

122 

1. UVOD 

 

Zapis s tem naslovom temelji na več kot 20-letnih izkušnjah vodenja javnih zdravstvenih zavodov, izkušnjah 

sanacije nekaterih bolnišnic ter izkušnjah postavljanja temeljne organizacijske in vodstvene strukture zasebne 

bolnišnice. Izkušnje so le en vidik in izhodišče poznavanja in razumevanja razmer v zdravstvu, zlasti pri vodenju 

zdravstvenega zavoda. Izkušnje brez znanja ti tudi ne omogočajo razumevanja nekaterih dejstev, dogodkov in 

procesov. Izkušnje brez znanja lahko vodijo k začasnemu uspehu, ne omogočajo pa ti postaviti modela in 

sistema trajnega ali pa vsaj dolgoročnega delovanja zdravstvenega zavoda. Tudi znanje samo zase ni zadostna 

osnova za učinkovito in uspešno vodenje zdravstvenega zavoda, predvsem pa ni zadostna osnova za 

implementacijo določenih izhodišč in za preverjanje funkcionalne učinkovitosti. Produkt teh dveh komponent, 

torej znanja in izkušenj je intuicija, ki je nepogrešljiva sestavina učinkovitega in uspešnega vodenja. Intuicija v 

nobenem primeru ni zgolj abstraktna funkcija ali pa sposobnost, temveč vedno komplementarnost znanja in 

izkušenj. Pomembna lastnost pri vodenju ustanov, ki opravljajo storitve neposredno za ljudi in so produkt znanja 

in izkušenj, je sposobnost razlage določenih procesov drugim, ki so posredno ali pa neposredno vključeni v 

proces odločanja in izvajanja nalog. Če je sposobnost razlage razširjena na publiko, ki se pripravlja za poklic 

vodenja oziroma za poklic uravnavanja kompleksnih procesov v storitvenem zavodu, to pomeni, da smo sestavili 

komplementarno podobo, podobo veščin, znanja, ukrepanja in odločanja, ki je potrebna za uspešno in učinkovito 

vodenje javnega zdravstvenega zavoda. Izlet v pojmovno strukturo se mi je zdel pomemben zato, da bi oblikoval 

osnovno shemo pristopa pri vodenju zdravstvenega zavoda. 

 

Ta pa je naslednji: 

 

- Organiziranje: to izhodišče je vedno povezano z vprašanjem, kako kaj narediti. 

- Načrtovanje: temeljno izhodišče pri načrtovanju je vedno pacient in njegove koristi. 

- Vodenje: glavni vir javnega zdravstvenega zavoda so ljudje in njihovo znanje. 

- Preverjanje učinkovitosti: upravljanje s pomočjo ciljev pomeni za zdravstveni zavod to, da je delo 

opravljeno in tudi izmerjeno. 

 

Opisani delokrog se vedno pojavlja v soodvisnosti od poslanstva, jasno začrtane vizije in preverljivih ciljev. 

Naloge, ki sledijo tem izhodiščem, zlasti njihovo izvajanje, zame predstavljalo delo v pravem pomenu besede. 

Vsi vzponi in padci, ki sem jih doživel v več kot 20-letni managerski funkciji na področju javnega zdravstva, so 

se okvirjali v zgoraj opisani kontekst. Razpoznati uspeh in preboleti padec določa učinkovitost managementa. 

Biti direktor zdravstvenega zavoda pa je zelo samotno delo. 

 

Če se vrnem k samemu naslovu, torej k vprašanju učinkovitosti zdravstvenega zavoda, in še posebej 

zdravstvenega zavoda, ki je v državni lasti, moramo odpreti naslednja vprašanja. 
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2. STATUSNA OBLIKA IN UČINKOVITOST 

 

Nadvse pomembna je statusna oblika, ne samo v formalno pravnem smislu, čeprav tudi ta definira dinamiko in 

položaj zdravstvenega zavoda, ampak predvsem status, ki zagotavlja in omogoča neobremenjeno, smiselno ter 

učinkovito rabo vseh virov, s katerimi razpolaga javni zdravstveni zavod. 

 

Splošna teoretična in praktična predpostavka je, da je učinkovitost rabe virov premosorazmerna z avtonomnostjo 

zdravstvenega zavoda, ki služi javnim interesom. Torej interesom, ki jih je država obljubila državljanom v 

zakonih in drugih aktih, v katerih je zapisala obljube. Na področju zdravstvenega varstva gre za temeljne 

pravice, torej pravice, ki so državljanom a priori zagotovljene in obljubljene, ter da jih koristijo vedno in ob 

vsaki priložnosti, če za to obstojijo razlogi in vzroki. Gre za pravico do zdravljenja, za dostopnost do te storitve 

in za to, da so zagotovljena sredstva za uresničevanje te pravice. 

 

V svoji dolgoletni praksi vodenja zdravstvenega zavoda sem imel priložnost podoživeti mnogo ravni 

avtonomnosti, od popolne liberalnosti in svobode pri sprejemanju odločitev, do totalne rigidnosti, ki je 

managementu odvzela večino pooblastil in orodij za vodenje. Seveda je mogoče voditi zdravstveni zavod tako 

ali drugače, definitivno pa je dejstvo, da rigidnost ne omogoča učinkovito rabo razpoložljivih virov, programske 

diverzifikacije, inovativnosti in vnašanja podjetniške logike v sam sistem. Formalno pravno gre za dilemo, kaj 

pomeni status pravne osebe javnega zavoda, ali zgolj organa v sestavi, v primerih, ko zdravstveni zavod ni več 

gospodar svojega premoženja. 

 

Izkušnja je taka, da tak položaj pomeni resno omejitev v smiselnem gospodarjenju. Tak položaj spremlja še 

neprincipelna paranoja lastnikov in predpostavko, da je management nagnjen h koruptivnosti, apriornemu 

kršenju pravil in neupoštevanju oziroma nezmožnosti delovanja po načelu dobrega gospodarja. V preteklosti je 

bilo nekaj poskusov doseganja večje avtonomije tudi z novimi zakoni o javnih zavodih. Vsi ti poskusi so se 

ustavili brez jasnega odgovora in koncepta o tem, kakšna raven avtonomije bi bila nujna in potrebna, da bi javni 

zdravstveni zavodi dosegali večjo učinkovitost in da bi služili svojemu namenu. 

 

 

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

 

Organizacijska struktura ni pogosto vprašanje znotraj sistema zdravstvenega varstva, kot tudi ne znotraj 

zdravstvenih zavodov. Dejstvo pa je, da lahko ravno organizacijska struktura bistveno prispeva pri postavitvi 

osnovnih logičnih procesnih poti, tako v postopku opravljanja zdravstvene storitve, kakor tudi v procesih 

odločanja znotraj zdravstvenega zavoda. Organizacijska struktura je pomembna tudi pri postavitvi sistema, 

vertikalizaciji nadzora, upravljanju s premoženjem in pri organiziranju civilne družbe, ki kot satelit spremlja 

vlogo in učinkovitost zdravstvenega zavoda in ga neprestano kontrolira. 
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Gospodarstvo je že zdavnaj spoznalo, da je organizacijska struktura lahko pomemben ključ za oblikovanje takih 

poslovnih procesov, ki se bodo učinkovito potrjevali na tržišču. Torej pri kupcu oziroma uporabniku. Za naše 

zdravstvene zavode še zdaleč ne moremo trditi, da je tako. Organizacijska struktura je prilagojena posameznih 

strokam v medicini, podrejena posameznim strokovnim avtoritetam in vedno bolj zožena na specialnosti ter ozke 

segmente bolezni ali pa diagnostike, ki zajemajo relativno ozek krog uporabnikov. Problem takih organizacijskih 

struktur je ta, da se izgublja bistvo kolektivnega univerzalnega znanja, ki sprejema pacienta kot kompleksno bitje 

s problemom in v svojem doživljanju ni segmentiran kot problem stroke, ampak problem pacienta obravnava kot 

individualno doživljanje lastne stiske in bolezni, ki načne njegovo biopsihično strukturo kot celoto. 

 

Organizacijska struktura, kot vidimo, je tesno povezana z individualnim doživljanjem bolezni ter stiske s strani 

pacienta in ne s posebnostmi medicinske stroke, ki vsiljuje tako imenovano funkcionalno organizacijsko 

strukturo. Poleg celovitega pogleda na pacienta in njegovega kompleksnega obravnavanja omogoča procesna 

organizacijska struktura timsko obravnavo, ki združuje različna znanja s področja medicine na isti ravni. Tak 

pristop pripomore k nastajanju novega prepletajočega in komplementarnega vedenja ter tudi znanja, ki je 

potrebno za ukrepanje. Tako znanje pa je ključno za pravilno ravnanje v postopku zdravljenja. 

 

Procesna organizacijska struktura, tako na makro kot na mikro ravni, zagotavlja neposreden in hiter pretok 

informacij o pacientu. V procesnem okolju najdemo bistvene prednosti tudi z vidika učinkovitega izrabljanja 

posamičnih človeških potencialov znanja in dobre prakse. Tovrstna struktura nadomesti tudi pomanjkljiva 

informacijska tehnološka pomagala in odpravlja preveč formalizirane protokole ter ustaljene prakse 

medsebojnega komuniciranja v okviru različnih konzilijev in strokovnih skupin. Zanesljivo pripomore k 

racionalizaciji porabe človeških zmogljivosti in prepreči nepotrebne količine papirja ter fizično prenašanje teh 

informacij po natrpanih hodnikih zdravstvenih ustanov. 

 

 

4. STANDARDIZACIJA 

 

Primerna standardizacija okolja in storitve je močno povezana z učinkovitostjo, predvsem materialnih, 

tehnoloških, finančnih, pa tudi človeških virov. Orodja za standardizacijo preprosto ni. Vedno znova se 

sprašujemo, kako mora biti urejena bolnišnica ali ambulanta v zdravstvenem domu, kakšne tehnične pogoje 

morajo izpolnjevati laboratoriji in kaj vse sodi z vidika okolja in standarda med temeljne pravice zdravstvenega 

varstva. Nujni del standardizacije je tudi ves uporabljen material pri zdravstveni storitvi, tako zunanji, kot 

vgradnji, pa tudi diagnostični material. Poseben problem pri standardizaciji predstavlja postopek zdravljenja in v 

okviru njega predvsem število in obseg storitev, ki jih je potrebno, tako po strokovni plati, kakor tudi z obsega 

pravice do zdravstvene storitve, opraviti pri posameznem obolenju in v okviru enega pacienta. 

 

K temu bi seveda lahko mnogo pripomogle tako imenovane skupine primerljivih primerov, z opisom minimalnih 

kliničnih poti, do katerih je upravičen bolnik. Tovrstna standardizacija bi mnogo pripomogla tudi k pravični 
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oskrbi vseh pacientov v celi državi ter standardizirano raven oskrbe. Taka standardizacija bi odprla tudi prostor 

novim zavarovalnim produktom, ki so jih državljani pripravljeni doplačati neposredno iz žepa ali pa preko 

sistema zavarovanja. 

 

Končno je standardizacija tudi osnova za specifikacijo fakture in za pogovor s plačnikom o ceni posamične 

storitve. Prepričan sem, da bi morali standardizirati vse storitve v okviru obstoječih z zakonom zagotovljenih 

pravic, da bi zagotovili pravičen sistem in enake pogoje za vse, ki se zdravijo v okviru javnih zdravstvenih virov. 

 

 

5. MANAGEMENT ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

 

Med splošne pogoje za zagotavljanje večje učinkovitosti moramo takoj za sistemskimi globalnimi ukrepi 

postaviti management zdravstvenega varstva kot sistema in management konkretnega zdravstvenega zavoda. 

Seveda je to vprašanje povezano v osnovi z vsemi prejšnjimi izhodišči, ki so temeljni predpogoj za umestitev 

managementa in za razvijanje filozofije učinkovitega vodenja. V zvezi z managementom v zdravstvenih zavodih 

je bilo že veliko povedanega zato bom ob tej priložnosti ponovil nekatera znana mnenja, izhodišča in stališča. 

Torej kakšen naj bo management v zdravstvu v prihodnje? 

 

Ne gre samo za znanje, gre tudi za lastnosti. Vendar je kljub temu znanje ključno in to zlasti tisto, ki bo 

omogočalo novo procesiranje dela v zdravstvu, smiselno in mrežno povezovanje različnih virov (t. j. človeških, 

tehnoloških, prostorskih, finančnih, informacijskih idr.) ne samo znotraj organizacije, temveč tudi širše v 

kontekstu procesov zdravstvene storitve v okolju. Pokazalo se bo, da so znanje in izkušnje zunaj ozkega pojma 

zdravstva, ključna prednost pri moderiranju problemov internih konfliktov in pri povezovanju resursov. Vodenje, 

ki bo temeljilo na odzivnosti odnosov v neposrednem okolju, se bo pokazalo kot bistvena prednost. 

 

Management, ki bo znal povezovati in upoštevati interese civilne družbe v ožjem in širšem okolju izvajanja 

zdravstvene storitve, bo učinkovitejši in skladnejši s pričakovanji ter cilji, ki jih mora doseči. Predparlamentarne 

oblike demokracije in njena stališča bodo barometer politične učinkovitosti v zdravstvu. Kar pa se tiče lastnosti, 

bodo zmagali predani vizionarji, ki so pripravljeni na sodelovanje, ki je usmerjeno k ljudem, tisti, ki bodo znali 

uveljaviti timsko delo in zagotoviti pravo mero avtonomije. Zanesljivo pa ne bo mesta za diktatorje, za 

neprijazne ljudi, za egocentričnost in za tiste, ki odklanjajo kakršno koli obliko kooperativnosti. To velja za 

vodje tako v ambulanti, na oddelku v bolnišnici, v lekarni pa tudi za tiste v državni upravi in politike, ki se 

ukvarjajo z zdravstvenim varstvom in njegovim sistemom. 
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6. SISTEM NADZORA 

 

K učinkovitosti zdravstvenega zavoda bi mnogo prispevalo tudi postavitev ustreznega sistema nadzora. V prvi 

vrsti moram omeniti, in to v medsebojni povezanosti, civilno družbo in uporabniške svete. Če so uporabniški 

sveti institucionalizirana oblika spremljanja, nadziranja in spodbujanja javnega zdravstvenega zavoda, je civilna 

družba in z njo iniciativa ter struktura, iz katere se rekrutirajo te nadzorne funkcije in med katere sodi tudi 

uporabniški svet, kot obvezen organ zdravstvenega zavoda. 

 

Management skupaj z obstoječim sistemom seveda ni pripravljen na tovrstni poseg civilne družbe v zdravstveni 

sistem in konkretni zavod. Dejstvo pa je, da je lahko civilna družba, ki je organizirana na različne načine zaradi 

mnogih razlogov in v različnih okoljih temeljni generator novih pobud in novih zamisli ter zaradi svoje 

senzibilnosti tudi nosilec direktne kritike in izvajanja kontrole. Na to tezo je enostavno treba pristati in jo 

upoštevati. 

 

Široka razprava o predlaganih ukrepih na sistemski ravni in v nacionalnih okvirih ter tudi odločitve znotraj 

konkretnega zdravstvenega zavoda predstavljajo priložnost za seznanjanje z vsebino in za pridobivanje 

zaveznikov iz širokega okolja pri implementaciji zamisli in pri ustvarjanju zaledja za uresničevanje odločitve. 

 

 

7. ORGANIZACIJSKA KULTURA 

 

Mogoče bo kdo z omalovaževanjem zavrgel empatijo, kot pomemben element učinkovitosti zdravstvenega 

zavoda. Izkušnje me učijo in tudi strokovnjaki opozarjajo, da je organizacijska kultura, ki je prežeta z 

zadovoljstvom delavcev, kar še posebej velja za storitveno okolje, temelj  iz katerega črpajo svoje zadovoljstvo 

tudi uporabniki. To zadovoljstvo uporabnikov oziroma bolnikov ima tudi strokovne implikacije, ki se kažejo  v 

večjem sodelovanju in učinkovanju, tako postopkov zdravljenja, kot tudi pri upoštevanju navodil v teh 

postopkih. Seveda se empatija gradi od zgoraj navzdol in je vedno rezultat splošnega odnosa do zdravstvenega 

zavoda in do zaupanja, ki ga ima na sploh javnost. Ta empatija se utemeljuje s splošnim in a priori zaupanjem v 

zdravstveno ustanovo, začenši pri konkretnih politikih in ministru, ki verjame ali pa ne verjame v svojo 

izvajalsko bazo, ki šikanira ali pa na odprti sceni podpira vodstva in izvajalce v zdravstvenih ustanovah. 

 

Zaupanje v zdravstveno institucijo pomeni seveda zaupanje bolnika v storitev. S pomočjo tega spoznanja lahko 

tudi pojasnimo različno dolge vrste za isto patologijo v različnih zdravstvenih zavodih. S tem lahko pojasnimo 

tudi prepoznavnost posameznih oddelkov in njihovih zdravnikov kot blagovno znamko, v katero uporabniki 

neizmerno zaupajo. Jasno je, da je treba te priložnosti uporabiti in jih gojiti kot pomembno komponento pri 

dvigovanju stopnje učinkovitosti zdravstvenega zavoda. 
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8. VZVODI ZA DOSEGANJE UČINKOVITOSTI 

 

Kot zadnje, čeprav bi jih lahko navedel še mnogo več, naj omenim še nekatera orodja, ki naj bi jih uporabljal 

management pri doseganju večje učinkovitosti: 

 

- Stimulativno nagrajevanje in odprava linearnih plač. 

- Vodenje s pomočjo ciljev, kar naj bi bil sestavni del pogodbe o zaposlitvi. 

- Obvezni letni pogovori, kjer sprejmejo vodstvo in zaposleni medsebojno zavezo o obveznostih in ciljih, 

vključno s programom funkcionalnega usposabljanja. 

- Zagotovitev ustrezne komunikacije in omogočanje informacijskega kroga v okviru katerega bi se iskalo 

več priložnosti za pogovor. 

- Upoštevati in organizirati inovativne pobude zaposlenih in uporabnikov. 
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1. UVOD 

 

Kdo bo zdravstveno oskrbljen ter koliko in kakšne zdravstvene oskrbe bo deležen, je tako moralen kot tudi 

izvedbeni problem družbe, hkrati pa velikega osebnega pomena za vsakega posameznika. Nihče od nas ne želi 

zboleti, če pa zbolimo, želimo biti ustrezno zdravljeni.  

 

Vendar pa vse bolj kaže, kot bi bili sistemi zdravstvenega varstva v stalni krizi, kar se kaže na primer v bolj ali  

manj dolgih  čakalnih dobah na preglede ali posege, v stalnemu pomanjkanju sredstev, pomanjkljivi skrbi za 

kakovost dela itd.. Srž problema je v tem, da so sredstva, ki se porabljajo za zdravstveno oskrbo prebivalstva, 

omejena. Nobena država na svetu ne more vsakemu posamezniku v vsakem trenutku zagotoviti in nuditi 

optimalne zdravstvene oskrbe. 

 

Za sredstva, ki so namenjena (se zbirajo) za zdravstveno oskrbo velja, da jih obravnavamo kot relativno redko 

dobrino, kar pomeni, da je z njimi treba ravnati varčno. Redkost neke dobrine ima dva pola: 

 

− neskončnost človeških potreb,  

− končnost razpoložljivosti virov za ustvarjanje oziroma zagotavljanje dobrine. 

 

Prav ta dva vidika pa vplivata na to, da je razporeditev sredstev vedno neenakomerna in nepravična. Posebej je 

potrebno poudariti neutemeljene razlike v dostopnosti in koriščenju zdravstvene oskrbe. Napredne javnosti in  

odgovorne družbene skupnosti si neprestano prizadevajo, da bi vzpostavile tak sistem razporejanja sredstev za 

zdravstveno oskrbo, ki bi kar seda učinkovito zmanjševal zdravstvene probleme.  

 

 

2. SODOBNI IZZIVI NA PODROČJU ZDRAVSTVENE OSKRBE  

 
Stroški zdravstvene oskrbe so vedno višji. V zadnjih 30 letih so stroški v zdravstvu veliko hitreje naraščali kot v 

drugih sektorjih. Sistem zdravstvenega varstva je v razvitih družbah danes eden največjih resorjev. Napredek na 

področju medicine ter demografske spremembe pa bodo še naprej povečevali stroške sistema zdravstvenega 

varstva. Ob tem pa so  sredstva, ki so na voljo zdravstvu, omejena. Veliko ljudi občuti, da je sistem nepravičen, 

saj je njihov dostop do zdravstvene oskrbe omejen. Upravljavci sistema, vključno z državo, ne morejo zagotoviti 

univerzalnega dostopa do zdravstvene oskrbe. Potrebno je upoštevati tudi dejstvo, da so razlike v dostopnosti v 

veliki meri pogojene tudi z geografskimi značilnostmi. Za geografske razmere je značilno, da je dostopnost do 

neke mere obratno sorazmerna glede na potrebe prebivalstva. 

 

Omeniti je potrebno tudi potrošništvo. Pričakovanja ljudi so velika – tako v pogledu zahtevnosti kot tudi 

kakovosti zdravstvenih uslug. Velika razgledanost, pa tudi javne razprave, ki jih vodijo mediji o določenih 



INERHC, institut za ekonomske raziskave v zdravstvu d.o.o. 

INERHC – Institute of Economic Research in Health Care 

www.inerhc.si / www.inerhc.com / info@inerhc.si 

ZDRAVSTVENA EKONOMIKA 

REVIJA ZA EKONOMSKE RAZISKAVE V ZDRAVSTVU 

junij 2008 / letnik 2 / številka 1 

 

130 

možnostih, ki naj bi jih zdravstvo imelo, povečujejo zahteve prebivalcev po zdravstvenih storitvah, ki pa niso 

nujno utemeljene. 

 

Vsi ti dejavniki silijo v reformo zdravstvene oskrbe – tako v razvitih, kot tudi v manj razvitih družbah. Že sredi 

80-ih let je bila sprejeta Ottawska listina o promociji zdravja, ki je kot eno ključnih zahtev za doseganje boljšega 

zdravja prebivalstva postavila reorientacijo v zdravstveni oskrbi in sicer tako, da se okrepi primarna zdravstvena 

dejavnost, specialistična in bolnišnična dejavnost pa bi bili organizirani kot servis primarnemu nivoju. 

 

Uresničevanje tako ambicioznega cilja pa ni enostavna naloga. Veliko je različnih pristopov, ki so skušali doseči 

preusmeritev zdravstvene dejavnosti in okrepiti primarno raven. Uspehi so skromni. Še najbolj so se temu 

približali tam, kjer so se odločili, da bodo ocenili zdravstveno stanje prebivalcev ter na osnovi tega opredelili 

potrebe po zdravstveni oskrbi. Ocenjevanje potreb po zdravstveni oskrbi ne pomeni zgolj samo prisluhniti 

bolnikom ali pa slediti osebnim izkušnjam. Pri takem pristopu je posebna pozornost namenjena uravnoteženju 

kliničnih, etičnih in ekonomskih vidike potreb po zdravju. Gre za to, da je potrebno sprejeti odločitev o tem, kaj 

bi moralo biti narejeno, kaj je lahko narejeno in kaj si lahko privoščimo. 

 

 

3. POTREBE, ZAHTEVE, PONUDBA 

 
Različni strokovnjaki iz področja zdravstva, družbenih ved in ekonomije imajo različne poglede na to, kaj so 

potrebe po zdravstveni oskrbi. Največkrat jih delimo na potrebe, zahteve in ponudbo. 

 

 

3.1. POTREBE 

 

Potrebe prebivalstva po zdravstveni oskrbi določajo tako prisotnost določenega zdravstvenega problema kot tudi 

sposobnost zdravstvene službe, da ta problem zmanjša. Potrebe po zdravstveni oskrbi lahko opredelimo kot 

subjektivno zaznane potrebe in medicinsko opredeljene potrebe. Potrebe prebivalstva po zdravstveni oskrbi 

zdravstvena dejavnost so lahko ali pa niso izpolnjene. Če potrebe niso izpolnjene, se primanjkljaj lahko pokaže, 

ali pa tudi ne. 

 

 

3.2. ZAHTEVE 

 

Zahteve so po drugi strani odsev želja prebivalstva ter njihove sposobnosti,  da poiščejo,  uporabijo in v 

nekaterih primerih tudi plačajo zdravstveno oskrbo. Zahteve po zdravstveni oskrbi  lahko porastejo zaradi 

bolnikov ali zdravnikov in so lahko tesno povezane s  povečano potrebo. Zaradi omejenih virov zdravstvena 
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dejavnost ne more izpolniti vseh zahtev. Kljub temu smo neprestano priča razmeram, ko se izpolnjujejo 

nepotrebne zahteve, kot na primer prepogoste, preširoke in neutemeljene preiskave. 

 

 

3.3. PONUDBA 

 

Ponudba opredeljuje tisto kar je na voljo. Odvisna je od zanimanja in interesov zdravstvenih delavcev, industrije, 

političnih prioritet in sredstev ki so na voljo. Obstajajo primeri, kjer je na primer stopnja hospitalizacije bolj 

odvisna od možnosti bolnišnice, da sprejme bolnike kot pa od zdravstvenega stanja prebivalstva. Tudi napotitve 

na specialistični nivo so pogosto bolj odraz pripravljenosti zdravnikov na primarnem nivoju za poglobljeno 

strokovno delo kot pa  zdravstvenega stanja prebivalstva. 

 

 

4. OCENA POTREB PO ZDRAVSTVENI OSKRBI 

 
Potrebe po zdravstveni oskrbi so tiste na katere ima vpliv  zdravstveni sistem (zdravstvena vzgoja, preprečevanje 

bolezni, odkrivanje zdravljenje, rehabilitacija in terminalna oskrba). Večina zdravnikov opredeljuje potrebe z 

zdravstvenimi storitvami, ki jih lahko ponudijo, na drugi strani pa majo bolniki često drugačen pogled na to, kaj 

bi jim pomagalo, da bi bili bolj zdravi. Potrebe, zahteve in ponudbe se med seboj delno prekrivajo. Zelo 

pomembno je, da v okviru ocenjevanja zdravstvenih potreb proučimo te medsebojne odnose.  

 

Oceno potreb po zdravstveni oskrbi zaznamuje sistematični pristop s pomočjo katerega je mogoče zagotavljati, 

da so sredstva za zdravstveno dejavnost razporejena tako, da je mogoče izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva 

na najbolj učinkovit način. Tak pristop vključuje epidemiološke metode, ki na kvalitativen in kvantitativen način 

opredelijo zdravstvene probleme med prebivalstvom, opredelijo razlike v zdravstvenem stanju  in v dostopnosti 

do zdravstvene oskrbe. Poseben poudarek je namenjen klinični in stroškovni učinkovitosti, pa tudi vidiku 

prebivalcev, kar omogoča določitev prioritet za najbolj učinkovito porabo virov (človeških, prostorski, 

tehnoloških in finančnih). 

 

Uspešna ocena zdravstvenih potreb je zahteven proces. Potrebno je opredeliti, kaj je namen proučevanja, čas in 

druge vire, ki so potrebni za izvedbo in seveda upoštevanje rezultatov v pripravi novih načrtov ter pri 

razporejanju sredstev za zdravstveno dejavnost. Brez izpolnjevanja teh dveh zadnjih pogojev je ocena 

zdravstvenih potreb sicer lahko zelo korektno izdelana, vendar pa je nesmiselna in torej ne more biti uspešna. 

 

Gre za nov pristop, katerega namen je bolj natančno poznati potrebe prebivalstva po zdravstveni oskrbi na  

določenem območju. Poleg tega pa so tu pomembne še druge razsežnosti. Velik poudarek je namenjen 

proučevanju učinkovitosti posameznih ukrepov. Ekonomisti poudarjajo, da je sposobnost zdravstvenega sistema 
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za zdravljenje vedno večja, kot pa viri, ki so na voljo, kar pomeni, da je potrebno odgovoriti tudi na vprašanje 

glede prioritet. Ocenjevanje potreb po zdravstveni oskrbi daje možnost za: 

 

− opis pojavljanja bolezni med prebivalstvom ter razlik, ki se pojavljajo v geografskem pogledu; 

− spoznanje potreb in prioritet lokalnega prebivalstva; 

− odkrivanje nezadovoljenih potreb ter sprejem programa aktivnosti in ukrepov za njihovo 

zadovoljevanje; 

− odločanje o tem, kako racionalno uporabiti vire, ki so na voljo, tako, da bi izboljšali zdravje na najbolj 

učinkovit način; 

− oblikovanje ustrezne politike, sodelovanje med resorji in raziskovanje ter razvoj prioritet; 

− zmanjševanje razlik pri dostopnosti do zdravstvene oskrbe in s tem do zdravja. 

 
Ocenjevanje potreb po zdravstveni oskrbi  ima številne prednosti v primerjavi s sistemom kjer se družba 

enostavno samo odziva na zahteve. Pomeni zelo veliko spodbudo ustreznemu razvoju zdravstvene oskrbe. To ni 

enostavna naloga in zanjo ni preprostih receptov. Različni cilji in področja zahtevajo različne pristope. Pristopi 

se v posameznih družbenih okoljih zelo razlikuje. Nekateri vzamejo kot osnovo za oceno zdravstvenega stanja 

obstoječe podatke o umrljivosti in na osnovi vzrokov smrti sklepajo, kateri so glavni zdravstveni problemi. Tak 

pristop omogoča sicer enakomerno razporeditev sredstev in je do neke mere tudi pravičen, vendar pa je 

vprašljiva ekonomska učinkovitost. Za namen ocenjevanja potreb po zdravstveni oskrbi je namreč kazalnik  kot 

je vzrok umrljivosti prebivalstva, manj primeren. Pogosto umirajo ljudje  zaradi drugih bolezni oziroma stanj, 

kot pa so desetletja dolgo obolevali in se zdravili. Ker nas zanima zagotavljanje ustrezne zdravstvene oskrbe, ki 

bo sledila potrebam prebivalstva, je torej neupoštevanje obolevnosti pri ocenjevanju potreb prebivalstva po 

zdravstveni oskrbi napaka, ki vodi do neustreznega razporejanja sredstev s tem pa se spet zmanjša ekonomska 

učinkovitost. Tudi neupravičene razlike v dostopnosti do zdravstvene oskrbe ne zmanjšajo tako, kot bi se lahko, 

če bi odločitve o razporejanju sredstev temeljile na obolevnosti prebivalstva. 

 

Slika 1  Dejavniki, ki vplivajo na nosilce odločitev v zvezi z zdravstvenim varstvom 
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Še slabše pa je stanje kot ga poznamo pri nas, kje ocene potreb prebivalcev po zdravstveni oskrbi sploh nimamo. 

Razvoj zdravstvene dejavnosti, opredeljevanje potrebnih sredstev ter prioritete na tem področju temeljijo zgolj 

na intuiciji zdravstvenih politikov in vodilnih menedžerjev. Na to intuicijo pa ključno vplivajo številni zunanji 

dejavniki (Slika 1). Prav zaradi pomanjkanja podatkov, ki bi omogočili oceno potreb po zdravstveni dejavnosti je 

pomen zunanjih dejavnikov pri sprejemanju odločitev odločilen. Za zagotavljanje zdravstvene oskrbe torej niso 

več pomembne potrebe prebivalstva temveč je ta odvisna od potreb, interesa in vpliva posameznega partnerja 

(strokovni, politični) ter od pritiska in zahtev javnosti. Razporejanje finančnih in posledično tudi drugih virov, ki 

so namenjeni izvajanju zdravstvene oskrbe, na osnovi obstoječe zmogljivosti oziroma glede na obstoječo 

razporeditev zdravstvene oskrbe,  je v osnovi nepravična in neustrezna. Tak pristop ne izpolnjuje temeljnega 

poslanstva zdravstvenega zavarovanja ki govori o solidarnosti in vzajemnosti. Oboje, tako solidarnost kot 

vzajemnost, velja le za tiste, ki imajo dostop do zdravstvene oskrbe, ki jo potrebujejo. Zaradi razporejanja 

sredstev po obstoječih kapacitetah in na način, ki ne upošteva potreb prebivalstva- tako v geografskem kot tudi v 

vsebinskem pogledu, je vedno manj možnosti za uveljavitev temeljnega načela, ki ga opredeljuje sodobna 

družba, namreč, da je zdravje osnovna človekova pravica in bi torej morala biti pravica do zdravja, do 

zdravljenja in povrnitve oziroma izboljšanja zdravja znotraj določene družbene skupnosti univerzalna, omejena 

zgolj z ekonomskimi in razvojnimi sposobnostmi te družbe. 

 

Resnici na ljubo je potrebno povedati, da ni družbe na svetu, ki bi bila v pogledu zdravstvene oskrbe prebivalstva 

pravična. Prav tako pa je potrebno povedati tudi, da si nekatere družbene skupnosti v tem pogledu zelo 

prizadevajo in imajo lepe dosežke ter, da je Slovenja pri tem na žalost povsem na repu. Pa ne bi bilo potrebno, da 

je tako. Z ustreznim razporejanjem sredstev je mogoče številne neutemeljene razlike v dostopnosti do 

zdravstvene oskrbe bistveno zmanjšati. Da bi to lahko dosegli, pa je potrebno najprej oceniti potrebe prebivalstva 

glede zdravstvene oskrbe. Glede na to, da moramo računati na nadaljnje hitre spremembe in na vedno bolj 

izražene zahteve glede kakovosti dela ter upoštevanja potreb prebivalcev glede zdravstvene oskrbe, je potrebno, 

da se tudi v Sloveniji takoj lotimo te zahtevne naloge in na ta način omogočimo razvoj zdravstvene dejavnosti, ki 

bo uravnotežen z možnostmi sodobne družbe ter usklajen s potrebami prebivalcev. 
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1. UVOD 

 

V Sloveniji se že dolgo vrsto let otepamo z reševanjem strateške zasnove mreže javne zdravstvene službe. 

Omahovanje in neodločnost pri predlaganju konkretnih rešitev za to strategijo zamegljuje podobo o usmeritvah 

zdravstvene politike (kadar so te eksplicitno podane), ponuja prostor nepregledni privatizaciji dejavnosti in ne 

ponuja odgovora na eno od temeljnih vprašanj – koliko zmogljivosti v Sloveniji potrebujemo in kaj je potrebno 

storiti, da se bomo temu cilju približali (kakor koli ga bomo že definirali). V odsotnosti sprejetja tovrstnih 

izhodišč, ostajajo v 'veljavi' izhodišča za mrežo s konca 80. in z začetka 90. let. Ker pa so se v vmesnem času 

socio-ekonomske razmere v Sloveniji dodobra spremenile, je še toliko težje vztrajati na takšnih izhodiščih. V 

javnosti se nato pogosto ustvarja vtis, da je ministrstvo za zdravje dolžno mrežo operativno določati, spremljati 

in jo celo sproti umerjati glede na spreminjajoče se razmere. Povsem jasno je, da takšne naloge sodobna 

ministrstva za zdravje nimajo. Nekaj povsem drugega pa je določitev meril, ki so podlaga za financiranje kadra, 

dejavnosti, storitev in za načrtovanje fizičnih zmogljivosti, kot so zdravstveni domovi, ambulante, bolnišnice in 

podobno. Težko si je predstavljati, kako in predvsem zakaj bi morali na ministrstvu za zdravje neposredno 

vedeti, kdo konkretno je zdravnik ali zdravnica, ki dela v neki konkretni ambulanti splošne medicine. To še 

toliko bolj zato, ker imamo zakonsko te pristojnosti urejene drugače. In če nam taka ureditev ni všeč, potem bi jo 

morali spremeniti v izhodišču. Za kaj takega pa dejansko ni nikakršnih resnih namenov niti potrebe, saj takšnega 

načina upravljanja mreže danes nimajo nikjer v urejenih razvitih državah. 

 

Pri opredeljevanju meril za mrežo gre za vrsto problemov. V prvi vrsti gre za zakonska določila o opredelitvi 

meril za mrežo javne zdravstvene službe, kar je uzakonil Zakon o zdravstveni dejavnosti. Zakon je pri tem precej 

jasen, saj gre za zahtevo po opredelitvi meril na krovni ravni. Glede na začetne in vmesne izdelke Ministrstva za 

zdravje (MZ) z začetka 90. let lahko ocenimo, da je pri tem šlo za namen opredeliti res samo osnovna razmerja. 

Žal, te pobude in tudi nekateri konkretni izdelki niso doživeli udejanjenja. V prvi vrsti je šlo za vezavo teh 

dokumentov na Nacionalni plan zdravstvenega varstva, ki je bil nato sprejet šele leta 2000. Več delnih poskusov 

za ureditev tega vprašanja je nato ostalo brez konkretizacije oziroma brez prave realizacije v praksi. Mreža zato 

ostaja v življenju preplet tradicije, ohranjanja obstoječih zmogljivosti in poskusov izboljšanja stanja tam, kjer so 

bile zadeve že pred časom presežene.  

 

 

2. POSTAVLJANJE MERIL ZA MREŽO 

 

Merila za mrežo javne zdravstvene službe v različnih državah določajo različne ustanove, vendar je treba 

priznati, da je pri tem najpogosteje ključna vloga plačnika storitev. Slednji je v številnih primerih kar država, kar 

pomeni, da država dejansko opredeli potrebe po zmogljivostih. V sistemih, ki so postavljeni bolj tržno, se 

posledično krepi vloga izvajalcev. Pri nas so bila merila prvič konkretizirana v obdobju 1991-1993, kar je bilo 

nato dopolnjeno s publikacijo Ministrstva za zdravje (tkim. 'modro knjigo'), ki je ta merila tudi natančno navajala 
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za različne dejavnosti na primarni ravni in jih deloma tudi utemeljevala. Poudariti pa velja, da se debata takrat 

vrtela okrog dveh vprašanj. Eno je bilo, koliko 'razvojnega' dopustiti v merilih, saj planski dokumenti ne morejo 

biti namenjeni le upoštevanju preseka nekega stanja. Drugo pa je bilo, kako podrobno in do katere ravni 

opredeliti mrežo. Osrednji debati sta bili tedaj (in sta tudi danes še vedno!) dve – ena je v tem, kako poskrbeti za 

aktivno zmanjševanje razlik v dostopnosti za vse prebivalce v Sloveniji in druga, ali dopustiti prostor za večanje 

števila izvajalcev in s tem tudi širitev mreže (vprašanje 'ciljnih normativov'). Merila bi vsekakor morala 

upoštevati načelo enakosti v dostopu do primarnega zdravstvenega varstva, kar seveda pomeni, da je potrebno 

aktivno zmanjševati razlike. Jasno je, da se s tem procesom nekateri matematično izračunani kazalniki, npr. 

število oseb na izbranega osebnega zdravnika, zmanjšujejo, saj je logično, da si, ob izboljševanju dostopnosti za 

prej prikrajšane, težko predstavljamo poslabševanje dostopnosti za tiste, ki so bili prej v bolj ugodnih razmerah. 

'Ciljni' normativi so bili pozneje opuščeni, saj je prevladalo mnenje, da bodo spodbujali lov za boljšimi izhodišči 

in le pasivno širili mrežo. V drugi polovici 90.let se je začel še proces drobljenja občin, ki je tudi posegel v 

področje meril za mrežo. Slovenija je z 210 občinami, ki segajo od 350 do 245.000 prebivalcev sedaj na ravni, 

ko je načrtovanje mreže na ravni občine sicer načeloma smiselno in racionalno (kar nam kažejo tudi številni 

primeri decentraliziranih sistemov nordijskih držav, predvsem Švedske in Finske). Seveda pa se ob tem pojavlja 

vrsta praktičnih problemov in težav. Eden od ključnih je, ali bodo v kraju s 350, 500 ali 600 prebivalci imeli 

'svojo' ambulanto in 'svojega' zdravnika. Pri tem se dostikrat pozablja, da so minili tisti časi, ko je zdravnik lahko 

sam s svojimi rokami in nekaj pripomočki opravil skoraj vse potrebno ob bolniku. Po drugi strani pa je res, da je 

smiselno tudi v manjšem kraju imeti zdravnika ali posebej usposobljeno medicinsko sestro, ki bosta spremljala 

kronične bolnike, pri katerih vsakodnevna oziroma akutna dostopnost ni vedno odločilnega pomena. Pomembno 

pa je znati usmerjati takega bolnika, spremljati spreminjanje njegovega stanja – posebno njegovo poslabševanje 

– in seveda potem čimprej aktivno ukrepati. Prepričan sem, da je dolžnost države in lokalne skupnosti zagotoviti 

dostopnost do zdravstvene službe v širšem smislu, kar v določenih primerih pomeni tudi reden in javno 

organiziran prevoz do najbližje zdravstvene ustanove, v kateri bo možno čimbolj celovita obravnava.  

 

Kar je sledilo, je dejansko 'zacementiralo' takratna merila, ki vrhu vsega niso bila nič drugega kot preračun 

povprečij na takratno dejansko stanje. Nikakor ni prišlo do prave volje, ki bi opredelila celovito strategijo 

razvoja primarnega zdravstvenega varstva, vključno z merili za mrežo. Ob tem velja ponovno poudariti, da je 

obveznost Ministrstva za zdravje le opredelitev meril. Kako pa bo dejanska mreža umeščena na terenu, pa je 

stvar lokalnih razmer, izbir prebivalstva, ustaljenih prometnih tokov in racionalnosti. Tovrstne podrobnosti ne 

sodijo v delokrog MZ, ne samo zaradi formalnih pristojnosti, temveč iz povsem praktičnih vzrokov. 

 

Vsekakor pa MZ mora biti skrbnik naslednjih načelnih zadev: 

− pravičnosti v dostopu do zdravstvenih storitev na vseh ravneh v najboljši možni meri, 

− definiranja nujne minimalne ravni dostopnosti zdravstvenega varstva 

− opredeljevanje obsega dejavnosti in storitev, ki se izvajajo na primarni ravni 
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Za primarno raven v Sloveniji velja, da je primerna geografska razporeditev izvajalcev na primarni ravni 

temeljno pričakovanje in zahteva prebivalcev. Ta zahteva je bistveno bolj izrazita in tudi utemeljena kot zahteva 

po geografski bližini izvajalcev na sekundarni ravni. 

 

Izkušnje s sedanjo ureditvijo na primarni ravni kažejo, da se pri tem kaže vrsta težav: 

− občine ne morejo vedno zagotavljati tiste ravni dostopnosti, ki bi bila potrebna, glede na potrebe in 

pričakovanja prebivalstva 

− privatizacija izvajanja dejavnosti je privedla do bolj kompleksnega dogovarjanja o izvajanju storitev in 

programov na primarni ravni 

− pomanjkanje spodbud za delo izvajalcev (predvsem zdravnikov, zobozdravnikov in medicinskih sester) 

na primarni ravni vodi v razlike v dostopnosti med prebivalci in do večanja neenakosti med njimi. 

 

Pogosto se tudi soočamo s tezo po nuji premikov obravnave in oskrbe bolnikov s kroničnimi boleznimi pri 

izbranem osebnem zdravniku. Dejstvo je, da gre pri tem tako za prednosti kot tudi za določene slabosti. 

Prednosti so predvsem v racionalnejši obravnavi bolnika, ki ga zdravnik in njegov tim že dobro poznata, lažje 

ocenita morebitne odklone in odstopanja, ki lahko izhajajo tudi iz povsem nemedicinskih okoliščin. Slabosti pa 

so v dejstvu, da zdravnik družinske medicine ne more biti obenem še specialist za zelo raznovrstna medicinska 

področja. Pretiravanje pri prelaganju bremen na pleča zdravnikov družinske medicine (kljub temu, da so 

specialisti) se lahko prej ali slej pokaže kot kontraproduktivno. 

 

Mreža na sekundarni ravni je v celoti pod nadzorom države, zato ima ta tudi ključne vzvode, s katerimi lahko 

vpliva na njeno preoblikovanje. V zadnjih dveh desetletjih je bilo očitno predvsem še vedno intenzivno vlaganje 

v fizične zmogljivosti bolnišnic. Pri tem je šlo predvsem za posteljne zmogljivosti, manj pa za operativne, 

diagnostične in sorodne zmogljivosti. Kljub vedno večjemu usmerjanju v krajše hospitalizacije ter premik 

bolnikov v dnevne in ambulantne obravnave, pa bodo slednji procesi zahtevali tudi ustrezno preoblikovanje 

bolnišnic. Potrebno bo povečati zmogljivosti diagnostičnih in hitrih operativnih oddelkov ter spodbujati 

kratkotrajne obravnave. Po drugi strani bo treba podpreti potrebe starejšega prebivalstva po negi in rehabilitaciji, 

posebno po operativnih posegih in poškodbah. Ob tem je nujno razmišljati o okrepitvi zdravljenja (in ne le nege) 

v domačem okolju. Vezava bolnikov s potrebami po prehodni in/ali dolgotrajni negi po hospitalizaciji v 

bolnišničnem okolju je sicer dobra premostitev težav, ki spremljajo staranje prebivalstva in sočasne socialne 

spremembe, zaradi katerih danes svojci realno ne morejo več nuditi tolikšne opore pri dolgotrajni in specifični 

negi starostnika. Brez primernih in celovitih ukrepov na strani akutne in dolgotrajne nege ne bo moč zagotavljati 

pravičnosti v dostopu do zdravstvenih storitev starejšega prebivalstva.  

 

Pomemben element, ki ga pri mreži javne zdravstvene službe ne kaže zanemariti, je potreba po sodelovanju med 

ravnmi zdravstvenega varstva. Kompleksnost in celovitost obravnave kroničnega (pogosto pa tudi akutnega) 

bolnika danes zahtevata usklajeno delovanje vseh, ki so vpleteni v takšno obravnavo. 
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3. POTREBNA JE USMERITEV V PROSPEKTIVNO NAČRTOVANJE ZMOGLJIVOSTI 

 

V Sloveniji dejansko zmogljivosti v zdravstvenem varstvu še vedno načrtujemo na retrospektiven način. Gre za 

to, da so za nas osnova obstoječe zmogljivosti oziroma 'danosti', zato se celotno načrtovanje vrti okrog 

vzdrževanja ali zagotavljanja vseh dejavnosti na obstoječih lokacijah. Vendar pa gre še za druge spremembe in 

premike, ki niso doživeli ustreznega odziva v organizaciji zdravstvene dejavnosti in to velja tako za primarno kot 

za sekundarno raven zdravstvene dejavnosti.  

 

− Prebivalstvo v Sloveniji je v zadnjih 25. do 30. letih doživelo burne premike – padanje rodnosti, 

intenzivno staranje in migracija prebivalcev iz večjih mestnih središč na njihova obrobja ali v satelitska 

naselja. Tem intenzivnim spremembam se je mreža prilagajala le deloma oziroma se jim sploh ni.  

− Spremenil se je način obravnave bolnikov, ki se prenaša spet bolj na primarno raven, čeprav to poraja 

nove izzive in vprašanja.  

− Spremembe bolnišničnih obravnav so bile zelo hitre in intenzivne, deloma spodbujene s strani novega 

načina plačevanja storitev. Ti premiki so imeli različne posledice, ki niso bile dobro obvladane. Vse 

prepogosto smo priča nezadostnemu premiku iz klasičnega stacionarnega zdravljenja v dnevno 

bolnišnico ali celo v ambulantno obravnavo. Po drugi strani pa je prisotno hudo pomanjkanje 

komplementarnih dejavnosti in dejavnosti prehodne obravnave in nege, ki bi, posebno starejšim 

bolnikom, nudila kakovosten prehod nazaj v samostojno življenje. 

− Vodenje, spremljanje in ukrepanje pri kroničnih bolnikih se danes tipično seli na bolnikov dom oziroma 

čim bližje k bolniku. Ker postaja ta obravnava zahtevna, ker je vezana na izobraževanje tako bolnika 

kot zdravstvenega osebja, je potrebno določiti okvir in konkretno osebo, ki bo takšno vodenje izvajala 

na primarni ravni. To je v našem sistemu oziroma ob naši organiziranosti še toliko bolj smiselno, saj 

imamo uveljavljen in dobro sprejet koncept izbranega osebnega zdravnika. 

 

 

3.1. UKREPI ZA PODPORO TEM TRENDOM 

 

− Razvoj in opredelitev takšnih meril za mrežo, ki bodo lahko tekoče vgrajevala demografske 

spremembe, vključno s staranjem in premiki v rodnosti v časovnem obdobju 5 do 7 let. Na tak način 

bomo lahko racionalno opredeljevali potrebe po kadru, ga dodatno izpopolnjevali ali usposabljali ter 

načrtovali zmogljivosti.  

− Premik obravnave bolnikov na primarno raven je proces in ne more biti odvisen od samostojnih 

odločitev posameznih kliničnih disciplin, da bodo prenesli obravnavo ali spremljanje določene bolezni 

na primarno raven. V vsakem primeru mora take premike spremljati tudi prenos ustreznih finančnih 

sredstev po načelu, da 'denar spremlja bolnika'.  
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− V povezavi s prejšnjo točko bi kazalo uveljaviti in tudi organizacijsko podpreti sodelovanje kadra med 

ravnmi ter kakovostno izmenjavo informacij zaradi zagotavljanja kontinuitete oskrbe in njene čim večje 

kakovosti. 

− Finančne in organizacijske spodbude bolnišnicam za premik obravnav iz klasičnega stacionarnega 

zdravljenja v dnevne in ambulantne oblike. Imamo že vrsto dobrih primerov, pri katerih je do takšnega 

uspešnega premika prišlo. 

 

 

4. PRIVATIZACIJA – DA ALI NE? 

 

Vprašanje na tak način seveda ni smiselno, saj je (vsaj delna) privatizacija realnost vseh razvitih zdravstvenih 

sistemov. Vseeno pa bi se po prvi fazi tranzicije, ki je vsaj deloma potekala tudi v zdravstvu, lahko preverili 

nekatera izhodišča. Zasebno opravljanje dejavnosti je ostalo na ravni političnega načela in ni doživelo realne in 

celovite presoje v praksi. Dejstvo je, da je zasebništvo komplementarni del zdravstvenega sistema. Vendar pa je 

potrebno, tako tudi Saltman23, pred privatizacijo in deregulacijo (obe sta značilnosti tudi naših tranzicijskih 

procesov) izpeljati intenzivno re-regulacijo. Danes se sicer vsi prerekajo o tem, ali je sistem preveč ali premalo 

reguliran, vendar pa lahko ugotovimo, da so nekatere razmejitve med zasebnim in javnim nejasne, in da 

določene storitve in dejavnosti, ki so skupnega ali širšega pomena, niso bile dovolj dobro definirane. Prav tako 

ostaja (in z opredelitvijo mreže javne zdravstvene službe zelo tesno povezano) vprašanje definiranja omejitev za 

zasebništvo v izvajanju zdravstvene dejavnosti. Dejstvo je, da je zasebništvo v mnogih okoljih že doseglo 

prevladujoč položaj., tako da takšnih razmer verjetno ne moremo jemati kot referenčne. Seveda je tudi tukaj 

problem povprečja oziroma aritmetične sredine povezan s cilji oziroma s strategijo. Ključna pomanjkljivost prve 

faze prehoda v zasebništvo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je bila v neusklajenosti pristopa k 

zasebništvu. Tako je prišlo do zelo raznovrstnih situacij – od popolne privatizacije izvajanja dejavnosti v 

določenem zdravstvenem domu do situacij, ko je zasebnikov le peščica. Katera situacija je 'boljša', je na pamet in 

v povprečju težko oceniti. 

 

Bistveno pri izvajanju dejavnosti na primarni ravni je v dveh ključnih elementih, in sicer: 

− v tem, da je potrebno zagotavljati kontinuiteto in usklajeno delovanje različnih služb na primarni ravni 

ter ustrezno izmenjavo informacij, izkušenj in znanj med ravnmi zdravstvene dejavnosti, ter 

− da je potrebno ponuditi bolnikom in prebivalcem na splošno storitve primarnega zdravstvenega varstva 

in promocije zdravja na integriran način ter v dopolnjevanju različnih dejavnosti. 

 

Nadaljnja drobitev mreže na primarni ravni ni smiselna, saj so racionalni sistemi v nekaterih najbolj razvitih 

evropskih državah (prim. Švedska, Finska, deloma tudi Nizozemska) pokazali, da množica neodvisnih manjših 

praks ne more v celoti zagotavljati dejavnosti, kot jo prebivalci pričakujejo in potrebujejo. Zato so marsikje 

                                                           
23 Saltman R. Predavanje o privatizaciji. Konferenca European Public Health Association, Helsinki, oktober 2007. 
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pričeli za aktivnim spodbujanjem oblikovanja kolektivnih praks, ali pa celo z ustvarjanjem centrov, podobnih 

našim zdravstvenim domovom. 

 

 

5. VPRAŠANJE ZDRAVSTVENEGA DOMA 

 

Zdravstveni dom je zagotovo pridobitev, ki smo jo dobili kot zapuščino prejšnjih generacij. Šel je skozi različne 

faze, ob vstopu v tranziciji je bil marsikje preobsežen in preveč raznovrstno zasnovan. Včasih se je šlo pri tem 

celo tako daleč, da je bila vzpostavljena tolikšna ponudba ambulantno specialističnih storitev, kot da bi šlo za 

izpostavo bolnišnice. 

 

Danes je dejstvo, da ima zdravstveni dom naslednje potencialne prednosti: 

− integracijo različnih dejavnosti in celovito ponudbo za bolnike (vključno z laboratorijem, fizioterapijo 

in slikovnimi diagnostičnimi metodami) 

− možnost za nadomeščanje odsotnega, zbolelega ali celo umrlega sodelavca, na katerikoli ravni 

− možnost za racionalno organiziranje dežurne službe, patronažne službe in zdravljenja na domu. 

 

Zdravstveni dom bi prav lahko še naprej nudil fizični okvir za različne dejavnosti, ki so jih v izvajanje sprejeli 

zasebniki. Po drugi strani pa bi moral ostati center tistih dejavnosti, za katere so zasebniki manj motivirani – 

promocije zdravja in zdravstvene vzgoje, integracije s socialnimi službami, vzgojnih programov za otroke in 

ogrožene skupine odraslih bolnikov. Te funkcije bi, v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo, 

lahko pomembno nadgradile funkcije zdravstvenega doma. Ob mnogih pozitivnih izkušnjah iz preteklosti, ne bi 

smeli pozabiti na tovrstne 'podrobnosti', ki govorijo v prid zdravstvenemu domu. Končno bi bil lahko 

zdravstveni dom tudi kraj strokovnega srečevanja zdravnikov s primarne in sekundarne ravni, na katerih bi 

obravnavali in presojali o zapletenih ali vzorčnih primerih iz prakse. 

 

 

6. MREŽA NA SEKUNDARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

 

Mreža na sekundarni ravni ostaja nedorečena. V glavnem je močno zasnovana na ohranjanju obstoječih 

zmogljivosti. V zadnjih desetletjih je država v bolnišnicah veliko investirala v zidove, deloma tudi v ključno 

opremo za izvajanje dejavnosti. Na ta način so se postopno ustvarile razmere, ko je fizična infrastruktura 

posodobljena. 

 

Ostaja pa problem opreme in predvsem prestrukturiranja dejavnosti, ki se bo morala: 

− prilagoditi spremenjenim demografskim in strukturnim razmeram, 

− prilagoditi spremenjenim splošnim infrastrukturnim spremembam, kot je izgradnja avtocestnega križa 
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− racionalizirati izvajanje dejavnosti z njenim koncentriranjem na tak način, da bosta zagotovljena tako 

varnost kot kakovost zdravstvenega varstva 

− aktivno vključiti v mednarodno sodelovanje, saj bo s tem lahko pridobila možnosti za komplementarni 

razvoj in za racionalnejšo izrabo zmogljivosti, poleg tega pa še tržila lastno dejavnost. 

 

Primerno je ohraniti večino ambulantno specialistične dejavnosti ob dejavnosti bolnišnic, saj je s tem 

zagotovljene boljša integracija obravnave bolnika. To seveda ne pomeni, da samostojne ambulantne 

specialistične prakse niso smiselne kot dopolnitev dejavnosti, vendar predvsem v tem smislu. V primeru 

bolnišnic bo potrebno opredeliti ključne lokacije dejavnosti v Sloveniji in stopenjskost obravnave najbolj 

pomembnih zdravstvenih problemov. Zahtevnejše obravnave (ne le terciarne!) bo potrebno koncentrirati na 

manjšem številu lokacij, ker bo le to zagotavljalo ustrezno kakovost in hkrati tudi investiranje v opremo in 

znanje. Vzpostaviti bo potrebno pozitivno razmejitev med bolnišničnim zdravljenjem in dolgotrajno nego. Njuna 

pretirana povezanost namreč vodi postopoma v pretvorbo dolgotrajnega zdravljenja nazaj v bolnišnično 

obravnavo. Potrebno pa je zagotoviti po eni strani različne oblike prehodne nege za bolnike, ki po oceni ne 

potrebujejo dolgotrajne nege in so sposobni povrnitve v normalno dnevno aktivnost; po drugi strani pa je 

potrebno omogočiti ustrezne zmogljivosti za kakovostno dolgotrajno nego (tako infrastrukturno kot finančno), da 

bi vzpostavili sistem za kakovostno obravnavo vseh kategorij kroničnih bolnikov. 
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7. SKLEPNE MISLI 

 

Mreža javne zdravstvene službe v Sloveniji v življenju obstaja, kljub številnim nedorečenostim, ki jo zadevajo, 

in ki bi morale biti razrešene, da bi lahko sistem usmerjali na krovni in na vmesni ravni. Opredelitev možnega in 

želenega v prihodnje ter na splošno usmeritev v prospektivno načrtovanje zmogljivosti sta ključnega pomena za 

razvojno usmeritev slovenskega zdravstva. Prav tako bi bila definicija meril za mrežo v pomoč pri celovitem 

načrtovanju zmogljivosti, ki v prihodnje ne more več ostajati le na ravni ohranjanja obstoječega. To ni možno že 

vsaj iz dveh vzrokov, in sicer zaradi demografskih sprememb in zaradi napredka v diagnostiki, terapiji in 

medikamentoznem zdravljenju. Primarno mrežo bo potrebno ohraniti dostopno čim večjemu delu prebivalstva, 

vseeno pa zagotoviti, da ne bo prihajalo do pretirane drobitve. Slednja lahko na koncu ogrozi dostopnost, ovira 

pa tudi izvajanje nekaterih vzporednih dejavnosti, kot so specializacije na primarni ravni. Privatizacija dejavnosti 

je sicer možen in potencialno racionalen proces, ki pa mora potekati organizirano in z usmerjanjem skrbnikov in 

upravljavcev mreže. Zdravstveni dom po eni strani ponuja racionalno integracijo različnih dejavnosti in njihovo 

dostopnost na enem mestu. Posamezen zasebnik ne more postati »zdravstveni dom v malem«, saj nekaterih 

dejavnosti (npr. laboratorijske) ni možno kakovostno in racionalno izvajati na tak način. Po drugi strani pa 

zdravstveni dom lahko zagotovi izvajanje javno-zdravstvenih vsebin, posebno tistih, ki so usmerjene v skupine 

prebivalstva. Bolnišnično zdravljenje je potrebno dopolniti z drugimi oblikami nege, tako prehodne kot 

dolgotrajne. Končno bo tudi mrežo javne zdravstvene službe oceniti in ovrednotiti po načelih vrednotenja 

zdravstvenih tehnologij, saj bo samo to omogočilo opredelitev prioritetnih področij. 
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