
PROCESNI KOMENTARJI

ZI izrecno opozarja, da predlog ZZD ni pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo. Zakon ne sledi strukturi in 
vsebini, ki bi jo predlog zakona moral vsebovati. Tako predlog zakona izrecno krši pravila Poslovnika 
državnega zbora, ki kot obvezne dele vsebine predloga zakona izrecno zahteva naslednje
elemente:
– oceno stanja in razloge za sprejem zakona,
– cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona,
– oceno finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva,
– navedbo, da so sredstva za izvajanje zakona v državnem proračunu zagotovljena, če predlog zakona 
predvideva porabo proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni proračun že sprejet,
– prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu Evropske unije; prikaz 
ureditve v drugih pravnih sistemih mora vsebovati prikaz ureditve v najmanj treh pravnih sistemih držav 
članic Evropske unije,
– druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona. Iz predloženega predloga ZZD je jasno razvidno, da 
predlagatelj zakona ni deloval v skladu s standardi ustrezne skrbnosti in strokovnosti in da predlog ZZD, kot 
je razvidno tudi iz obrazložitev v nadaljevanju, ni premišljen.

Predlog ZZD ne podaja vizije in strategije slovenskega zdravstvenega sistema, temveč se parcialno ukvarja 
s posameznimi temami in nima enotne povezovalne vizije, kaj je dejanski cilj zdravstvenega sistema v 
Sloveniji in kaj želi Republika Slovenija doseči glede na siceršnjo vizijo razvoja držav, kamor sodi tudi 
zdravstvo. Predlog ZZD tudi ne ustreza nomotehničnim zakonitostim pisanja
zakonodaje, saj v zakonski materiji ureja stvari, ki ne sodijo v zakon, temveč podzakonske akte. Zato je 
zakon preobsežen in v opredeljevanju nekaterih dejavnosti oziroma služb bistveno preveč podroben. Najbolj 
skrajen primer pri tem je dejanska vključitev celotnega pravilnika o mrliško-pregledni službi v zakon. To je 
tako nepraktično kot tudi povsem neracionalno. Iz zakona bi bilo potrebno izločiti vso materijo, ki jo je možno 
urejati s pravilniki, to je tudi del, ki precej nadrobno ureja
področje zasebnega dela v zdravstvu.

Na drugi strani pa ne ureja zdravstvenega sistema v celoti, ne podaja celostne obravnave, temveč se ukvarja 
s parcialnimi problemi ali »interesi« in glede na njih nato sprejema splošen koncept delovanja
zdravstvenega sistema. Da ministrstvo ni opredelilo celostne vizije, je rezultiralo tudi v tem, da predlagatelj 
hkrati ni predlagal tudi novega oziroma spremenjenega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, in to kljub dejstvu, da saj se veliko tem, področij in ureditve tesno prepleta ter je v medsebojni 
odvisnosti. Navedeno kaže, da pripravljavci zakone ne razumejo sistema, temveč rešujejo zakon kot skup 
samostojnih vprašanj, ne da bi razumeli soodvisnost takšnega urejanja.

Zaradi navedenega so zelo številne rešitve nestrokovne, nedomišljene, kontradiktorne in ne urejajo sistema, 
temveč zelo parcialne interese posameznikov. ZI izrecno opozarja, da predlog ZZD ne podaja natančne 
obrazložitve kdo so osebe, ki so pripravile navedeni predlog. Z navedeno netransparentnostjo se preprečuje 
prevzem osebne odgovornosti za navedeni izdelek in se dopušča sistem priprave zakona, ki je mešanica 
dela, ki ima vse znake negativne selekcije, inercije in varstva
premoženjskih in osebnih interesov oseb, ki javnosti niso znane. ZI ob tem ponovno izrecno opozarja, da je 
zakon izvedbeni akt sprejetih politik, ki vsebujejo vizijo in strategijo in ne prepis slabo
domišljenih predvolilnih obljub.

ZI zaradi sistemske zgrešenosti postopka priprave predloga zakona in očitnega nerazumevanja in 
pomanjkanja vizije in strategije na strani piscev zakona podaja splošne komentarje k predlogu zakona in 
izpostavlja posamezna vprašanja in člene, vendar zgolj v name ilustracije prej navedenega. ZI meni, da bi 
zakon, ki v Republiki Sloveniji ureja zdravstveno dejavnost (v nadaljevanju ZD), moral v prvi vrsti regulirati 
javno zdravstveno dejavnost (v nadaljevanju JZD) kot prevladujočo in na
solidarnostnem financiranju temelječo ZD.

Zato menimo, da je potrebno zakon strukturirati tako, da bo najprej urejal ZD kot širši segment urejanja 
zdravstvenega varstva in znotraj le te JZD in zasebno zdravstveno dejavnost (v nadaljevanju ZasZD). 



Pripravljavec zakona ne razume koncepta urejanja storitev, ki se izvajajo v javnem interesu in ki jih izvajajo 
javne institucije ali institucije po javnem pooblastilu, v razmerju do storitev, ki nimajo
narave javne storitve, temveč klasične storitve na trgu, ki jih praviloma opravljajo zasebne institucije.
Iz pomanjkanja te distinkcije in iz pomanjkanja te razlike izhaja pogosta prenormiranost zasebnih iniciativ in 
na drugi strani pogosto podnormiranost javnih vsebin. Zakonodajalec ne razume, da se zasebni sektor ali 
izvajanje tako imenovanih zasebnih storitev ureja in kontrolira izključno iz razloga
varovanja javnega interesa, to je uporabnika storitve in da ZZD ni mesto za urejanje sistemskih vprašanj 
urejanja koncesij, konkurenčnih vidikov in urejanja lastninskih in premoženjskih upravičenj zasebnega 
sektorja.

Zakon bi se moral ukvarjati z vsebinskimi temami ZD, z eksplicitnim poudarkom na JZD, kjer bi moral urejati 
strukturno statusne vsebine, predvsem pa vsebine, ki se nanašajo na tistega, zaradi katerega sistem 
obstaja, in to je koristnik zdravstvene storitve. Le ta lahko nastopa v različnih vlogah in okoliščinah, v vsakem 
primeru pa mora biti središče sistema, in od le tega in njegovih potreb je odvisen sistem. Zakon se postavlja 
v drugo vlogo, kjer je središče sistema sistem sam, uporabnik
sistema pa v zakonu ni eksplicitno izražena prioriteta JZD. ZI tako ugotavlja, da ne dovolj izražena prioriteta 
JZD odraža tudi posledično nesorazmerno normiranost teksta oz. poglavij glede ključnih
vprašanj.

Tako na primer zakon obsežno in (pre)podrobno ureja nekatere vsebine, ki so za samo ZD in predvsem za 
JZD drugotnega pomena (koncesije: podrobnosti bi bilo smiselno prepustiti podzakonskim aktom, 
oglaševanje, ki po našem mnenju zasluži prostor v sistemskih zakonih, ki urejajo oglaševanje, kvalifikacije oz 
pogoje za opravljanje poklica-podrobnosti sodijo v podzak. akt, zbornice in združenja).

Na drugi strani pa je sorazmerno skromna regulacija temeljnih vprašanj izvajanja JZD. Zakon je posledično 
predolg in premalo pregleden. ZI ugotavlja, da pisci zakona terminološko in vsebinsko niso bili usklajeni in 
predlog ZZD daje vtis, da je »zlepljen« iz dela različnih posameznikov, ki niso bili usklajeni o najbolj osnovnih 
konceptih materije, ki je predmet obravnave.

Zakon je zato potrebno redakcijsko urediti, saj je precejšnja zmeda glede terminologije, ki je nedosledna in 
različno uporabljana. Eden od takih primerov je hkratna uporaba izraza zdravnik, po drugi strani pa doktor 
dentalne medicine. Če se uporablja zdravnik, naj se uporablja tudi zobozdravnik. Če naj bi se uporabljalo 
doktor dentalne medicine, potem naj se uporablja tudi doktor medicine.

Tudi termina ZD in JZD sta velikokrat pomešana oz. napačno uporabljena. Tako se na primer načela 
navedena v 2. členu nanašajo na JZD in ne na ZD. V tretji alineji tega člena ni navedena osrednja vloga 
javne ZD na primarni ravni. Vsebina namenov, navedenih v tem členu, ni premišljena
in kaže na nomotehnično nerazumevanje vizije, strategije, izvedbe. Kot primer naj navedemo, da je 
podeljevanje koncesij le mehanizem za zagotavljanje (dopolnjevanje) mreže JZD, nikakor pa ne sodi med 
namene zakona, kamor so jo uvrstili predlagatelji zakona.

ZI opozarja, da pisci predloga v temelju ne razumejo pojmov »temeljne« in »dopolnilne dejavnosti« (četrta 
alineja tretjega člena ZZD). Dopolnilna dejavnost »je po vsebini enaka temeljni, neposredno povezana s 
temeljno, pa vendar ni temeljna.«

ZI opozarja, da gre seveda za dejavnost, ki jo javni zavod izvaja poleg javne zdravstvene dejavnosti oz. 
poleg tiste ZD, ki jo izvaja kot javno službo (nerazumevanje najverjetneje izhaja iz konceptualne zmede in 
nerazumevanja osnov neuspešnega predloga zakona o dejavnostih splošnega pomena);

ZZD nadaljuje tako tudi z napačno opredeljenim financerjem (peta alineja 3 člena ZZD). Financer ZD (!) 
seveda ni le institucija, ki je nosilec OZZ, saj je le ta le financer JZD, vendar pa pri tem ni edini. JZD se 
namreč lahko financira tudi iz drugih virov, celotna ZD kot širši pojem pa se sploh ne financira iz OZZ.

Primer nejasnega opredeljevanja in prioritet JZD se kaže med drugim tudi v 5. členu. ZD se izvaja v javnem 
interesu le kot JZD in ne tudi kot zasebna ZD. Menimo, da se zasebna ZD ne izvaja v javnem interesu. Iz 



navedenega je jasno razvidno da predlagatelj statusno obliko enači z vsebino storitve in da ne razume 
navedene razlike.

ZI izrecno opozarja, da je drugi odstavek 5. člena, ki opredeljuje JZD, pomanjkljiv. ZZD namreč ne pove, kaj 
prebivalcem zagotavljajo »primerne, kakovostne, varne in vsem dostopne javne zdravstvene storitve«. Ali 
navedeni standard pomeni zgolj preživetje, nujno zdr.varstvo, najnujnejšo pomoč, ali dostojno raven 
zdravstvenega varstva, upoštevaje razvoj stroke in razvitost države? Razlika je namreč bistvena in če se je 
zakonodajalec že odločil za demagoške definicije, naj jih poizkuša tudi bolj konkretizirati.

ZI zato ne glede vsebino posameznih konkretnih členov predlaga konceptualno upoštevanje naslednjih 
značilnosti in vizije posameznih strukturno-funkcijskih oblik organiziranja v zdravstvu:

1.   Mreža javne zdravstvene službe

a.   Kljub temu, da je v zakonu sicer zelo veliko podrobnosti pri posameznih dejavnostih ali organizacijskih 
posegih, pa prinaša malo regulacije v tisto področje, kjer je stanje najbolj pomanjkljivo. Zakon bi moral zato 
regulirati opredelitev, kdo, kdaj in kako bo oziroma sprejema normative in standarde za zdravstveno 
dejavnost ter to tudi organizacijsko podpreti in sankcionirati.

b.   Glede na težave z nihanji pri zagotavljanju človeških virov v zdravstvu, bi bilo zelo smiselno organizirati 
neko stalno telo, ki bi za to skrbelo in mu opredeliti pristojnosti. Očitno je, da to ne more biti odvisno samo od 
dobre volje in interesov posamezne ekipe na ministrstvu, ki očitno ni ustrezno usposobljeno, temveč je 
potrebno zagotoviti longitudinalno konsistentnost odločitev in neko sledenje dolgoročnim ciljem. Do sedaj pri 
tem nismo bili posebej uspešni.

2.   Osnovna zdravstvena dejavnost

a. Tukaj se vzpostavlja sprememba v prenosu pristojnosti tudi za mrežo na primarni ravni dejansko na 
ministrstvo za zdravje. To je sicer načeloma lahko pozitivno s stališča skrbi države za enakomerno in 
pravično preskrbljenost državljanov, vendar pa je potrebno zagotoviti sodelovanje z lokalno skupnostjo pri 
reševanju praktičnih problemov in pri iskanju rešitev.

b.   Posebnost je v definiranju bistveno večjega gravitacijskega območja za zdravstveni dom, kot je to danes. 
Verjetno je motiv v zmanjšanju administrativnega bremena, kljub temu pa velja poudariti, da imajo v strukturi, 
kakršna je Osnovno zdravstvo Gorenjske, posamezni zdravstveni domovi-enote še vedno svoje direktorje, 
finančno službo in kadrovanje, tako da to samo po sebi ne zmanjšuje administracije. Hkrati pa s tako velikim 
gravitacijskim območjem tiste dejavnosti, ki so specifična in
izvirna pristojnost ZD, odmikamo od lokalnega okolja in jih prenašamo v neke vrste centrov. S tem se bo 
dostopnost do določenih storitev, ki bi bile ob taki organizaciji centralizirane, zagotovo poslabšala. To še 
posebej velja za storitve, ki so jih že do sedaj zdravstveni domovi opravljali tudi za koncesionarje.

3.   Bolnišnična zdravstvena dejavnost

a.   ZI ima v tem delu večje število predlogov, ki jih je javno že večkrat predstavila. Med drugim na primer 
predlog, ki ureja pogoje za ustanovitev oziroma obstoj bolnišnice, ki bi bila po novem lahko
sestavljena tudi samo iz dveh oddelkov – internega in kirurškega. To je vsekakor možnost, ki bi omogočila 
bolj fleksibilno organizacijo in tudi preoblikovanje nekaterih manjših bolnišnic v internistično-kirurške 
diagnostično-terapevtske centre, saj ne bi bil več nujen obstoj porodnišnice in pediatričnega oddelka.

b.   Vsekakor pa je potrebno področje bolnišnične zdravstvene dejavnosti bolj trdno regulirati s postopki, ki 
bodo opredelili delitev dela-podobno, kakor je bilo to predlagano že v DPOR- saj je potrebno prekiniti s 
prakso, kjer vsi delajo vse, hkrati pa praviloma nihče ni odgovoren za nič.

c.   Bolj natančno bo potrebno tudi opredeliti in razmejiti dežurno službo, stalno pripravljenost in podobno v 
razmerju do dežurnih centrov in primarne ravni.



ZI želi ob zgoraj zapisanem poseben poudarek dati dejstvu, da nikjer v tekstu ni določila, da je JZD 
nepridobitna dejavnost! JZD država zagotavlja vsem prebivalcem kot javno službo, ki je javno financirana po 
načelu solidarnosti, zato ne more in ne sme biti dopuščena njena profitnost!

Iz 7. člena izhaja, da država oz. lokalna skupnost ne nadzirata koncesionarjev. Medtem, ko imamo v 
določenih delih prenormiranost, imamo na drugi strani zavestno dopustitev slabega nadzora nad podeljenimi 
javnimi pooblastili države, kar dejansko omogoča situacijo, ko se bodo zagotavljale, tudi za državni denar, 
beri denar davkoplačevalcev, vedno pa v imenu države, neustrezne storitve.

Navedeni primer je klasičen primer dejstva, da predlagatelj kot vsebino zakona ne jemlje uporabnika storitev 
in varstva njegovih interesov, temveč se ukvarja predvsem s sistemom do te točke, ko ga izpusti izven 
okvirov tako imenovane države, pri čemer pa mu je dal v »dar« pooblastila in ponekod celo sredstva države.

Predlog zakona tudi ne prinaša reforme, bolj smiselne, racionalnejše in interesno manj kontaminirane 
ureditve področja javnega zdravja. Tako na primer zakon ohranja nerazumljivo in interesno konfliktno 
ločenost nacionalnega inštituta in nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki bi morala biti 
povezana v enotno, doktrinarno in funkcionalno povezano institucijo. Navedeni primer jasno kaže na dejstvo, 
da je zakonodajalec pod vplivom obstoječih struktur in ni sposoben ali pripravljen iti v korenite spremembe, 
temveč brani trenutno stanje in sicer ne glede na naravo materije, ki jo vsebuje. Navedeni primer zopet kaže 
na dejstvo, da statusna struktura obstoječega stanja definira razumevanje zakonodajalca, kako razumeti 
vsebinsko opredelitev storitev, ki naj jih nudi sistem.

IZ ugotavlja, da je ZZD v večjem delu členov poizkušal dokaj neprikrito izvesti privatizacijo storitev in 
institucij, pri čemer pa naj se le tem zagotavlja financiranje iz javnih sredstev. Navedeno pomeni, da je 
uporabnik storitve zavezan plačilu za javno storitev, ki pa jo nekdo drug v njegovem imenu in za njegov 
račun dodeli »izbranim« izvajalcem storitev. Uporabnik in plačnik storitve tako ni klasičen potrošnik z 
ustreznim obsegom pravic, temveč je de facto prisiljen v interesno motivirane oblike izvajanja storitev, nad 
katerimi sam nima pravice in možnosti kontrole. Ob tem si je država v imenu kvazi izstopa iz gospodarstva 
podelila pravico, da v imenu plačnikov izstopa država iz sistema, hkrati pa strukture prepusti prostemu trgu 
brez nadzora. Povedano na kratko. Gre za nacionalizacijo odgovornosti in plačil na vse uporabnike storitev 
in privatizacijo izvajalcev storitev z javno
podeljenim monopolom.

ZI ugotavlja, da je v obstoječi zakonodaji bil opredeljen status študentskih zdravstvenih domov, v 8. členu 
predloga pa le teh ni več. Ob tem pa, kot navedeno, predhodno niso ustrezno opredeljena merila za 
določitev zdravstvene mreže, predvsem pa ni podanega odgovora, na podlagi katerih podatkov bo mreža 
sestavljena.

Zanimivo je, da 10. člen predloga zakona med vrste zdravstvene dejavnosti umešča patoanatomsko 
dejavnost, ugotavljanja vzroka smrti in obdukcijo in dejavnost sodne medicine, kasneje pa se omenja v 
zakonu patohistološka dejavnost in citologija. Omenjene dejavnosti se med seboj v zakonu mešajo.

ZI opozarja, da pri pogojih za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki jih določa 11. člen, pogoj da mora 
odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izpolnjevati pogoj najmanj petih let delovnih izkušenj, zna
biti predvsem na primarnem nivoju omejujoč, prav tako pa tudi pri zobozdravnikih. ZI se sprašuje ali so bili 
pogoji in njihove posledice premišljene. Tudi sicer ZI meni, da bi bil lahko večji del vsebine
11. člena urejen v podzakonskih aktih.

Zakaj bi se zdravstvena dejavnost na terciarni ravni, patohistološka in citološka dejavnost lahko izvajale le 
kot javna zdravstvena dejavnost, kot to določa 21. člen? Po drugi strani pa predlog dovoljuje izvajanje 
postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo tudi pri koncesionarju. Za
različna področja zakon uporablja različne kriterije, ne da bi sistemsko podal utemeljitev. Navedeno kaže na 
predhodno opozorilo, da zakon ne vsebuje ustreznih obrazložitev, ki bi podale odgovore na takšna 
vprašanja.



Predlog zakona v 26. členu določa, da zdravstveni dom med svojimi nalogami organizira nadomeščanje 
zdravstvenih delavcev in koncesionarjev v času praznikov, dopustov in drugih odsotnosti. Vprašanje pri tem 
je, kakšna je pri tem vloga in odgovornost koncesionarjev? Na splošno bi morali natančneje definirati 
povezavo med zdravstvenim domom in koncesionarji. Nadalje predlog zakona v istem členu določa, da 
zdravstveni dom lahko organizira posamezne vrste zdravstvene dejavnosti v okviru organizacijskih enot 
izven svojega sedeža, če se s tem zagotovi boljša dostopnost do zdravstvenih storitev in je tovrstna 
organiziranost ekonomsko upravičljiva.

ZI opozarja, da je pojem ekonomske opravičljivosti, ne da bi hkrati imeli ustrezen način upravljanja in 
nadzora poslovodenja lahko problem in da je v konfliktu z načelom boljše dostopnosti za bolnike, ki bi
morala biti primaren cilj. ZI se nedvomno strinja z ekonomsko učinkovitostjo, vendar v sistemu, ki je 
organiziran iz potreb uporabnika in ne iz potreb sistema, ki uporabniku zagotavlja storitve ali mu
prodaja blago.

V 28. členu predloga bi bilo treba definirati npr. kdo lahko izvaja specialistično ambulantno dejavnost. Niso 
omenjena npr. zdravilišča, ki pa so omenjena kasneje v 52 členu predloga. Pogoji splošnih bolnišnic, kot jih 
določa 31. člen predloga bi morali biti definirani bolj natančno.

Primer nepremišljenega člena je na primer 53. člen predloga. S tem členom se uvaja nov pojem 
pooblaščenega zdravnika za ugotavljanje časa in vzroka smrti. Zdravniki bodo ustrezno usposobljeni. To bo 
posebna služba, ki bo dodatno plačana. Diplomant medicinske fakultete bi moral biti namreč dovolj 
izobražen za ugotavljanje vzroka smrti. S to funkcijo se po nepotrebnem uvaja dodatne
stroške in zakomplicira ugotavljanje vzroka smrti. Prav tako bi zaradi izobraževanja zdravnikov zgolj dodatno 
služil tudi Inštitut za sodno medicino, sam člen pa ne prinaša dejanske dodane vrednosti za
uporabnike.
57. člen predloga nadalje zahteva, da se obdukcija obvezno opravi, če pacient umre pri izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti, razen, če temu nasprotujejo svojci in je vzrok smrti nesporen. S tem členom se 
potiska v ozadje strokovne razloge za obdukcijo. Obducirati vsakega pacienta, ki umre pri izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti, pomeni ogromno obremenitev patologov in dodatne stroške. V primerih, ko je vzrok 
smrti nesporno jasen, je opravljanje obdukcije nesmiselno in celo za umrlega neetično. Vprašanje za pravno 
stroko bi moralo biti celo, če lahko opravimo obdukcijo na zahtevo svojcev, razen, če gre za sum strokovne 
napake.

Posebne dileme se postavljajo ob koncesijah. 63. člen vsebuje ključno in usodno napako, ki kaže na intenco 
predlagatelja. Medtem, ko je minister vseskozi obetal, da bodo koncesionarji zgolj dopolnjevali mrežo JZD, 
kadar tega ne bo omogočala mreža javnih izvajalcev (javnih zavodov),
vrinjena besedica »zlasti« kaže na nedvoumno arbitrarnost in nadaljnjo interesno pogojenost podeljevanja 
koncesij v nasprotju z javnim interesom, ne glede na kapacitete javnih izvajalcev in ne glede na dejanske 
potrebe.

Predlagatelj tudi zavestno ali nezavedno zavaja državljane. Tako je na primer določilo, ki v 68. členu 
koncesionarja napotuje na pregledno poslovanje »v skladu s prepisi, ki urejajo preglednost finančnih 
odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti …« zavajajoče. Zakaj? Predpisi oz. sam Zakon o 
preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti za koncesionarje sploh ne 
veljajo, saj se določila nanašajo zgolj na subjekte, katerih letni prihodki presegajo 40 milijonov evrov (kar 
pomeni le pet ali šestih največjih slovenskih bolnišnic)! Koncesionarji bi morali za izvajanje JZD, ki je 
financirana z javnim denarjem, imeti ločen račun in ne zgolj »ločeno evidentiranje različnih dejavnosti…«, ki 
ga v praksi ni.

Enaka pripomba velja na primer med drugim tako tudi za urejanje zasebne zdravstvene dejavnosti v javnih 
zavodih. Večletna praksa praktično enake ureditve kaže, da ločenega evidentiranja javne službe in druge 
dejavnosti ni. V zvezi z izvajanjem zasebne ZD pri javnih izvajalcih manjka tudi določilo, da je to neprofitno – 
ker se izvaja na javni infrastrukturi, prostorih in opremi, se mora presežek iz takšne dejavnosti namenjati za 
razvoj JZD v instituciji.



ZI pozdravlja boljšo regulacijo delovnega časa pri izvajalcih JZD, zagotavljanje neprekinjenega zdr.varstva, 
nadurno delo, dežurstvo in počitek zdravstvenih delavcev. Toda zopet naj opozori, da navedeno jasno kaže, 
da ZZD ureja sistem in ne vsebine. Navedene teme namreč sodijo v specifiko delovno pravnih razmerij in 
poslovanja subjektov, ki izvajajo funkcije v javnem interesu.

Glede urejanja konkurenčne dejavnosti ostaja urejanje enako kot sedaj, razen omejitve na šest ur tedensko. 
Menimo, da ta določila ne prinašajo dovolj eksplicitne ločitve med javnim in zasebnim delom, da ne prinašajo 
nič bistveno novega in da bodo vsi sedanji problemi »dvoživk«, kljub
temu, da je to ena hujših anomalij v delovanju sedanjega sistema, ostali. Predlagatelj ZZD bodisi ne razume 
problema, bodisi ga ne želi rešiti, bodisi celo eksplicitno ustvarja še naprej okolje za takšne
anomalije.

ZI meni, da je nedopustno določilo, ki dovoljuje sklepanje podjemnih pogodb z lastnim kadrom in da 
namesto, da bi urejal sistem, sedaj celo širi sedanji prostor za sklepanje takšnih pogodb in uvajanje 
poslovnega dualizma v javni sektor. Če želi nekdo opravljati delo in če želi delati več, mu mora biti to 
omogočeno znotraj iste institucije. V nasprotnem primeru tvegamo, da bo prihajalo do tega, da se bo javni 
sektor samo-omejeval iz naslova potencialnega povečevanja obsega storitev v isti instituciji, ki bodo 
predstavljale priliv iz dela, ki ga javni zavod ne bo opravil v rednem obsegu. Redni obseg je življenjsko 
odvisen od ekonomskih interesov posameznih izvajalcev, torej konkretnih izvajalcev konkretne storitve 
(zdravniki in ostalo osebje).

Zakon bi moral bolj jasno opredeliti funkcijo sveta, ki ni upravljanje temveč nadzor nad upravljanjem in je 
torej nadzorni svet.

Nerazumljiv (razen z vidika interesne pogojenosti in ohranjanja privilegijev) je predlog, da je zdravniška 
zbornica izjema med zbornicami, ki ohrani obvezno članstvo. Ta predlog nima nikakršne
podlage v ustavno pravno ureditvi v Republiki Sloveniji. Navedeno določilo jasno kaže na dejstvo, da celo 
državni uradniki pristajajo na tezo, da gre za profesijo, ki je iznad sistema in celo nad ustavo in
zakoni in sprejeto doktrino v pravni državi.

Pri vprašanju podelitve koncesije, ki jo ureja 65. člen predloga in ki določa, da lokalna skupnost podeli 
koncesijo na primarni ravni, bi bilo potrebno, zaradi zagotavljanja usklajenosti strategije na državni ravni z 
lokalno skupnostjo, za podelitev take koncesije soglasje pristojnega ministra ali z njegove strani pooblaščene 
osebe, da bi preprečili možnost zlorab na lokalni ravni. V poglavju o zasebni zdravstveni dejavnosti je 
potrebno natančneje opredeliti pogoje za izvajanje zasebne zdravstvene dejavnosti.

Opozoriti je treba tudi na 104. člen predloga, ki določa, da se dovoljuje opravljati pripravništvo volontersko. 
Pripravništvo ne sme biti volontersko. Država mora ustrezno regulirati število diplomantov in hkrati poskrbeti 
za ustrezno opravljanje in plačevanje pripravništva.

V okviru 130. člena predloga bi morali bolj natančno opredeliti, kako se bo načrtovalo število specializantskih 
mest. Npr. planirano upokojevanje v naslednjih šestih letih - kot trajajo specializacije. Načrtovanje na podlagi 
potreb izvajalcev kar« na pamet« nas je pripeljalo v sedanjo situacijo, ko ne moremo zaposliti vseh 
specializantov po opravljenem izpitu.

V tem okviru je treba prilagoditi 131. člen predloga glede razpisa specializacij. Razpis bi moral biti večkrat 
letno in ne najmanj enkrat, kot predlaga zakon. Če so potrebe, je nesmiselno, da kandidati čakajo na razpis 
eno leto.

Po predlogu 140. člena zakona specializant najkasneje v roku 12 mesecev opravi specialistični izpit. Čas do 
izpita je predolg. Če specializant redno opravlja svoje aktivnosti in obveznosti mora na izpit najkasneje po 
npr. 3 mesecih.

Začasen odvzem licence do največ pet let, kot ga določa 171. člen predloga je predolg. Po petih letih 



verjetno noben zdravnik ni več spodoben strokovno opravljati svojega dela. Maksimalni čas odvzema bi 
moral biti smiseln, usmerjen predvsem v to, da zdravnik, ki se mu odvzame licenca, v tem času opravi 
ustrezno usposabljanje in izobraževanje.

Trajni odvzem licence za primere naklepnega hujšega kaznivega dejanja ima problem v tem, da je pojem 
premalo jasen. Definirati bi morali vrsto kaznivega dejanja glede na predpisano kazen ali višino 
pravnomočno izrečene sankcije.

ZI posebej opozarja, na 174. člen predloga, ki določa, da lahko zdravstveni delavec opravlja neposredno 
delo s pacienti do dopolnjenega 70. leta starosti. Že zaradi načrtovanja specializacij bi morali v javnem 
sektorju imeti definirano najvišjo starost, ko se mora zaposleni upokojiti (ZUJF?). Po ZUJF-u je meja 70 let 
previsoka. To pa ne pomeni, da zdravnik ne bi smel naprej opravljal svoje delo npr. v zasebnem zdravstvu 
tudi po starosti 70 let. Npr. zdravnik, ki trenutno opravlja delo v ambulanti za osebe brez zavarovanja, po 
predlogu zakona tega ne bi smel več opravljati.

Treba je premisliti tudi ratio in način izračuna za najdaljši sprejemljivi čas prihoda na delovno mesto, kot ga 
določa 180.člen. Sedaj določa, da ga določi delodajalec, pri čemer ne sme presegati 30
minut. Takšna zahteva je lahko v določenih primerih neživljenjska in lahko povzroči težave pri organizaciji 
službe. Vprašanje je zato, zakaj ne 15 minut, ali morda 45 ali 60. Stvari je treba opredeliti glede na konkretne 
izsledke stroke in ne na pamet.

Posebej je treba definirati kdo je plačnik usposabljanja, kot ga določa 187.člen. Javni zavod je namreč 
dolžan financirati in omogočiti usposabljanje zaposlenih.

ZI opozarja na 200. člen predloga, ki določa glede soglasja delodajalca za delo pri drugem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti naslednje: 
- zaradi dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti zdravstvenemu delavcu ni onemogočen dnevni in 
tedenski počitek ter letni dopust in 
- delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ne presega šest ur tedensko.

Vprašanje je, če ni bolj smiselno zahtevati, da zaradi dela pri drugem izvajalcu ni onemogočen dnevni in 
tedenski počitek in ne omejiti delo na šest ur tedensko, saj lahko pri zaposlenem z prekomerno obremenitvijo 
v domačem zavodu že s šesturnim delom kršimo pravila o dnevnem in tedenskem
počitku.

V zakonu bi morali definirati tudi izvedenstvo. Tudi izvedenci bi lahko bili le zdravniki, ki opravljajo redno 
svoje obveznosti v javnem zavodu. Prav tako bi morali nadzorovati »obremenjenost« zdravnikov z 
izvedenskim delom.

Glede določil o delu na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava, kot ga določa 201. 
člen, ki določa, da v obdobju 24 mesecev z istim zdravstvenim delavcem za izvajanje istovrstnih
zdravstvenih storitev ni mogoče ponovno skleniti podjemne pogodbe, ZI opozarja na že zgoraj omenjene 
dileme. Poleg tega je takšna zahteva neživljenjska saj sili javni zdravstveni
zavod k sklepanju pogodb z zdravniki iz drugih zavodov. Odpraviti je potrebno »razloge« za podjemne 
pogodbe in ne samo zamenjati podpisnika podjemne pogodbe. Podjemna pogodba bi lahko bila le začasna 
rešitev.

Glede občasnega opravljanja zdravstvenih storitev, ki jih ureja 203. člen, bi zakon moral urediti tudi delo tujih 
strokovnjakov, npr. gostujočih zdravnikov iz tujine na domačih izobraževanjih, ki večinoma
pridejo v Slovenijo na enkraten dogodek. Dokumentacija za njihovo delo bi zato morala biti poenostavljena. 
Predvsem pa bi se moral predlagatelj zakona kaj naučiti iz najbolj odmevnih primerov, ko so tuji strokovnjaki 
opravljali delo v Sloveniji in so bili poglavitni problemi vezani na
delovnopravna vprašanja, in sicer tudi na področju zdravstvene dejavnosti.

ZI ob 209. členu predloga ki opredeljuje organe javnega zdravstvenega zavoda izpostavlja, da mora imeti 



vsak zavod nadzor nad stroko in temu primerno ustrezno telo nadzora in upravljanja stroke.

Glede na razmere v slo. zdravstvu direktor in člani uprave v preteklosti ne bi smeli biti pravnomočno obsojeni 
zaradi razlogov, ki jih predlog zakona določa, v nobenem primeru in bi torej bilo treba spremeniti 210.člen.

Iz predloga zakona je sicer jasno razvidno, da zakon še vedno ne zagotavlja odgovornosti uprav na ustrezen 
način. Sistem, v katerem imajo vsi vsa pooblastila, ko jim to ugaja, hkrati pa nobenih, če jim to ugaja in s tem 
tudi nobene odgovornosti, ni primeren. Klasičen primer takšnega razmišljanja je 211. člen, kjer ni določeno, 
da mora direktor pri razvojni strategiji sodelovati s strokovnim svetom, kljub temu da vodi institucijo, katere 
vsebina je stroka, ki pa mora biti v prvi vrsti storitev uporabniku, ki bi moral biti središče sistema.

ZI opozarja tudi na sestavo svetov zavodov, kot jo določa 216. člen predloga. Po predlogu zakona svet 
zavoda sestavlja do devet članov. Svet zavoda bi lažje deloval z manjšim številom članov. Posebno 
vprašanje predstavlja tudi zastopanost zaposlenih.

Racionalno je postaviti vprašanje, ali glede na to, da največjo odgovornost pri svojem delu nosijo zdravniki, 
lahko pričakujemo da bo predstavnik zaposlenih moral biti izvoljen iz vrst zdravnikov. Zdravniki v večini 
javnih zavodov niso v večini, zato je pričakovati, da sploh ne bodo izvoljeni v nadzorne svete zavodov, kar 
ima lahko zelo nepredvidljive posledice za stroko, ki naj bi kljub temu imela pomen pri vodenju institucije.

Problematično je tudi določanje enega predstavnika sveta zavoda, ki bi ga imenovale nevladne organizacije 
s področja zdravstva. Ker je težko definirati, kaj so nevladne organizacije, bi to lahko povzročalo težave pri 
imenovanju, predvsem pa omogoča navedeni člen priliv politike prek civilne družbe. V okviru 218. člena je 
poleg pristojnosti sveta zavoda treba določiti tudi odgovornost le teh.

Strokovni svet bi moral direktorju predlagati tudi plan razvoja zavoda (glej 219. člen predloga).

ZI se ne strinja s tem, da se presežek odhodkov nad prihodki preteklega leta lahko poračuna s prihodki 
tekočega leta, kot to določa predlog zakona. Na tak način se bo težave v poslovanju prestavljalo v 
prihodnost, namesto, da bi se finančne težave reševalo sproti. Navedeno je možno zgolj ob predpostavkah, 
ki sicer veljajo za klasične gospodarske družbe in ob kavtelah, ki bodo preprečevale zlorabe. ZI opozarja tudi 
na dejstvo, da iz 247. člena predloga ni jasno ali imamo lahko za posamezno poklicno skupino več zbornic.

KONČNO MNENJE IN UGOTOVITVE

Pomanjkanje vizije (javne) zdravstvene dejavnosti 

Zdravstvena dejavnost se je v zadnjih 20 letih precej spremenila, saj so bile uvedene spremembe oziroma 
reforma iz leta 1992 takšne, da so korenito posegle v organiziranost zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. V 
odsotnosti srednje- ali dolgoročnega strateškega dokumenta, ki bi bolj konceptualno urejal smernice za 
razvoj zdravstva v Sloveniji, so se mnoge spremembe odvijale in uveljavljale 'spontano', torej precej kaotično 
in brez zadostnega uravnavanja ali vsaj usmerjanja s strani zdravstvene politike.

Ker spremembe zakona ne temeljijo na sprejeti ali vsaj predlagani strategiji, zakon seveda ne prinaša nič 
drugega kot le precej nadroben pregled obstoječega stanja z nekaterimi predlaganimi organizacijskimi 
posegi, ki pa niso niti dovolj dobro domišljeni niti dovolj dobro utemeljeni, še manj pa umeščeni v širši 
koncept reforme zdravstvenega sistema v Sloveniji.

Zato ZI predlaga, da se zakonodaja zapiše in pripravi na način, ki bo uredil sistem na način, kot smo ga 
opisali zgoraj in ne sprejema predloga zakona. 

 


