
 

 

 

 

 

 

Spoštovani! 

 

 

Cilj projekta Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in 

partnerjev je na novo zasnovati slovenski zdravstveni sistem, in sicer na način, da z njegovo pomočjo omogočimo 

prebivalstvu doseganje čim višjega zdravstvenega stanja ter hkrati spoštujemo načela solidarnosti, dostopnosti, 

kakovosti in učinkovitosti, kar je značilno za javne zdravstvene sisteme. Rezultate in sklepe projekta smo 

zapisali v obliki 82 sklepov, s katerimi smo predstavili način uresničevanja zdravstvenega sistema, kot smo si 

ga zamislili raziskovalci s fakultete skupaj s partnerji.  

Iztočnice za prenovo slovenskega zdravstvenega sistema so njegove slabosti, ki jih vidi vsak prebivalec in ki 

najbolj prizadenejo prav tiste posameznike, ki zdravstvo najbolj potrebujejo: nenormalne čakalne vrste, 

nesposobnost financiranja kakovostnejše ponudbe in sistemske izgube že pri povprečno učinkovitih izvajalcih. 

Navedeno je v največji meri posledica razmer, v katerih ni koordinacije med sredstvi obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, ki so na voljo za javno zdravstvo in zbrana ter določena s prispevnimi stopnjami, in potrebami, ki naj 

bi jih s temi sredstvi zadovoljili. ZZZS očitno ob politiki ohranjanja tako imenovane neomejene košarice 

zdravstvenih dobrin, ki se financira v glavnem iz prispevkov, ne more usklajevati obsega razpoložljivih sredstev z 

obsegom potreb po zdravstvenih dobrinah. Zato uveljavljamo rešitev s tako imenovano košarico A, ki je omejena 

po eni strani in z vidika obsega s sredstvi, zbranimi s prispevki, po drugi strani pa po strukturi določena s 

potrebami po zdravstvenih dobrinah in njihovimi cenami. Menimo, da mora ZZZS delovati kot neprofitni sklad, 

katerega temeljna funkcija je prav ugotavljanje potreb po zdravstvenih dobrinah in usklajevanje obsega in 

strukture dobrin v košarici A s sredstvi, ki jih zberemo s prispevki in so del proračunske politike v RS. Pri tem 

domnevamo, da prispevnih stopenj ni mogoče povečati, ne da bi povečali stroške dela in povzročili škodo za 

gospodarstvo, da ni mogoče vpeljati novih davščin za potrebe financiranja zdravstva, ker bi kritično povečevali 

javnofinančne odhodke, in da zato tudi ni mogoče zagotoviti toliko sredstev, da bi lahko v okviru obveznega 

zdravstvenega zavarovanja zagotovili prebivalstvu vse zdravstvene dobrine glede na potrebe. Izbor dobrin v 

košarici A zato mora biti omejen glede na vrsto dobrin, njihovo ceno in prebivalstvene skupine. Ta opredelitev 

skupaj s solidarnostjo, ki je vgrajena v način zbiranja prispevkov, zagotavlja, da posameznik dobi zdravstveno 

dobrino vedno, ko jo resnično zaradi različnih razlogov potrebuje, in sicer ne glede na njegov dohodek, starost, 

zaposlitev, spol in kraj bivanja. 

 

Menimo, da sedanje mesto prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki zavaruje doplačila k obveznemu 

zdravstvenemu zavarovanju, pušča zdravstvenim zavarovalnicam skrajno pasivno vlogo. Zanemarja se dejstvo, 

da ob omejitvah, ki veljajo za prispevke, lahko edino zdravstvene zavarovalnice zagotovijo večji obseg sredstev 

za zdravstvo v Sloveniji, kar je nuja, saj s sedanjim deležem BDP za zdravstvo ne moremo dosegati visokih 
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zdravstvenih standardov iz sveta, še posebej če upoštevamo staranje prebivalstva in nagel napredek na področju 

zdravstvene tehnologije. Zato izključujemo zdravstvene zavarovalnice iz sedanje podrejene vloge in jim 

podeljujemo zavarovanje tako imenovane košarice B. Košarica B je potrebna, ker s košarico A zaradi omejenih 

sredstev iz prispevkov ne moremo zagotoviti posamezniku vseh dobrin, ki so nujne za vzdrževanje njegovega 

zdravstvenega stanja. Košarico B določa država kot celovit zavarovalniški proizvod, ob maksimalni ceni pa 

premije določa konkurenca med zdravstvenimi zavarovalnicami. Te pa smejo košarico B - kot del njihove 

necenovne konkurence - tudi širiti z drugimi zavarovalniškimi proizvodi. Zavarovanje za košarico B naj bi bilo 

prostovoljno, a hkrati predlagamo, da se uvede kot obvezno in šele z določenim prehodnim obdobjem spremeni v 

prostovoljno. Tako, menimo, se je mogoče izogniti večjim šokom tako za zavarovance kot za zavarovalnice in 

zdravstvo v celoti. Zdravstvenim zavarovalnicam ponujamo tudi možnost, da vstopijo v zavarovanje košarice A, 

torej v obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer tako, da od ZZZS pridobijo vlogo pridobivanja sredstev za 

zdravstvo iz naslova prispevkov delodajalcev in da ponudijo delodajalcem, ki bi se odločili za tak način izstopa iz 

sistema plačevanja prispevkov preko ZZZS, drugačne oblike plačevanja prispevkov ter nadzor nad izvajalci, 

prilagojen potrebam delodajalcev in zaposlenih pri njih. 

 

Čeprav zdravstveno zavarovanje za košarico B temelji na enotni premiji za vse zavarovance pri posamezni 

zavarovalnici, bistveno širi solidarnost glede na sedanje stanje. Ker sredstva obveznega zdravstvenega 

zavarovanja pokrijejo vse stroške koriščenja košarice A in za dobrine iz te košarice ni potrebno več doplačevati in 

se zato zavarovati pri zdravstvenih zavarovalnicah, se solidarnost razširi na dostop do celotnega nabora 

zdravstvenih dobrin, katerih potrošnja je financirana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ker 

predlagamo, da bi zavarovanje za košarico B na prostovoljni osnovi spodbudili tudi z oprostitvijo plačila dela 

prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, oprostitev pa bi bila vezana na velikost vplačanih premij, bi tudi 

na ta način nastal solidarnostni učinek, ki bi ob tem tudi zniževal negativni vpliv prispevnih stopenj na ceno 

delovne sile.  

 

Danes tržni del zdravstva dobiva svoje mesto v našem zdravstvu v veliki meri zaradi pomanjkljivosti javnega dela 

slovenskega zdravstva in zato tudi ne more biti del urejenega zdravstvenega sistema, ki bi lahko odločilno 

prispeval k uresničevanju glavnega cilja slovenskega zdravstva. Opredelitev košarice A, tržni način gospodarjenja 

s košarico B in jasna vloga države, ZZZS, zdravstvenih zavarovalnic ter izvajalcev bi določili tudi meje med 

javnim in tržnim delom zdravstva. Ob tem bi s to mejo tudi spodbudili tržni del zdravstvene dejavnosti, ne da bi to 

škodilo javnemu delu in pravicam prebivalstva, ki jih zagotavlja javni del. Novo mesto zdravstvenih zavarovalnic 

bi omogočilo tudi razširitev njihove naložbene dejavnosti v izvajalce, bolj k bolniku usmerjeno dejavnost, bolj 

konkurenčne razmere med zdravstvenimi zavarovalnicami - tudi z vstopom novih zdravstvenih zavarovalnic - in 

večjo izbirnost prebivalstva, skratka večjo kakovost in dostopnost. 

 

V današnjih neurejenih razmerah vlogo koordinatorja med košarico obveznega zdravstvenega zavarovanja in 

izvajalci zdravstvene dejavnosti vse bolj prevzemata stihija in arbitrarnost. Zato mora ZZZS prevzeti vlogo kupca 

dobrin za košarico A (glede na to, da jo ZZZS opredeljuje in je njen plačnik), država (Ministrstvo za zdravje) pa 

vlogo organizatorja izvajalcev za to košarico oziroma mreže izvajalcev zdravstvenega varstva, saj koordinacije 

med košarico in izvajalci zaradi tržnih nepopolnosti ne more v teh razmerah izvajati trg. Država mora pri tem 

upoštevati povpraševanje s strani ZZZS, optimalno velikost izvajalcev, da lahko zagotavlja čim višjo dostopnost in 

učinkovitost, kombiniranje lastninskih oblik glede na ekonomske prednosti, ki izhajajo iz lastnine, in dejstvo, da 

kolektivna sredstva za košarico A zahtevajo neprofitno in  h količinskim ciljem usmerjeno poslovanje izvajalcev, in 

sicer ne glede na njihovo lastnino. Zaradi stabilnosti mreže mora ta temeljiti na izvajalcih v državni lasti, saj bi 

prevelika odvisnost od zasebnih lahko ali omejila njihove lastninske pravice ali pa ogrozila obstoj mreže v 

razmerah, ko bi jo najbolj potrebovali. V nekaterih primerih (v povezavi z upoštevanjem tržnih nepopolnosti) pa 

zasebni interes sploh ne bi spodbujal zasebnih izvajalcev k sodelovanju v mreži zdravstvenega varstva. ZZZS kot 

plačnik pa mora s svojim načinom plačevanja spodbujati izvajalce k ponudbi zdravstvenih dobrin v pravem 



 

obsegu, najvišji možni kakovosti in ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti. Ker danes te vloge ZZZS s sistemom 

plačevanja, ki je v vseh elementih starejši od 10 let, že zaradi njegove zastarelosti ne igra, nastaja neustrezen in 

nestimulativni način kupovanja zdravstvenih storitev, ki škodi kakovosti in učinkovitosti našega zdravstva ter 

onemogoča samostojnost izvajalcev. Sistem plačevanja mora dovoljevati tudi nastanek učinkov iz načela »denar 

sledi bolniku«, ki postavlja bolnika v središče koordinacije med košarico A in njenimi izvajalci ter spodbuja 

določeno fleksibilnost mreže izvajalcev. 

 

Koordinacijo med košarico B, ki jo določa država, in izvajalci pa izvajajo zdravstvene zavarovalnice, in sicer v 

skladu s svojimi poslovnimi strategijami in tržnimi načeli. Izvajalci so lahko zasebni in javni, izbor izvajalcev in 

zlasti njihovo delovanje pa je tudi način, kako si zdravstvene zavarovalnice konkurirajo med sabo. Tako 

zdravstvene zavarovalnice kot izvajalci košarice B delujejo profitno, zavarovalnice pa lahko uporabljajo vse 

možne oblike stimulativnega plačevanja izvajalcev. 

 

Nedelovanje zdravstvenega sistema se danes še potencira, ker država od izvajalcev po nepotrebnem prevzema 

funkcije zaposlovanja, gospodarjenja s sredstvi in investiranja, namesto da bi reorganizirala izvajalce - še posebej 

javnega sektorja - v organizacije, ki gospodarijo za svoj račun in v svojem imenu. Tako po nepotrebnem 

ohranjamo arbitrarno vlogo državno reguliranega sistema, ki hromi solidarnost, dostopnost, kakovost in 

racionalnost slovenskega zdravstva. Nobenega smisla ni imeti stimulativnih oblik plačevanja, če izvajalci niso 

organizirani na način, da bi v njih obstajal subjekt (agent), ki bi bil s temi oblikami spodbujen k bolj kakovostnemu 

in bolj učinkovitemu izvajanju svoje dejavnosti. Zato je potrebno izvajalce v zdravstvu organizirati v skladu z 

zakonom o gospodarskih družbah, in sicer ne glede na njihovo lastnino, javne zavode preoblikovati v državna 

podjetja, ki jih upravljavsko povezuje na ravni države poseben oddelek za upravljanje javnih izvajalcev v 

slovenskem zdravstvu, vse poslovne funkcije prenesti na raven javnih izvajalcev, jih ustrezno organizacijsko in 

pravno – statusno organizirati glede na njihovo dejavnost ter urediti organizacijo dela znotraj njih v skladu z načeli 

organizacije, ki deluje v svojem imenu in za svoj račun. Menimo, da moramo javne izvajalce organizirati tako, da 

v njih interesi zaposlenih pridejo v večji meri do izraza in da zaposleni prevzemajo vlogo agenta, saj državna 

lastnina v njih sploh ne dopušča opredelitve koga drugega za primernega agenta. Kakovost in zmogljivosti 

izvajalcev pa je potrebno redno ugotavljati in nadzirati s procesi akreditacij, ki ne zagotavljajo virov financiranja, 

zagotavljajo pa obseg njihovih zmogljivosti in kakovostno ponudbo.  
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