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Številka: 242-1203/2010-186 (03001)  

Datum: 7. 5. 2013 

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 
 
V ZADEVI SUMA KORUPTIVNEGA RAVNANJA ODGOVORNIH OSEB UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA 

LJUBLJANA PRI IZVAJANJU PEDIATRIČNEGA KARDIOKIRURŠKEGA PROGRAMA 

 

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat 

Komisije za preprečevanje korupcije sprejema naslednje 

 

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

 

1. Mag. Darinka Miklavčič kot generalna direktorica in s tem odgovorna oseba Univerzitetnega kliničnega 

centra Ljubljana je v času od pričetka sodelovanja z dr. D. M. 1. 10. 2007 do prenehanja pooblastila za 

zastopanje pravne osebe 11. 8. 2009 kršila dolžno ravnanje najmanj s tem, ko: 

- je z dr. D. M. sklenila tri avtorske pogodbe za delo, ki ga skladno s 5. odstavkom Zakona o 

avtorski in sorodnih pravicah ni bilo mogoče šteti za avtorsko delo, čeprav je bila seznanjena s 

tem, da bi bilo glede na naravo dela treba z njim skleniti podjemno pogodbo skladno s 619. 

členom Obligacijskega zakonika; 

- je vedela, da dr. D. M. nima ustrezne licence in dovoljenja za delo, pa je kljub temu dopustila, 

da za Univerzitetni klinični center Ljubljana opravlja delo, za katero je bila skladno z veljavno 

zakonodajo, in sicer 10. členom Zakona o zdravniški službi ter 8. členom v zvezi s 4. členom 

Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, zahtevana predhodna pridobitev licence ter dovoljenja 

za delo (pri čemer so se predpisi želeli zaobiti z uporabo instituta avtorske pogodbe). 

2. Mag. Simon Vrhunec kot generalni direktor in s tem odgovorna oseba Univerzitetnega kliničnega 

centra Ljubljana je kršil dolžno ravnanje, ko: 

- je z dr. D. M. sklenil avtorsko pogodbo za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 za delo, ki ga 

skladno s 5. odstavkom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ni bilo mogoče šteti za 
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avtorsko delo, čeprav je bil seznanjen s tem, da bi bilo glede na naravo dela treba z njim 

skleniti podjemno pogodbo skladno s 619. členom Obligacijskega zakonika; 

- je vedel, da dr. D. M. nima ustrezne licence in dovoljenja za delo, vendar je kljub temu 

dopustil, da za Univerzitetni klinični center Ljubljana opravlja delo, za katero je bila skladno z 

veljavno zakonodajo, in sicer 10. členom Zakona o zdravniški službi ter 8. členom v zvezi s 4. 

členom Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, zahtevana predhodna pridobitev licence in 

dovoljenja za delo. 

Obe odgovorni osebi sta svojim ravnanjem dr. D. M. omogočili plačilo v skupnem znesku vsaj 

1.246.114,44 evrov, izplačanih dr. D. M. v obliki avtorskih honorarjev za 150 operativnih dni (opravljenih 

358 operacij) v obdobju od oktobra 2007 do decembra 2011, čeprav ni dosegal ciljev programa in 

Univerzitetni klinični center še danes nima usposobljenih lastnih kardiokirurgov za zdravljenje prirojenih 

srčnih napak. 

S tem so izpolnjeni znaki korupcije, kot jo je določal v obdobju 2007–2009 veljavni 2. člen Zakona o 

preprečevanju korupcije (ZPKor), ter znaki korupcije, kot jo je do 5. 6. 2010 določal 2. člen ZPKor in kot jo 

po 5. 6. 2010 določa 1. točka 4. člena ZIntPK. 

A. UVODNO POJASNILO 

1 Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) je na podlagi prijav, ki ju je prejela 

14. 12. 2010 in 8. 12. 2011, pričela s postopkom ugotavljanja dejanskega stanja obstoja koruptivnega 

ravnanja v zvezi s pediatričnim kardiokirurškim programom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 

(v nadaljnjem besedilu: UKC Ljubljana).  

2 Komisija je za pripravo teh ugotovitev o konkretnem primeru pridobila dokumentacijo različnih institucij 

(UKC Ljubljana, Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica Slovenije, Inšpektorat RS za delo, Zdravstveni 

inšpektorat RS). Zaradi dejstva, da se primer oziroma problematika, na katero se nanašata prijavi, 

razteza skozi časovno obdobje, v katerem je delovalo bivše (od leta 2007, ko se je problem pojavil, do 

19. 8. 2009) in sedanje (od 19. 8. 2009 dalje) vodstvo oziroma generalni direktor UKC Ljubljana, je 

komisija primer obravnavala ločeno za obe obdobji ter sprejela tudi ločena osnutka ugotovitev o 

konkretnem primeru, ki ju je oktobra 2012 posredovala v izjasnitev takratni generalni direktorici in 

sedanjemu generalnemu direktorju. Komisija je izjasnitve prejela dne 6. 11. 2012 in 8. 11. 2012 (s strani 

nekdanje generalne direktorice) ter 13. 11. 2012 (s strani sedanjega generalnega direktorja), pri čemer 

jih je v delu, ki je relevanten za vsebine teh zaključnih ugotovitev, povzela v tem dokumentu; celotna 

odgovora pa sta objavljena tudi na spletnih straneh komisije skupaj s temi zaključnimi ugotovitvami. Pri 

tem komisija posebej pojasnjuje, da je bilo dejansko stanje v osnutkih ugotovitev, ki sta bila poslana v 

izjasnitev, predstavljeno precej širše kot v teh zaključnih ugotovitvah, saj je komisija obravnavani osebi 

seznanila z vsemi podrobnostmi in okoliščinami, ki jih je ugotovila med postopkom, čeprav za zaključne 

ugotovitve in javno objavo te podrobnosti niso relevantne. Iz razloga transparentnosti komisija odgovora 

obravnavanih oseb objavlja v celoti, torej tudi v delih, kjer se nanašata na vsebine iz osnutka ugotovitev, 

ki jih zaključne ugotovitve ne povzemajo.  

3 Uvodoma komisija pojasnjuje, da ne gre zamenjevati v tem dokumentu izraženega očitka komisije UKC 

Ljubljana, da ni imel vnaprej pripravljenega programa usposabljanja, z omembami »pediatričnega 
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kardiokirurškega programa UKC Ljubljana« na več mestih v dokumentu. Slednje poimenovanje je 

namreč komisija v tem dokumentu uporabljala za poimenovanje dejanskega izvajanja usposabljanja 

domačih kirurgov na področju otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana, pri katerem je sodeloval dr. D. M., 

takšno poimenovanje pa je v dokumentaciji uporabljalo tudi strokovno osebje UKC Ljubljana. Pojasnilo je 

tako potrebno v izogib napačnemu razumevanju sporočilnosti tega dokumenta, ki pa je, da UKC 

Ljubljana ni pripravil programa usposabljanja, pri čemer pa komisija pod tem pojmom razume skupek 

vsebin, do katerih bi se moral UKC Ljubljana pred pričetkom usposabljanja opredeliti in so bistvene za 

nadzorovano ter učinkovito izvajanje usposabljanja, kot na primer jasna določitev in razmejitev 

pristojnosti posameznikov, sodelujočih v usposabljanju, časovnica usposabljanja, pričakovan napredek, 

finančna ocena usposabljanja in tako dalje.  

4 Senat komisije je po seznanitvi z izjasnitvami obravnavanih oseb ocenil, da glede odgovornih oseb UKC 

Ljubljana te ne spreminjajo ugotovljenega dejanskega stanja, zato je sprejel odločitev, kot izhaja iz izreka 

teh zaključnih ugotovitev. 

B. DEJANSKO STANJE  

5 Iz pridobljenih podatkov in dokumentacije izhajajo naslednja ključna dejstva: 

6 Dr. Vlado Sojak je v UKC Ljubljana opravljal delo pediatričnega kardiokirurga (izvajal je operacije 

prirojenih srčnih napak pri otrocih). Dne 1. 8. 2007 je o odpovedi pogodbe obvestil predstojnika 

Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja prof. dr. Boruta Geršaka, trimesečni odpovedni rok pa se je 

iztekel 31. 10. 2007, ko mu je prenehalo delovno razmerje. Prof. dr. Borut Geršak je z dopisom dne 1. 

10. 2007 o odhodu dr. Sojaka obvestil vodstvo UKC Ljubljana, in sicer nekdanjo generalno direktorico 

mag. Darinko Miklavčič ter nekdanjo strokovno direktorico prof. dr. Sašo Markovič, ter hkrati predlagal, 

da se prične z iskanjem tujih kardiokirurgov, ki bi opravljali posege ter usposabljali domača 

kardiokirurga, in sicer as. mag. Roberta Blumauerja ter dr. Janeza Vodiškarja. Predvidel je ustrezno 

usposobitev in zaključek sodelovanja po dveh letih. Z odhodom dr. Vlada Sojaka UKC Ljubljana namreč 

ni bil več sposoben zagotavljati operativnega zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami. 

7 UKC Ljubljana ni predložil nobene dokumentacije, ki bi dokazovala, da je vodstvo UKC Ljubljana 

obravnavalo predlagano rešitev o vključitvi tujega pediatričnega kardiokirurga (in morebiti še kakšno 

drugo), se z njo strinjalo in tudi določilo pogoje možnega sodelovanja s tujim pediatričnim 

kardiokirurgom, ki bi bili za UKC Ljubljana kar najbolj optimalni, izračunalo, kolikšna so potrebna 

sredstva, določilo, za kakšno obdobje naj bi se sodelovanje vzpostavilo, kakšni so cilji takšnega 

sodelovanja (na primer le izvajanje operacij ali tudi usposabljanje domačih kardiokirurgov, kot je bilo 

predlagano vodstvu UKC Ljubljana) ter kdo in kako bo izvajal reden nadzor nad delom tujega 

pediatričnega kardiokirurga ter izvajanjem programa. UKC Ljubljana tudi nima dokumentacije, iz 

katere bi bilo razvidno, da se je in zakaj se je izbralo prav dr. D. M. 

8 Člani Sveta UKC Ljubljana so bili z dopisom generalne direktorice dne 5. 11. 2007 seznanjeni z odhodom 

dr. Sojaka in s tem, da UKC Ljubljana že sodeluje z dr. D. M., ki je nekaj operacij že izvedel oktobra 2007. 

Na delovnem sestanku vodstva UKC Ljubljana ter vodstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(v nadaljnjem besedilu: ZZZS) je bilo dogovorjeno, da se razlika med ceno, ki jo ZZZS plačuje za 

operativne posege, ter dejanskim stroškom za operativni poseg, ki ga ima UKC Ljubljana, ko plačuje delo 

dr. D. M., pokrije iz sredstev UKC za terciarno dejavnost. 
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9 Prav tako iz ugotovljenega dejanskega stanja ne izhaja, da bi pred samim začetkom izvajanja programa 

bila pripravljena kalkulacija stroškov sodelovanja UKC Ljubljana z dr. D. M. Prva razpoložljiva kalkulacija 

je z dne 4. 3. 2008, ki jo je mag. Bojan Uran iz Službe za raziskave in razvoj pri UKC Ljubljana pripravil 

takratni generalni direktorici. Mag. Uran je predlagal pogoj, da sta oba učeča se zdravnika ob 

operacijah redno prisotna, pogodba pa izgubi veljavo, če se do 30. 9. 2008 za redno delo ne 

usposobita dva kirurga. Predvideno je namreč bilo, da ima UKC Ljubljana po 30. 9. 2008 usposobljene 

lastne kirurge in posledično sodelovanje z dr. D. M. ni več potrebno. Mag. Uran je še predlagal nujnost 

vzpostavitve sistema spremljanja stroškov posegov, na podlagi katerih bi, če bi bili stroški doma 

previsoki, paciente raje pošiljali v tujino, saj so v letu 2007 imeli izgubo, upoštevaje ceno dr. D. M., 

medtem ko bi ZZZS stroške zdravljenja v tujini zagotovo plačal. 

10 Celotno obdobje sodelovanja UKC Ljubljana z dr. D. M. (od oktobra 2007 do februarja 2012) je 

potekalo na podlagi avtorskih pogodb, brez priznanja poklicne kvalifikacije dr. D. M. in pridobljene 

ustrezne licence, zaradi česar se dr. D. M. ni zavezal prevzeti odgovornosti za svoje delo, kar izhaja iz 

Zaključnega revizijskega poročila z dne 20. 1. 2012, ki ga je pripravila Služba za notranjo revizijo UKC 

Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SNR). Iz korespondence med zaposlenimi in vodstvom UKC Ljubljana 

pa izhaja, da so se zavedali potrebnosti pridobitve licence za sodelovanje s tujim kirurgom. V svojih 

izjasnitvah z dne 13. 11. 2012 se UKC Ljubljana sicer sklicuje na pojasnila Zdravniške zbornice Slovenije 

(prvo z dne 10. 10. 2007 in ponovno 6. 12. 2011), vendar pa je UKC Ljubljana zanemaril drugi del 

pojasnila, v katerem Zdravniška zbornica Slovenije pojasnjuje, da je v primeru rednega dela tujemu 

kirurgu treba najprej priznati poklicno kvalifikacijo, na podlagi katere se mu podeli licenco. Še 

novembra 2007 je v interni korespondenci UKC potekala razprava o tem, da je z avtorsko pogodbo 

najlažje premostiti čas do takrat, ko bo dr. D. M. pridobil licenco (kar so ocenjevali, da se bo zgodilo 

januarja 2008, vendar nato ni bilo tako) in bo lahko z njim sklenjena podjemna pogodba. Vodstvo UKC 

Ljubljana je bilo z dopisom prof. dr. Boruta Geršaka in prof. dr. Tomaža Podnarja z dne 3. 12. 2007 

seznanjeno z nujnostjo dolgoročnejšega, dveletnega sodelovanja z dr. D. M., pri čemer je bil namen 

sodelovanja s tujim kardiokirurgom dvojen: učenje domačih kirurgov, torej z demonstracijo operacij, 

hkrati pa tudi opravljanje posegov, saj UKC Ljubljana ni več imel svojega pediatričnega kardiokirurga. Dr. 

D. M. je v zvezi s tem v medijih izjavil, da sta bila s prof. dr. Borutom Geršakom dogovorjena, da najprej 

pride opravit nekaj nujnih operacij, da »počisti čakalno listo«.1 Dejansko pa je tudi po tem, ko so bile te 

nujne operacije izvedene, večino dela izvajal sam, kar izhaja iz statističnih podatkov v Zaključnem 

revizijskem poročilu, v katerem je navedeno, da je v letih 2007, 2008, 2009 in 2011 operiral praviloma 

dr. D. M. (v letu 2011 celo v 97 % primerov), medtem ko sta mag. dr. Robert Blumauer ter dr. Janez 

Vodiškar kot učeča se kirurga operirala le izjemoma (v letu 2011 samo vsak 1,5 % vseh posegov, ki jih 

je skupaj bilo 68). UKC Ljubljana je v izjasnitvah dne 13. 11. 2012 sicer podal statistiko, ki se razlikuje od 

tiste v Zaključnem revizijskem poročilu in tudi za leto 2011 izkazuje večji pripad operacij na domače 

kirurge ter manjši na dr. D. M. v primerjavi s prejšnjim letom. Da domača učeča se kirurga nista 

prevzemala čedalje več obveznosti, kot je bilo načrtovano, ampak je posege praviloma opravljal dr. D. 

M., izhaja tudi iz Poročila glede priprave in nadzora dveh kirurgov, ki se usposabljata za samostojno 

delo, ki ga je podala Neodvisna komisija za kardiovaskularno kirurgijo Kirurške klinike dne 27. 2. 2012.  

11 Komisija je zaradi teh nespornih dejstev že tekom postopka podala prijavo na Inšpektorat RS za delo in 

Zdravstveni inšpektorat RS. Prvi je v prekrškovnem postopku zoper UKC Ljubljana kot pravno osebo ter 

                                                           
1
 Hočevar, B.: Operacije otrok: ogromna odgovornost, v Delo, 16. 4. 2011. 
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generalnega direktorja Simona Vrhunca zaradi kršitev določb Zakona o zaposlovanju in delu tujcev 

(Uradni list RS, št. 26/11 in 21/13-ZUTD-A) potrdil kršitve in tako pravni kot odgovorni osebi z odločbo 

izrekel opomin, saj sta opustila dolžno nadzorstvo nad spoštovanjem določb Zakona o zaposlovanju in 

delu tujcev ter s tem omogočila tujcu dr. D. M. delo na podlagi avtorske pogodbe, čeprav ni imel 

veljavnega delovnega dovoljenja, kar je pogoj, da tujec lahko opravlja dela v Republiki Sloveniji. 

Zdravstveni inšpektorat RS pa je ugotovil, da sta UKC in generalni direktor kršila Zakon o zdravniški 

službi (Uradni list RS, št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, v 

nadaljnjem besedilu: ZZdrS), ker sta dopustila samostojno opravljanje zdravniške službe osebi, ki ni 

pridobila licence, in jima prav tako izrekel opomin. Iz izjasnitev UKC Ljubljana z dne 13. 11. 2012 izhaja, 

da je bila zoper odločbi Zdravstvenega inšpektorata RS vložena zahteva za sodno varstvo, postopek pa 

je še v teku.  

12 Pripravo avtorskih pogodb in določitev njenih vsebin je vodil prof. dr. Borut Geršak kot predstojnik 

Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja znotraj Kirurške klinike, čeprav ima Kirurška klinika tako 

strokovnega kot poslovnega direktorja, pri čemer je slednji primarno odgovoren za finančne in pravne 

odločitve ob strokovni podpori pravne službe UKC, kar izhaja iz navedb UKC Ljubljana z dne 19. 1. 

2012, pa tudi iz 51. člena2 Statuta UKC Ljubljana. Iz Zaključnega revizijskega poročila z dne 20. 1. 2012 

izhaja, da je dogovarjanje o možnih oblikah pogodb potekalo celo brez vednosti poslovne direktorice 

Kirurške klinike, v okviru katere je dr. D. M. deloval.  

13 Z dr. D. M. je UKC Ljubljana sklenil štiri avtorske pogodbe, in sicer je bivša generalna direktorica UKC 

Ljubljana mag. Darinka Miklavčič podpisala prve tri za obdobja od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008, od 1. 10. 

2008 do 31. 12. 2008 in od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, zadnjo razpoložljivo3 za obdobje od 1. 1. 2010 do 

31. 12. 2010 pa je podpisal sedanji generalni direktor UKC Ljubljana mag. Simon Vrhunec. Pri vseh 

pogodbah je bilo opaziti pomanjkljivosti, in sicer je v opisu predmeta pogodbe v treh primerih naveden 

»prikaz, izvedba in učenje novosti pri operacijah prirojenih srčnih napak«, v enem primeru pa le 

»izvedba cca. 4 operativnih dni mesečno«. Tudi pogodbeni znesek je bil v avtorskih pogodbah različno 

opredeljen: včasih kot neto-, drugič kot bruto znesek, pri čemer iz kalkulacije stroškov UKC Ljubljana 

izhaja, da je UKC Ljubljana dr. D. M. plačeval potne stroške in stroške namestitve v obdobjih, ko je bil v 

pogodbah naveden neto znesek, to je v času od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2008. Hkrati je bilo razvidno, da je 

nekdanja generalna direktorica prvo pogodbo podpisala šele 19. 12. 2007, torej z retroaktivno 

veljavnostjo, čeprav je dr. D. M. z UKC Ljubljana takrat že sodeloval.  

14 Glede na ugotovitve Službe za notranjo revizijo je dr. D. M. iz naslova plačila za delo prejel 89.268,98 

evrov neto (od tega 7.301,77 evrov za kritje drugih stroškov) za 8 operativnih dni v letu 2007, 379.592,91 

evrov neto (od tega 29.595,39 evrov za kritje drugih stroškov) za 40 operativnih dni v letu 2008, 

449.235,85 evrov neto za 36 operativnih dni v letu 2009, 190.846,08 evrov bruto za 32 operativnih dni v 

letu 2010 in 155.062,44 evrov bruto za 32 operativnih dni v letu 2011, čeprav ni dosegal ciljev 

                                                           
2
 Skladno s tem členom poslovni direktor klinike med drugim skrbi za racionalno poslovanje ter za delovanje klinike v skladu z 

ekonomskimi možnostmi, za poslovni uspeh in zakonitost poslovanja klinike, strokovnemu direktorju klinike pa glede odločitev, ki 
imajo finančne posledice, daje predhodno mnenje.  
3
 Iz Zaključnega revizijskega poročila je razvidno, da je bila z dr. D. M. sklenjena avtorska pogodba tudi za čas od 1. 1. 2011 do 30. 9. 

2011 (z dvema aneksoma), predvideno pa je bilo sodelovanje tudi do konca leta 2011, vendar aneksi v času priprave Zaključnega 
revizijskega poročila še niso bili sklenjeni, komisija pa pogodb od UKC Ljubljana ni zahtevala. Služba za notranjo revizijo pa je v 
preglednico stroškov avtorskih pogodb zajela stroške za leto 2011, kar potrjuje, da je do sodelovanja v tistem obdobju prišlo. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201321&stevilka=785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5581
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programa. Skupaj je tako dr. D. M. od UKC Ljubljana dobil 1.246.114,44 evrov za 150 operativnih dni 

(opravljenih 358 operacij) v obdobju od oktobra 2007 do decembra 2011.  

15 Z dejstvom, da je dr. D. M. opravljal delo v UKC Ljubljana brez licence, kar pomeni kršitev določb 

Zakona o zdravniški službi, je bilo seznanjeno celotno prejšnje in sedanje vodstvo ter tudi predstojniki 

posameznih notranjeorganizacijskih enot UKC Ljubljana. Sedanje vodstvo takšnega stanja ni odpravilo, 

ampak ga je celo vzdrževalo.  

16 Ko je bilo januarja 2012 dejstvo, da dr. D. M. v UKC Ljubljana deluje brez licence, razkrito tudi v medijih, 

je vodstvo UKC Ljubljana uporabilo storitve podjetja UREDNICA, odnosi z javnostmi, d.o.o., ki je z UKC 

Ljubljana sodelovalo v obliki svetovanja v primeru kriznih dogodkov v obdobju od oktobra 2011 do 

marca 2012 v skupnem obsegu 150 ur. Direktorica tega podjetja je opravila razgovore z vodstvom UKC 

Ljubljana ter tudi s prof. dr. Borutom Geršakom in dr. Robertom Blumauerjem. Iz Supervizorja (spletno 

orodje Komisije za preprečevanje korupcije) izhaja, da je v obdobju od decembra 2011 do januarja 2012 

UKC Ljubljana temu podjetju plačal 11.847,00 evrov,4 pri čemer naj bi po navedbah UKC Ljubljana v 

izjasnitvah komisiji z dne 13. 11. 2012 za svetovanje v primeru dela dr. D. M. brez licence za UKC 

Ljubljana opravilo skupaj 41 ur komunikacijske podpore (od tega 8 ur brezplačno), za kar je UKC 

Ljubljana podjetju plačal 3.739,20 evrov. Tekom konkretne medijske kampanje je UKC Ljubljana 

izpostavil dejstvo, da je delovanje dr. D. M. brez licence in brez dovoljenja za delo tujcev ter dopuščanje 

takšnega stanja s strani vodstva UKC Ljubljana zanemarljivo, saj je treba ob takšnih kršitvah tehtati še 

število človeških življenj, ki so bila rešena zaradi sicer nezakonitega ravnanja UKC Ljubljana. Iz 

razpoložljive dokumentacije pa izhaja, da je UKC Ljubljana medijem večkrat posredoval podatke, ki so jih 

nekateri zaposleni5 ocenili kot neresnične oziroma zavajajoče, tako glede razlogov za nekatere napake 

pri obravnavi bolnikov kot tudi glede samih statističnih podatkov. 

17 Posledica delovanja brez licence je bila med drugim ta, da dr. D. M. kot operater ni pripravil operativnih 

zapisnikov niti jih ni podpisal (avtoriziral), čeprav mora – kot to izhaja iz dokumentacije UKC Ljubljana z 

dne 19. 1. 2012 – skladno s protokolom zdravniško dokumentacijo podpisati eden od kardiokirurgov, 

zaposlenih na UKC Ljubljana, na operativnih zapisnikih pa sta navedena operater ter avtor 

operativnega zapisnika. Nadaljnja nepravilnost glede vodenja dokumentacije je evidentiranje 

operaterjev, saj v bazi podatkov, kjer so operaterji navedeni s šifro, dr. D. M. ni bil naveden kot 

izvajalec operativnih posegov, ampak so operativne posege v UKC Ljubljana evidentirali kot da jih je 

opravil mag. dr. Robert Blumauer (vodili so jih pod njegovo šifro). Šifra je namreč lastna vsakemu 

posameznemu kirurgu in se pridobi ob podelitvi licence, ko je kirurg vpisan v register (dr. D. M. te šifre ni 

imel, saj ni pridobil licence). Dr. D. M. prav tako ni nikoli podpisal posebnega obrazca, ki vsebuje 

»Mnenje kongenitalnega kardiokirurškega konzilija Kliničnega centra v Ljubljani« in se vedno podpiše 

pred bolnikovo operacijo ter je del bolnikove dokumentacije — tega je namesto njega vedno podpisal 

mag. dr. Robert Blumauer.  

18 Zaradi nedoseganja zastavljenih ciljev in opozarjanja posameznikov na pomanjkljivosti pediatričnega 

kardiokirurškega programa je bil 18. 11. 2010 pri strokovni direktorici UKC Ljubljana sestanek, kjer je 

bilo dogovorjeno, da se sodelovanje z dr. D. M. prekine, saj v treh letih niso bili doseženi zastavljeni 

cilji, udeleženci pa so bili seznanjeni z visokimi stroški, ki jih je UKC Ljubljana imel z dr. D. M., zaradi česar 

                                                           
4
 Podatek na dan 18. 9. 2012. 

5
 Komisija razpolaga z nekaj elektronskimi sporočili na to temo. 
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je bila od generalnega direktorja zahtevana izvedba revizije financiranja pediatričnega kardiokirurškega 

programa. Dogovorjeno je bilo tudi, da se vzpostavi sodelovanje z Leiden University Medical Centre iz 

Nizozemske (v nadaljnjem besedilu: LUMC), za kar sta bila zadolžena prof. dr. Borut Geršak in prof. dr. 

Alojz Pleskovič. Do tega sodelovanja, niti do dogovora s kakšno drugo institucijo (na primer Deutsches 

Herzzentrum iz Muenchna), ni prišlo, pri čemer okoliščine kažejo na to, da za to ni bilo niti resne 

zavzetosti, nadaljevalo pa se je sodelovanje z dr. D. M. 

19 Pri tem komisija opozarja, da je bil eden od zdravnikov (dr. Geršak), ki je bil zadolžen za vzpostavitev 

sodelovanja, že pred tem v osebnih in poslovnih stikih z dr. D. M. oziroma Sheba Medical Centrom iz 

Izraela, ki je matična organizacija dr. D. M. S tem dejstvom je podana tudi visoka stopnja tveganja za 

vpliv zasebnega interesa na odločitve o reševanju problema pomanjkanja kardiokirurgov. Tega 

tveganja (z vidika danes veljavnega ZIntPK bi šlo za nasprotje interesov) so se odgovorne osebe UKC 

zavedale oziroma bi se ga morale zavedati, vendar ga v nasprotju s svojimi dolžnostmi poslovodnih 

oseb javnega zavoda niso odpravile oziroma ustrezno obvladale. Da je bilo vzpostavljeno sodelovanje 

med dr. D. M. in UKC Ljubljana, je imel bistvene zasluge prav dr. Geršak, ki je zelo aktivno sodeloval tudi 

pri tem, da je dr. D. M. končno dobil licenco (iz dokumentacije Ministrstva za zdravje izhaja, da se je 

celoten postopek pridobivanja licence v končni fazi zaključil zelo hitro – prošnja je bila vložena dne 17. 1. 

2012, ministrstvo pa je odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije dr. D. M. izdalo 6. 2. 2012).  

20 Po dvoletnem opozarjanju na neuspešnost programa je generalni direktor UKC Ljubljana torej 19. 11. 

2010 odredil notranjo revizijo izvajanja programa usposabljanja pod mentorstvom dr. D. M. Iz 

Zaključnega revizijskega poročila z dne 20. 1. 2012 izhaja vrsta nepravilnosti, in sicer: 

- pravna podlaga sodelovanja med UKC Ljubljana ter dr. D. M. ni ustrezna; 
- za usposabljanje domačih kirurgov pod nadzorom dr. D. M. ni bil pripravljen časovni program 

usposabljanja, prav tako pa ni sklenjena pogodba med UKC Ljubljana s Sheba Medical Center iz 
Tel Aviva, temveč se časovni načrt letno podaljšuje le na podlagi ustnega dogovora z dr. D. M.; 

- plačilo za dr. D. M. je prikazano v bistveno nižjem znesku kot ga je UKC Ljubljana dejansko 
izplačal po avtorski pogodbi; 

- nekateri pomembni dokumenti niso evidentirani oziroma sploh niso vodeni (na primer zapisniki 
o sestankih pri strokovni direktorici glede problematike pediatričnega kardiokirurškega 
programa), interni predpisi glede pristojnosti niso bili spoštovani, v celoti niso upoštevani 
predpisi glede usposabljanja specializantov, v enem primeru je prišlo do dvojnega plačila (pri dr. 
Robertu Blumauerju).  
 

21 Za omenjene nepravilnosti je Služba za notranjo revizijo predlagala pet popravljalnih ukrepov: 

- da vodstvo UKC Ljubljana določi neodvisno strokovno komisijo za pripravo in nadzor programa 
usposabljanja kirurgov specialistov za kardiološke operacije otrok in odraslih s prirojenimi 
srčnimi napakami, za kar naj bosta odgovorna strokovna direktorica UKC Ljubljana in strokovni 
direktor Kirurške klinike; 

- da se pripravi ustrezna pogodba za tujega zdravnika ter dogovor s tujo institucijo za 
usposabljanje domačih kirurgov, za kar sta odgovorni poslovna direktorica Kirurške klinike in 
pomočnica generalnega direktorja za pravne zadeve; 

- da se vodstvo UKC odloči glede predloga prof. dr. Geršaka o nadaljnjem usposabljanju le enega 
kirurga; 

- da se uredi dokumentacija glede plačanih odsotnosti in evidenc prisotnosti učečih se domačih 
kirurgov, za kar je odgovoren predstojnik kliničnega oddelka za kardiokirurgijo, in 
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- da se vzpostavi elektronsko kontrolo koriščenja študijskega dopusta zaradi opravljanja 
specializacij in izobraževanj, za kar sta odgovorna pomočnika generalnega direktorja za pravne 
zadeve in informatiko. 

 
22 Zaključno revizijsko poročilo je SNR posredovala generalnemu direktorju in strokovni direktorici UKC 

Ljubljana ter posameznim zaposlenim, na katere se poročilo nanaša. 

23 Iz Porevizijskega poročila financiranja pediatričnega kardiokirurškega programa z dne 5. 3. 2012 izhaja, 

da Služba za notranjo revizijo v dveh primerih ni prejela odzivnega poročila, zaradi česar je popravljalni 

ukrep označila kot nezadovoljiv, v dveh primerih je SNR odzivno poročilo prejela, a je popravljalna 

ukrepa glede predpisanih priporočil ocenila kot nezadovoljiva, v enem primeru pa je na podlagi 

odzivnega poročila popravljalni ukrep ocenila kot zadovoljiv. Končno oceno o izkazanih popravljalnih 

ukrepih je Služba za notranjo revizijo podala kot nezadovoljivo. 

24 Bistvena pomanjkljivost, ki jo je Služba za notranjo revizijo izpostavila v Zaključnem revizijskem poročilu, 

je priprava programa, na podlagi katerega bi sploh potekalo usposabljanje domačih kirurgov. 

25 Bistven očitek posameznih zaposlenih, večkrat izražen generalnemu direktorju ter strokovni direktorici 

UKC Ljubljana in potrjen tudi z Zaključnim revizijskim poročilom, pa je bil tudi pomanjkljiv nadzor nad 

uspešnostjo izvajanja pediatričnega kardiokirurškega programa. Posledično je zaradi tega prišlo do 

večletnega sodelovanja UKC Ljubljana z dr. D. M., ki pa ni dosegel dogovorjenega cilja, to je usposobitve 

dveh domačih kirurgov za samostojno opravljanje zahtevnejših operacij otrok s prirojenimi srčnimi 

napakami. To je v svoji izjavi za javnost izpostavil tudi sam dr. D. M. junija 2011, ko je povedal, da je po 

treh letih in pol usposabljanja treba nadaljevati usposabljanje istega kirurga še dodatni dve do tri leta.  

26 Kljub večkrat izraženim očitkom vodstvu o pomanjkljivostih programa je strokovna direktorica šele z 

dopisom 31. 1. 2012 na podlagi 15. do 19. člena Pravilnika o internem strokovnem nadzoru UKC 

Ljubljana imenovala strokovno komisijo za izvedbo izrednega strokovnega nadzora nad opravljenim 

delom otroškega kardiokirurškega programa. Kot člane komisije je imenovala predstavnike vseh treh 

notranjeorganizacijskih enot, ki so sodelovale v programu pediatričnega kardiokirurškega programa. 

Eden od članov je izpostavil dvom v uspešnost strokovnega nadzora zaradi pristranskosti članov 

komisije, kar pa je strokovna direktorica UKC Ljubljana zavrnila. Zato je pisno predlagal tri zdravnike 

(Slovence, od katerih dva delujeta v tujini, eden pa v Sloveniji) kot možne člane komisije za strokovni 

nadzor in poudaril, da morajo biti vsi trije zunanji zdravniki in kot takšni nepristranski. Bistvenega 

napredka v zvezi z izrednim internim strokovnim nadzorom ni bilo vse do 16. 11. 2012, ko je strokovna 

direktorica UKC Ljubljana vse člane komisije obvestila, da je zaradi zgoraj navedenih očitkov za 

izvedbo nadzora zaprosila Zdravniško zbornico Slovenije in komisijo razpustila. Denarja za tuje 

strokovnjake namreč UKC Ljubljana nima, niti jih ne predvidevajo interni akti o nadzorih. 

27 Tudi Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo (posvetovalni organ Ministrstva za zdravje, ki s sklepi 

seznanja tudi ministra) je na seji dne 4. 4. 2012 obravnaval problematiko programa in bil mnenja, da 

ima program precejšnje sistemske pomanjkljivosti, kot so prilagajanje bolnikov programu in ne 

obratno, ni kardiokirurških konzilijev, zato se kardiokirurg ne more pripraviti na operacijo, ker je ob 

predstavitvi bolnika slednji že v operacijski sobi, za operacije so kardiokirurgi praviloma nepripravljeni, 

operativni program je kaotičen, saj pogosto ni jasen niti na operativni dan, ni ustreznega 

kardiokirurškega vodenja bolnikov po operacijah, kardiokirurška ekipa in ekipa enote za intenzivno 
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terapijo je preobremenjena in tako dalje. Na mnenje razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo 

odziva s strani vodstva UKC Ljubljana ni bilo. 

28 Vodstvo UKC je dne 4. 4. 2012 izvedlo sestanek s predstavnikom LUMC iz Leidna glede sodelovanja pri 

izvajanju programa pediatrične kardiovaskularne kirurgije, v okviru katere bi izvajali operacije in hkrati 

usposabljali domače kirurge. S parametri, ki so mu bili predstavljeni, se je predstavnik v celoti strinjal in 

se zavezal v najkrajšem času organizirati sestanek med LUMC ter UKC Ljubljana v Leidnu. Iz 

korespondence med predstavnikom iz Leidna ter generalnim direktorjem UKC Ljubljana z dne 18. 4. 

2012 pa izhaja, da je vodstvo UKC Ljubljana še naprej načrtovalo sodelovanje z dr. D. M., čeprav so se 

z LUMC iz Leidna dogovorili za sodelovanje. Zato je predstavnik LUMC sodelovanje odpovedal, saj so bili 

v LUMC mnenja, da ne morejo prevzeti odgovornosti za program, kjer sodeluje še drug tuj strokovnjak. 

29 Član strokovne komisije za izvedbo izrednega strokovnega nadzora doc. dr. Samo Vesel je v primeru 

potrebe po hitrem zdravljenju dveh otrok, kjer je pri iskanju rešitve sodeloval tudi sam, v elektronskem 

sporočilu dne 2. 8. 2012 opozoril generalnega direktorja UKC Ljubljana, da napredka glede izboljšave 

programa usposabljanja ni, saj je še vedno v celoti odvisen od dr. D. M. (pri tem je pomembno dejstvo, 

da je bilo treba zaradi neplačanih storitev dr. D. M. ter zaradi njegovega dopusta do avgusta 2012 v 

tujino poslati osem otrok, kar je predstavljalo za ZZZS ogromen strošek). Opozoril je tudi na pomanjkljiv 

interes vodstva UKC Ljubljana za vzpostavitev pogodbenega razmerja z uveljavljenim evropskim 

zdravstvenim centrom iz Leidna, ki bi lahko zagotovil boljše storitve (tako izobraževalne kot glede 

zdravljenja otrok), saj otrok zaradi odsotnosti dr. D. M. ne bi bilo treba napotovati na zdravljenje v 

tujino, zaradi večjega števila kardiokirurgov bi bili omogočeni redni, vsaj dvakratmesečni obiski 

kardiokirurgov, sodelovanje pa tako ne bi bilo več vezano na točno določenega kirurga. Opozoril je tudi, 

da bo takšno zdravljenje obeh otrok v tujini pomenilo vsaj 100.000 evrov stroškov, kar je v nasprotju s 

sanacijskimi ukrepi, ki jih je vodstvo UKC Ljubljana predstavilo le nekaj dni pred tem. Opozoril je še, da 

kljub dogovoru o sanaciji stanja z dne 1. 3. 2012 z večjo vključenostjo dr. Janeza Vodiškarja (pred tem je 

bil favoriziran mag. dr. Robert Blumauer, ki pa v štirih letih sodelovanja z dr. D. M. ni izpolnil 

pričakovanj), slednji te priložnosti ni dobil, zato je konec julija 2012 podal odpoved delovnega razmerja 

in odšel v tujino.  

30 Generalni direktor UKC Ljubljana se je na elektronsko sporočilo istega dne odzval s komentarjem, da se 

v vprašanja medicinske obravnave bolnikov ni nikoli vmešaval, da so tudi sami udeleženi v programu 

kongenitalne kardiokirurgije in da od vseh vodij pričakuje, da svoje sodelavce korektno informirajo o 

aktivnostih v zvezi s tem, tudi glede plačevanja stroškov zdravstvene obravnave v Sloveniji.  

31 Na pisanje generalnega direktorja UKC Ljubljana se je v elektronskem sporočilu z dne 3. 8. 2012 odzval 

tudi strokovni direktor Pediatrične klinike, ki se je strinjal, da na številnih sestankih sprejeti sklepi 

glede programa kardiovaskularne obravnave bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami niso bili 

uresničeni, kar kaže na to, da morajo bolnike ponovno poslati na zdravljenje v tujino, kar za bolnike ni 

najboljše, da lahko ponovno pride tudi do reakcije zavarovalnice zaradi takšnih stroškov in da je končno 

treba izvesti sestanek z vodstvom UKC Ljubljana, kjer se bodo dogovorili o odgovornosti vsakega 

posameznika v tem programu in katerega sklepi oziroma sprejeti dogovori bodo zavezujoči.  
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C. RELEVANTNO PRAVO 

 

32 Tretja alineja 2. člena ZPKor in prva točka 4. člena ZIntPK določata, da je »korupcija« vsaka kršitev 

dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki 

so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno 

obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega. 

33 3. točka 4. člena ZIntPK nadalje določa, da je »integriteta« pričakovano delovanje in odgovornost 

posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, 

pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji 

in etičnimi kodeksi. 

34 Avtorsko delo je skladno s prvim odstavkom 5. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list 

RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo in 66/08) individualna storitev s področja književnosti, znanosti 

in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če sam zakon ne določa drugače. 

35 Skladno s 619. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo) se s 

podjemno pogodbo (pogodbo o delu) podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali 

popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo in podobno, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za 

to plačal. 

36 Zakon o zdravniški službi v 10. členu določa, da sme zdravnik samostojno opravljati zdravniško službo, če 

poleg pogojev, določenih z delovno-pravnimi in drugimi predpisi, izpolnjuje še posebne pogoje, 

določene s tem zakonom. Zdravnik mora: imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost (kvalifikacija), biti 

vpisan v register zdravnikov, imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem 

strokovnem področju (v nadaljnjem besedilu: licenca). 29. člen ZZdrS pa določa, da sme zdravnik začeti 

opravljati zdravniško službo z vpisom v register zdravnikov, ki ga vodi zbornica. 

37 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev v 4. členu za tujce določa obveznost predhodno pridobiti delovno 

dovoljenje ter prijaviti delo tujca, preden se tujec lahko zaposli ali dela v Republiki Sloveniji. 

D. MNENJE IN ODLOČITEV KOMISIJE O KONKRETNEM PRIMERU 

D.1. Korupcija 

38 UKC Ljubljana je javni zavod in kot takšen subjekt javnega sektorja v skladu z ZPKor in ZIntPK. Za subjekt 

in za osebe, ki v njem izvajajo funkcijo nadzora in upravljanja/vodenja, veljajo predpisane dolžnosti glede 

zakonitosti ravnanja, transparentnosti, integritete, skrbnosti in izogibanja nasprotju interesov.  

39 Komisija najprej želi izpostaviti, da se zaveda pomembnosti dela pediatričnih kardiokirurgov in 

zdravstvenega osebja nasploh, zato z ničemer ne ocenjuje strokovnih odločitev, ampak so zgornje 

ugotovitve na to temo striktno povzete iz pridobljene dokumentacije (revizije, zapisniki ...), z njimi pa 

komisija osvetljuje dejansko stanje ter na njih utemeljuje svoje ugotovitve, kot so razvidne iz 

nadaljevanja tega dokumenta. 

40 UKC Ljubljana je večkrat v izjasnitvah komisiji, pa tudi v medijih, opravičeval nezakonito stanje z 

argumentom, da so bila ogrožena življenja otrok, novorojenčkov, ki so nujno potrebovali hitro 
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kirurško oskrbo, ki jim je zaradi teh kršitev tudi bila dana. Po mnenju UKC Ljubljana bi eventualna 

kršitev lahko bila kršitev neznatnega pomena. Taka »obramba« bi bila lahko tudi razumljiva (četudi 

pravno ne opravičljiva), če ne bi ugotovljeno dejansko stanje obenem kazalo, da je šlo za dalj časa 

trajajočo protipravnost, ki pa je obenem – poleg nezakonite porabe javnih sredstev v višini vsaj 

1.246.114,44 evrov, izplačanih dr. D. M. v obliki avtorskih honorarjev za 150 operativnih dni 

(opravljenih 358 operacij) v obdobju od oktobra 2007 do decembra 2011 – imela za posledico tudi to, 

da UKC še danes nima usposobljenih lastnih kardiokirurgov za zdravljenje prirojenih srčnih napak, s 

čimer so najbolj ogrožena prav življenja otrok in novorojenčkov, na katera se UKC sklicuje. Prav 

usposabljanje lastnih kardiokirurgov je bil deklarirani cilj progama, ki so ga začeli v letu 2007 in zaradi 

česar je bil angažiran dr. D. M. Zakonodajalec je s tem, ko je določil pogoje za delo zdravnikov v Sloveniji 

(tudi tujcev) in zahteval pridobitev licence (ter za tujce tudi dovoljenja za delo) zasledoval določene cilje 

v interesu širše javnosti, predvsem varstvo pacientov in njihovo pravico, da jih obravnavajo preverjeno 

usposobljeni zdravniki za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju 

v RS. 

41 Utemeljitev UKC Ljubljana tudi ni na mestu, saj angažiranje zdravnika brez licence ni pomenilo 

enkratnega dogodka, ki bi pomenil nujno reakcijo kot odgovor na nastalo situacijo, ta situacija pa bi 

bila kasneje ustrezno odpravljena, ampak je šlo za večletno ohranjanje istega nezakonitega stanja, brez 

hkratnega prizadevanja za njegovo odpravo, kljub zavedanju, da je ravnanje nezakonito. Dodatno tak 

zaključek komisija utemeljuje tudi s hitrostjo pridobitve licence za dr. D. M., ki je bila na koncu izdana v 

vsega skupaj mesecu dni. V zvezi s tem komisija še poudarja, da je bila v konkretnem primeru temeljna 

napaka oziroma nepravilnost izvršena že v letu 2007, ko se je na napačnem pravnem temelju (avtorski 

pogodbi) vzpostavilo sodelovanje z dr. D. M., ki ni imel pogojev (licence) za delo v Sloveniji, hkrati pa 

ni bil izoblikovan jasen in za dr. D. M. zavezujoč program, ki bi omogočil, da UKC Ljubljana v doglednem 

času dobi enega ali dva usposobljena lastna (domača) kardiokirurga. 

42 Nihče ne more niti ne želi zmanjšati pomena dela dr. D. M. pri reševanju človeških življenj, niti postopek 

komisije oziroma njene ugotovitve niso usmerjene proti dr. D. M.; komisija se ne opredeljuje do 

strokovnosti in dela dr. D. M.. Je pa komisija nedvomno ugotovila, da sta odgovorni osebi UKC Ljubljana 

kršili dolžno ravnanje, ko sta dr. D. M. v nasprotju s predpisi omogočili takšno obliko sodelovanja z UKC 

Ljubljana. Zavedati pa se je treba, da je zaradi kršitev zakonodaje in netransparentnega ter 

nestrokovnega pristopa k reševanju kadrovskega problema UKC Ljubljana zašel v situacijo, ko so zaradi 

pomanjkanja kadra oziroma odvisnosti od zdravnikov iz tujine človeška življenja bolj ogrožena kot bi bila, 

če bi UKC pomanjkanje kadra leta 2007 pričel zapolnjevati z ustreznimi programi, kar bi bilo tudi v 

javnem interesu. 

43 Primarno poslanstvo proračunskega uporabnika, kot je UKC Ljubljana, je zadovoljevati potrebe 

državljanov po zdravstveni oskrbi in mora potekati na zakonit, čimbolj gospodaren, uspešen in 

učinkovit način (smotrnost poslovanja).6  

44 Iz opisanega dejanskega stanja izhaja, da sta bistvena problema delovanja pediatričnega 

kardiokirurškega programa pomanjkanje transparentnosti poslovanja v zvezi s programom ter 

pomanjkanje odgovornosti vodstva UKC Ljubljana (prejšnjega in sedanjega) za izvajanje programa ter 

                                                           
6
 Glej Priročnik za revizije smotrnosti poslovanja, Računsko sodišče RS, Ljubljana november 2006, http://www.rs-

rs.si/rsrs/rsrs.nsf/V/K661DB24EE66C4590C125723D0023853D/$file/Prirocnik_RSP.pdf.  
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odpravo pomanjkljivosti. Vodstvo UKC Ljubljana (prejšnje in sedanje) ne prepoznava temeljnih spornih 

elementov, vgrajenih v poslovanje UKC Ljubljana v zvezi s pediatričnim kardiokirurškim programom, kot 

so: pomanjkljiva dokumentacija, odsotnost parametrov za merjenje uspešnosti programa, zabrisane 

pristojnosti zaposlenih v praksi, podrejanje izvajanja programa posameznim zaposlenim, obstoj 

nasprotja interesov, prelaganje odgovornosti glede pomanjkljivosti programa na druge zaposlene, 

neukrepanje zoper posameznike zaradi kršitev, odsotnost nadzora nad izvajanjem programa in tako 

dalje. Kritikam glede uspešnosti programa, pa čeprav izrečenim s strani posameznih komisij, ki jih je 

ravno zaradi ocene programa vodstvo samo imenovalo, skuša vodstvo zmanjšati težo s tem, da jih 

zavrača kot strokovno neutemeljene in v zvezi z njimi ne ukrepa, namesto da bi jih ustrezno 

obravnavalo. Enako se odziva na kritike posameznih zaposlenih, ki v programu sodelujejo in ga poznajo z 

vidika funkcionalnosti.  

45 Posledica tako vodenega programa je, da UKC Ljubljana od jeseni 2007 pa do danes ni usposobil 

lastnega kirurga za samostojno opravljanje zahtevnejših operacij otrok s prirojenimi srčnimi 

napakami, kar je bil glede na dokumentacijo o sodelovanju z dr. D. M. cilj programa, ki naj bi bil po 

začetnih napovedih zaključen v dveh letih. Namesto tega je dr. D. M. brez licence izvajal operacije, 

dokumentacija je bila vodena netransparentno, eden od kirurgov, ki naj bi se izučil, je zapustil Slovenijo. 

Da sodelovanje dr. D. M. ni bilo prvenstveno namenjeno učenju dveh slovenskih kirurgov, potrjuje že 

predstavljen statistični podatek iz Zaključnega revizijskega poročila, da je v letih 2007, 2008, 2009 in 

2011 operiral praviloma dr. D. M., pa tudi njegova izjava za medije, da naj bi najprej »počistil čakalne 

vrste«. Ob vsem tem je UKC Ljubljana dr. D. M. nepravilno plačeval prek pogodb za avtorsko delo, na 

podlagi katerih je dobil plačanih skupaj 1.246.114,44 evrov za 150 operativnih dni (opravljenih 358 

operacij) v obdobju od oktobra 2007 do decembra 2011.  

46 Jasno je razvidno (tudi iz izjasnitev, posredovanih komisiji), da se vodstvo (prejšnje in sedanje) ne 

zaveda odgovornosti, ki jo prinaša funkcija generalnega direktorja UKC Ljubljana. Posameznik, ki 

prevzame takšno funkcijo, se mora zavedati, da je, čeprav so za posamezne dele poslovanja (kot na 

primer za strokovno dejavnost) pooblaščeni drugi, on sam odgovoren za celotno poslovanje, zaradi 

česar mora izvajati ustrezen nadzor nad delom teh oseb in tudi ustrezno ukrepati, kadar delo ni 

opravljeno na ustrezen način. Posledično je v obravnavanem primeru prišlo do nesmotrne porabe 

javnih sredstev UKC Ljubljana, saj pediatrični kardiokirurški program, kljub – samo za plačilo dr. D. M. –

porabljenim približno 1,25 milijona evrov od oktobra 2007 do decembra 2011, ni dosegel zastavljenih 

ciljev, kar priznava tudi vodstvo UKC Ljubljana samo.  

47 Izmed navedenih nepravilnosti neposredno kršitev dolžnega ravnanja v smislu opredelitve korupcije 

predstavljata sklepanje pogodb in izvajanje izplačil na napačni pravni podlagi ter omogočanje dela 

brez izpolnjevanja pogojev po veljavni zakonodaji. Tako nekdanja generalna direktorica UKC Ljubljana 

kot sedanji generalni direktor sta po ugotovitvah komisije vedela, da dr. D. M. nima pridobljene 

licence za delo zdravnika v Sloveniji, prav tako pa sta oba vedela oziroma bi morala vedeti, da za 

sklenitev avtorskih pogodb z dr. D. M. ni bilo pravne podlage. S tem, ko sta mu kljub temu omogočala 

izvajanje dela za UKC Ljubljana, za katero je prejel skupaj približno 1,25 milijona evrov, sta – kot je 

podrobneje razvidno tudi iz izreka teh ugotovitev – izpolnila znake korupcije, kot jo opredeljujeta 

tretja alineja 2. člena ZPKor oziroma prva točka 4. člena ZIntPK. 

48 Komisija na podlagi izvedenega postopka opozarja še na ugotovljene okoliščine v zvezi z večletno 

neurejenostjo programa, iz katerih je mogoče sklepati na neučinkovitost pristojnih nadzornih organov 
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(Strokovni svet UKC Ljubljana, Svet UKC Ljubljana, ZZZS, Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica 

Slovenije), ki niso odigrali svoje vloge, čeprav so se s pomanjkljivostmi lahko seznanili vsaj iz medijev, 

morali pa bi se z njimi seznaniti že sami zaradi narave svojih pristojnosti, če bi jih dosledno izvajali. Tudi 

odsotnost nadzora in ustreznega ukrepanja nadzornih organov sovpliva na odnos vodstva UKC 

Ljubljana do poslovanja in prevzemanja odgovornosti zanj.  

D.2 Dodatno ugotovljena korupcijska tveganja  

49 Nekdanja generalna direktorica mag. Darinka Miklavčič, pooblaščena za zastopanje UKC Ljubljana, ni 

organizirala ter vodila dela in poslovanja UKC Ljubljana (prvi odstavek 27. člena Statuta UKC Ljubljana) 

na način, da bi odpravila korupcijska tveganja, ki se kažejo v opustitvah dolžnosti in odgovornosti ter 

netransparentnosti poslovanja UKC Ljubljana. Iz pridobljene dokumentacije izhajajo številni viri tveganj, 

na katere vodstvo UKC Ljubljana ni ustrezno odgovorilo:  

- Organizacijski viri:  

o Politika sodelovanja s tujimi zdravstvenimi delavci/zavodi ni bila jasno določena 

(sodelovanje so vzpostavljali s posameznimi zdravstvenimi delavci in ne z zdravstvenimi 

ustanovami, čeprav takšno sodelovanje vpliva na delovanje ustanov);  

o Pediatrični kardiokirurški program ni opredeljen, niti njegov časovni okvir, finančno 

ovrednotenje in cilji; 

o Sistem kazalnikov merjenja uspešnosti programa ni določen (na primer tudi z 

evidentiranjem posegov v mednarodne baze podatkov, ki zagotavljajo mednarodno 

primerljivost, vrsta podatkov zaradi vodenja statistike ni natančno določena, kar se vidi v 

različnih statistikah vodstva UKC Ljubljana in Službe za notranjo revizijo ter posameznih 

zaposlenih, ki so v programu udeleženi). 

- Procesi: 

o Dokumentacija v zvezi z uvedbo programa ni bila ustrezno vodena ali evidentirana (na 

primer zapisniki sestankov, soglasje ZZZS o plačilu stroškov dela tujega kardiokirurga, dr. D. 

M. ni pripravljal ali vsaj avtoriziral operativnih zapisnikov), kar onemogoča sledljivost 

sprejemanja strokovnih odločitev in posledično odgovornost zanje, hkrati pa ne omogoča 

transparentnosti poslovanja; 

o Pristop k reševanju kadrovske problematike glede kardiokirurga je bil pozen (na primer 

iskanje novega kardiokirurga, priprava finančne ocene programa, priprava programa 

sodelovanja s tujim kardiokirurgom), kar onemogoča smotrno poslovanje, neobremenjeno 

s časovnimi okvirji; 

o Identifikacija ustreznega tujega kardiokirurga ni bila ustrezna (ni potekala na podlagi 

vnaprej določenih kriterijev, ki jih mora izpolnjevati, da bo zadostilo potrebam UKC 

Ljubljana tako v smislu izvajanja operacij kot učenja domačih kirurgov, iskanju se ni 

pristopilo sistematično in ciljno naravnano, z različnimi tujimi kirurgi se je dogovarjalo o 

različnih pogojih sodelovanja, vsebine pogodb niso dogovarjali pristojni zaposleni); 
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o Pristojnosti posameznih zaposlenih niso bile spoštovane in prihajalo je do njihovega 

prenosa na druge zaposlene (na primer poslovna direktorica klinike, ki je odgovorna za 

poslovni uspeh klinike, pri pripravi pogodb z dr. D. M. ni sodelovala), na takšen način 

vodeno poslovanje pa je bilo pomanjkljivo (v konkretnem primeru predmet pogodb ni bil 

določen ali določljiv, pogodbe niso temeljile na ustreznih pravnih podlagah); 

o Dokumentacija v zvezi z izvajanjem programa ni dosledno vodena (zapisniki sestankov, 

ocene uspešnosti, vrsta podatkov zaradi vodenja statistike ni natančno določena, operativni 

zapisniki niso ustrezno podpisani, posegi niso evidentirani glede na to, kdo jih je opravil), 

kar onemogoča oceno uspešnosti programa; 

o Nadzor nad delom zaposlenih se ni izvajal (sklepanje avtorskih pogodb namesto podjemnih 

pogodb, delo brez licence in veljavnega dovoljenja za delo); 

o Nadzor nad uspešnostjo programa se ni izvajal (predmet avtorskih pogodb je bil nedoločen 

oziroma nedoločljiv, s čimer je bil onemogočen nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih 

obveznosti  dr. D. M., ker pa niso bili določeni parametri programa, je bil onemogočen tudi 

nadzor nad uspešnostjo izvajanja programa, to je, ali usposabljanje kirurgov poteka v skladu 

z zastavljenimi cilji in v določenih časovnih okvirjih). 

- Zaposleni: 

o Pravila glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov niso spoštovana.  

50 Tudi generalni direktor mag. Simon Vrhunec – čeprav skladno s 27. členom Statuta UKC Ljubljana kot 

generalni direktor predstavlja in zastopa UKC Ljubljana, organizira in vodi njegovo delo ter poslovanje, 

ustanovitelju in Svetu UKC Ljubljana pa odgovarja za poslovni uspeh, uravnoteženje poslovnih in 

strokovnih interesov ter za zakonitost poslovanja – ni zagotovil smotrnega in učinkovitega 

pediatričnega kardiokirurškega programa ter je ignoriral opozorila različnih zaposlenih, internih služb, 

notranje revizijske službe in strokovnih komisij, da obstoječi pediatrični kardiokirurški program ne 

dosega zastavljenih ciljev, čeprav je tudi samo vodstvo večkrat priznalo, da program ni uspešen. 

Predvsem so iz dejanskega stanja razvidni naslednji viri tveganj, na katere vodstvo UKC Ljubljana ni 

ustrezno odgovorilo:  

- Organizacijski viri:  

o Pediatrični kardiokirurški program ni opredeljen, niti njegov časovni okvir, finančno 

ovrednotenje in cilji; 

o Sistem kazalnikov merjenja uspešnosti programa ni določen (na primer tudi z 

evidentiranjem posegov v mednarodne baze podatkov, ki zagotavljajo mednarodno 

primerljivost, vrsta podatkov zaradi vodenja statistike ni natančno določena);  

- Procesi: 

o Dokumentacija v zvezi z izvajanjem programa ni dosledno vodena (zapisniki sestankov, 

ocene uspešnosti, vrsta podatkov zaradi vodenja statistike ni natančno določena, operativni 

zapisniki niso ustrezno podpisani, posegi niso evidentirani glede na to, kdo jih je opravil); 
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o Pristojnosti posameznih zaposlenih niso spoštovane in prihaja do njihovega prenosa na 

druge zaposlene; 

o Nadzor nad delom zaposlenih se ne izvaja (na primer glede odprave pomanjkljivosti 

programa); 

o Nadzor nad uspešnostjo izvajanja programa se ne izvaja.  

- Zaposleni: 

o Pravila glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov niso spoštovana; 

o Zaposleni, vključeni v program, ne spoštujejo dogovorov glede odprave pomanjkljivosti 

programa (kljub dogovoru o izključitvi mag. dr. Bluamuerja iz programa je vanj vedno znova 

vključen, sodelovanje z dr. D. M. se nadaljuje kljub nasprotnemu dogovoru); 

o Mnenja posameznih služb, komisij glede uspešnosti programa in nujnih ukrepov za odpravo 

pomanjkljivosti niso spoštovana (na primer ukrepi Službe za notranjo revizijo, predlogi 

Neodvisne strokovne komisije za kardiovaskularno kirurgijo); 

o Odgovorni niso sankcionirani zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti; 

o Pediatrični kardiokirurški program je, kljub pomanjkljivostim, javnosti predstavljen kot 

uspešen. 

51 Generalni direktor tudi ni prevzemal odgovornosti za svoja ravnanja in ravnanja zaposlenih v UKC 

Ljubljana, temveč je prepuščal odgovornost za razrešitev situacije strokovnemu osebju UKC Ljubljana, 

ki pa, glede na opisano dejansko stanje, situacije ni bilo sposobno razrešiti. Prav tako potem, ko je bila 

opravljena notranja revizija programa, ni sprejel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih 

nepravilnosti (vključno z ukrepi zoper posamezne zaposlene, ki niso ravnali v skladu z dogovori, 

sprejetimi po opravljeni notranji reviziji zaradi odprave pomanjkljivosti).  

52 Omenjena korupcijska tveganja, ki se kažejo v opustitvah dolžnosti in odgovornosti ter 

netransparentnosti poslovanja UKC Ljubljana, po oceni komisije niso skladna s pričakovano integriteto 

generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda. 

*** 

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru sprejel na seji dne 

7. 5. 2013 v sestavi: Goran Klemenčič (predsednik), Rok Praprotnik (namestnik predsednika) in dr. Liljana 

Selinšek (namestnica predsednika) in dodatno odločil, da: 

- se ugotovitve o konkretnem primeru, upoštevaje določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 

objavijo na spletnih straneh komisije (www.kpk-rs.si);  

- se odgovori obravnavanih oseb, upoštevaje določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 

objavijo na spletnih straneh komisije; 

- se ugotovitve o konkretnem primeru skladno z devetim odstavkom 13. člena ZIntPK posredujejo 

Svetu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana kot organu, pristojnemu za neposredno izvajanje 

nadzora nad delovanjem generalnega direktorja UKC Ljubljana na podlagi 3. alineje prvega 
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odstavka 30. člena Statuta UKC Ljubljana oziroma za njegovo imenovanje in razrešitev na podlagi 

druge alineje 22. člena Statuta UKC Ljubljana ter za imenovanje in razrešitev strokovne direktorice 

UKC Ljubljana, ki naj v 30 dneh oceni škodljive posledice za ugled UKC Ljubljana, uvede ustrezne 

nadzorne in disciplinske postopke zoper vpletene odgovorne osebe in sprejme ustrezne ukrepe 

skladno z zakonom, kodeksi ravnanja in načrtom integritete, o izvedenih ukrepih pa obvesti 

komisijo; 

- se ugotovitve o konkretnem primeru posredujejo Strokovnemu svetu Univerzitetnega kliničnega 

centra Ljubljana kot pristojnemu organu za načrtovanje, obravnavo in usmerjanje strokovne 

dejavnosti UKC Ljubljana ter za strokovno arbitražo v primeru nesoglasij med posameznimi 

organizacijskimi enotami na podlagi 24. in 25. člena Statuta UKC Ljubljana, ki naj sprejme ustrezne 

ukrepe v zvezi z načrtovanjem in usmerjanjem pediatričnega kardiokirurškega programa ter z 

njegovim nemotenim potekom;  

- se ugotovitve o konkretnem primeru na podlagi 4. alineje prvega odstavka 13.a člena ZIntPK 

posreduje Ministrstvu za zdravje kot pristojnemu državnemu organu za izvedbo upravnega nadzora 

s pobudo za izvedbo upravnega nadzora za zagotovitev strokovnosti dela zdravstvenih delavcev in 

zdravstvenih sodelavcev ter zavodov v pediatričnem kardiokirurškem programu v skladu s 76. v zvezi 

z 80. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedil, 

15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13) ter s pobudo za izvedbo 

upravnega nadzora nad zakonitostjo delovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 

namembnostjo rabe sredstev za financiranje zdravstvenih programov in storitev v skladu s prvim 

odstavkom 77.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 

št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-

ZUJF in 21/13-ZUTD-A); 

- se ugotovitve o konkretnem primeru posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(ZZZS) zaradi nadzora gospodarnosti porabe sredstev, ki jih v skladu s 77. členom Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZZS na podlagi pogodbe z UKC Ljubljana kot 

izvajalcem zdravstvenih storitev namenja in iz katerih UKC Ljubljana financira delovanje 

pediatričnega kardiokirurškega programa; 

- se ugotovitve o konkretnem primeru posreduje Računskemu sodišču RS zaradi morebitnega 

revidiranja smotrnosti poslovanja UKC Ljubljana v skladu z 20. členom Zakona o računskem sodišču 

(Uradni list RS, št. 11/01, 20/06-ZNOJF-1 in 109/12); 

- se Zdravstvenemu inšpektoratu RS glede na določbo 76.a člena ZZdrS predlaga vzpostavitev 

sistema, ki bo skladno z 80. členom ZZdrS omogočal nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za 

samostojno opravljanje zdravniške dejavnosti tujih zdravnikov v Republiki Sloveniji in posledično 

pravočasno preverljivost ustreznosti pravne podlage njihovega delovanja; 

- se ZZZS predlaga, da pripravi sistem kazalnikov za merjenje učinkovitosti in uspešnosti tovrstnih 

programov, ki jih financira s svojimi sredstvi, pri čemer mora biti sistem kazalnikov oblikovan na 

način, da vključi vse stroške, povezane s takšnim programom (na primer tudi stroške čakanja v 

bolnišnični oskrbi in tako dalje); 

- se Ministrstvu za zdravje predlaga, da uredi postopek imenovanja članov komisije za priznavanje 

poklicne kvalifikacije v skladu z 18. členom Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, 

zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, 

št. 107/10) na način, da omogoči izločitev oziroma neimenovanje posameznega člana komisije 

zaradi obstoja nasprotja interesov, predvsem v primeru, ko je član komisije lahko le točno določena 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201314&stevilka=372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006114&stevilka=4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200791&stevilka=4489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201321&stevilka=785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200620&stevilka=752
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4325
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oseba (v primeru obstoja nasprotja interesov pri koordinatorju specializacij, ki je vnaprej imenovan), 

hkrati pa naj se zagotovi takšno vodenje postopka, v katerem uslužbenci javnega ministrstva ne 

bodo pozivali koordinatorja specializacij k de facto imenovanju članov komisije, saj je imenovanje 

članov komisije na podlagi 8. člena navedenega zakona v pristojnosti ministrstva, hkrati pa takšno 

delovanje predstavlja povečano korupcijsko tveganje za pojav nasprotja interesov pri koordinatorju 

specializacij ter klientelizem. 

 

Odločitev je bila sprejeta: soglasno.  

 

Vloženo: 

- zbirka dok.gradiva. 

 

 

 

 

 


