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ZADEVA: ANALIZA UDELEŽBE ZAPOSLENIH V JAVNEM ZDRAVSTVU V ZASEBNIH PODJETJIH 
  

 

Podatki in metodologija 
 
Na pobudo vodstva komisije je Služba za analitiko in informacijsko varnost opravila načrt analize števila 
podjetij in podjemov v lasti, upravljanju ali nadzoru s strani javnih uslužbencev zaposlenih v zdravstvu ter 
poslovanja teh podjetij z javnim sektorjem. 
 
Namen analize je pridobitev ocene obsega opravljanja zasebne dejavnosti s strani javnih uslužbencev 
zaposlenih v zdravstvu. Komisija je namreč v preteklosti že zaznala več primerov koruptivnih tveganj ali celo 
korupcije v zdravstvu, kar kaže na sistemski problem, ki terja sistemske rešitve in ukrepe. 
 
V analizi smo tako želeli ugotoviti koliko javnih uslužbencev zaposlenih v zdravstvu je udeleženih v zasebnih 
podjetjih in koliko ta podjetja poslujejo z javnim sektorjem oziroma javnim zdravstvom. Tovrstne oblike 
mešanja javnega in zasebnega namreč lahko predstavljajo resna koruptivna tveganja ali celo privedejo do 
korupcije v zdravstvu. V osnovi gre za sistemski problem, ki terja sistemske rešitve in ukrepe, prvi korak k 
reševanju tega problema pa je opredelitev njegovega obsega. To je tudi namen pričujoče analize.  
 
23. septembra 2013 je komisija od Inštituta za varovanje zdravja pridobila podatke o javnih uslužbencih, ki 
so zaposleni v javnem zdravstvu. Pridobili smo naslednje podatke za obdobje je od 1. januarja 2004 do 1. 
septembra 2013. 
 
30. septembra 2013 smo nato Ajpesu posredovali identifikacijske podatke oseb (ime, priimek, EMŠO 
številko), Ajpes pa je podatke povezal s PRS registrom ter nam posredoval nazive ter identifikacijska številke 
podjetij, v katerih  so te osebe udeležene kot lastnik poslovnega deleža, zastopnik ali član nadzornega sveta, 
podatek o vrsti udeležbe javnega uslužbenca v navedenem podjetju ter obdobje udeležbe. Zaradi narave 
podatkov v PRS registru je Ajpes podatke uparil na podlagi EMŠO številke ter na podlagi imena in priimka 
javnega uslužbenca zaposlenega v javnem zdravstvu. 
 
Pridobljene podatke smo nato uvozili v našo bazo podatkov, jih pregledali, prečistili in analizirali. 
 
Osnovna analiza podatkov kaže naslednjo strukturo zdravstvenih delavcev v IVZ bazi (oseb, ki so ali so 
kadarkoli v nadzorovanem obdobju bile v obdobju je od 1. januarja 2004 do 1. septembra 2013 zaposlene v 
javnem zdravstvu): 

- zdravnikov: 6676, 
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- zobozdravnikov: 1135 
- (vseh zdravstvenih delavcev: 36941). 

 
Struktura zdravstvenih delavcev v IVZ bazi glede na vrsto zaposlitve: 
 
vrsta zaposlitve odstotek 

DELAVEC ZA NEDOLOČEN ČAS 71,19 

DELAVEC ZA DOLOČEN ČAS 22,13 

POGODBENO DELO 4,05 

POGODBENO DELO UPOKOJENCA 1,58 

SPECIALIZANT NA USPOSABLJANJU 0,86 

PRIPRAVNIK ZA DOLOČEN ČAS 0,10 

VOLONTER 0,06 

PRIPRAVNIK ZA NEDOLOČEN ČAS 0,02 

 
Struktura zdravstvenih delavcev v IVZ bazi glede na tip izvajalca, kjer je posameznik zaposlen: 
 
tip izvajalca odstotek 

OSNOVNO ZDRAVSTVO 27,60 

KLINIKA 25,23 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA 20,08 

SOCIALNI ZAVOD 8,71 

SPECIALNA BOLNIŠNICA 7,68 

LEKARNA 4,06 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 2,74 

IZOBRAŽEVALNE USTANOVE 1,99 

ZZZS in ZPIZ 0,56 

SPECIALISTIČNA AMBULANTA 0,53 

UPRAVNI ORGANI 0,38 

ZDRAVILIŠČE 0,21 

OSTALO 0,20 

FARMACEVSTKA INDUSTRIJA 0,02 
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Glavne ugotovitve 
 
V nadaljevanju podajamo glavne ugotovitve analize. 
 

Udeležba javnih uslužbencev, zaposlenih v javnem zdravstvu 
 
Udeležba javnih uslužbencev, zaposlenih v javnem zdravstvu ni splošno razširjen pojav. Od 36941 oseb 
zaposlenih v javnem zdravstvu jih je 6,9% (uparjenje po EMŠO) oziroma 8,3% (uparjenje po imenu in 
priimku) udeleženih v zasebnih podjetjih. Pri udeležbi v podjetjih izstopajo določene skupine, predvsem 
zdravniki (20,95%), zobozdravniki (32,07%) ter poklici povezani z zobozdravstvom (zobna protetika, 
ortodontija, … - 12,09%) in psihologi (20,38%). 
 
Udeležba posameznika v zasebnem podjetju pomeni, da ima posameznik v lasti poslovni delež v podjetju, 
ali da je v njem zastopnik ali član nadzornega organa ali pa je nosilec podjema (samostojni podjetnik). 
 
Uparjanje podatkov po EMŠO ter po imenu in priimku 
Zaradi narave podatkov v PRS registru, ki je v določenem delu pomanjkljiv, podatkov nismo uparili samo na 
podlagi EMŠO številke, pač pa tudi na podlagi imena in priimka javnega uslužbenca zaposlenega v javnem 
zdravstvu. Uparjanje po EMŠO je enolično, uparjanje po imenu in priimku pa ni povsem zanesljivo (da nam 
večje število rezultatov), saj imajo lahko različne osebe enako ime in priimek. 
 
Identifikacija podjetij, ki se ukvarjajo z zdravstveno dejavnostjo 
Ker vsa navedena podjetja niso registrirana za zdravstveno dejavnost, smo podjetja razvrstili v dve skupini – 
podjetja, ki se ukvarjajo z zdravstveno dejavnostjo ter vsa ostala. Razvrstitev je bila opravljena na podlagi 
dejavnosti podjetja. Upoštevali smo Q86 ali Q87 po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD). Pri podjetjih, ki 
ne obstajajo več in so bila izbrisana iz PRS, smo razvrstitev opravili na podlagi imena podjetja. 
 
Osnovne ugotovitve glede udeležba zdravstvenih delavcev v zasebnih podjetjih 
V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih ugotovitev. Iz tabele je razvidno število zdravstvenih delavcev, ki 
so v času svoje zaposlitve v javnem zavodu bili udeleženi v zasebnem podjetju (ločeno za vsa podjetja in 
podjetja, ki se oz. so se ukvarjala z zdravstveno dejavnostjo). Gre za tim. časovno prekrivanje udeležbe v 
zasebnih podjetjih in zaposlitve v javnem zdravstvu. Podatki veljajo za obdobje od 1. januarja 2004 do 1. 
septembra 2013. 
 

Število vseh zaposlenih 36941 

So ali so bili udeleženi v kakršnem koli podjetju, 
uparjeni po imenu in priimku 8883 

So ali so bili udeleženi v kakršnem koli podjetju, 
uparjeni po EMŠO 4700 

 
So ali so bili udeleženi v podjetju, ki se ukvarja z 
zdravstveno dejavnostjo, uparjeni po imenu in 
priimku 3098 

-- od tega zdravnikov 1508 

-- od tega zobozdravnikov 410 

So ali so bili udeleženi v podjetju, ki se ukvarja z 
zdravstveno dejavnostjo, uparjeni po EMŠO: 2548 

-- od tega zdravnikov 1396 

-- od tega zobozdravnikov 361 
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Zgoraj omenjenih 2548 oseb, ki so v podjetjih zagotovo udeležene, lahko v njih nastopajo kot družbenik, 
zastopnik ali nadzornik. Spodnja tabela prikazuje število posameznih vlog. Ker se vloge med seboj ne 
izključujejo, je skupna vsota večja kot je število vseh oseb, ki so bile udeležene v podjetjih. 
 

Tip udeležbe Število oseb 

Družbenik 2364 

Zastopnik 816 

Nadzornik 23 

 
Na spodnjih dveh grafih prikazujemo deleže zdravstvenih delavcev, ki so zagotovo (temno rdeča barva – 
uparjanje po EMŠO), verjetno (oranžna barva – uparjanje po imenu in priimku) ali niso (zelena barva) 
udeleženi v zasebnih podjetjih. Podatke prikazujemo samo podjetja, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. 
 
Podatke o udeležbi javnih uslužbencev, zaposlenih v javnem zdravstvu glede na poklicno skupino 
zdravstvenih delavcev prikazujemo v spodnjem grafu. 
 

 
 
V naslednjem grafu podatke prikazujemo glede na tip izvajalca, v katerem zdravstveni delavci so ali so bili 
zaposleni. 
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V nadaljevanju analize smo za vsako osebo izračunali ali se zaposlitev v javnem zdravstvu prekriva z 
udeležbo posameznika v enem ali več podjetjih. 
 

Prekrivanje zaposlitve z udeležbo v kateremkoli podjetju (podatki uparjeni po EMŠO): 
Oseba ima datumsko prekrivanje: 3512 

-- od tega zdravnikov: 1332 

-- od tega zobozdravnikov: 265 

 
Prekrivanje zaposlitve z udeležbo v podjetju, ki se ukvarja z zdravstveno dejavnostjo (podatki uparjeni po EMŠO): 
Oseba ima datumsko prekrivanje: 1801 

-- od tega zdravnikov: 1048 

-- od tega zobozdravnikov: 235 

 
Za vsakega posameznika smo izračunali še delež prekrivanja udeležbe posameznika v enem ali več 
podjetjih, ki se ali so se ukvarjala z zdravstveno dejavnostjo, glede na čas zaposlitve v javnem zdravstvu.  
 

 
 
Na grafu prikazujemo samo tiste zdravstvene delavce, ki so (ali so bili) v nadzorovanem obdobju udeleženi 
v enemu ali več podjetij, ki opravljajo ali so opravljala zdravstveno dejavnost (iz prikaza so torej izločeni 
tisti, ki v podjetjih niso udeleženi). Prikazani so deleži prekrivanja njihove zaposlitve v javnem zdravstvu in 
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zasebnih podjetjih. Tako 50-odstotno prekrivanje pomeni, da je bil v med časom zaposlitve znotraj 
nadzorovanega obdobja posameznik polovico dni udeležen tudi v (vsaj enem) podjetju. 
 
V prikazu izstopa delež zdravstvenih delavcev, ki so ves čas svoje zaposlitve udeleženi v zasebnih podjetjih. 
Razlog za to je med drugim lahko tudi v tem, da je začetek njihove udeležbe v podjetju pred začetkom 
nadzorovanega obdobja (pred 1. 1. 2004). 
 
Podatki kažejo, da med tistimi, ki so udeleženi v zasebnih podjetjih, prevladujejo tisti, ki so (v 
nadzorovanem obdobju) udeleženi praktično ves čas, ko so ali so bili zaposleni v javnem zdravstvu. 
 
Za vsako osebo zaposleno v javnem zdravstvu, ki se ji je zaposlitev prekrivala z udeležbo v zasebnem 
podjetju smo tudi izračunali koliko časa je preteklo od zaposlitve do udeležbe v zasebnem podjetju. 
 
V spodnjem grafu prikazujemo porazdelitev števila dni od začetka zaposlitve do vstopa v posamezno  
podjetje, ki se ukvarja z zdravstveno dejavnostjo. Iz grafa je razvidno, da se večina vstopov v zasebna 
podjetja zgodi v prvih letih po zaposlitvi v javnem zdravstvu, pri čemer so vstopi bolj zgoščeni ob začetku 
nastopa zaposlitve. Podatki so uparjeni po EMŠO številki. 
 

 
 
Podobno sliko kaže tudi graf, kjer prikazujemo porazdelitev števila dni od začetka zaposlitve do prvega 
vstopa v podjetje (nekateri posamezniki so namreč udeleženi v več podjetjih), ki se ukvarja z zdravstveno 
dejavnostjo. Tudi iz tega grafa je razvidno, da se večina vstopov v prvo zasebno podjetje zgodi v ob začetku 
zaposlitve v javnem zdravstvu. Podatki so uparjeni po EMŠO številki. 
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Nadalje smo pogledali še kdaj so bila ustanovljena navedena podjetja, ki se ukvarjajo z zdravstveno 
dejavnostjo. Iz grafa je razvidno, da se je v letih pred nastopom gospodarske krize močno povečalo število 
novoustanovljenih zasebnih podjetij, s krizo se je ustanavljanje nekoliko upočasnilo. Podatki so uparjeni po 
EMŠO številki. 
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Pravno organizacijska oblika podjetij v katerih so udeleženi javni uslužbenci, zaposleni v javnem 
zdravstvu 
 
Analiza je pokazala razmeroma visok delež podjetij v pravno organizacijski obliki samostojni podjetnik (s.p.). 
Razlog za to je v določeni meri verjetno tudi sistemske narave oziroma povezan s problematiko plačevanja 
nadur za dežurstva zdravnikov. Na to nakazuje tudi podatek, da največje število zaposlenih, ki so udeleženi v 
zasebnih podjetjih prihaja iz UKC Ljubljana oziroma prvem da pri udeležbi v zasebnih podjetjih izstopajo 
zaposleni v specialističnih ambulantah (20% jih je udeleženih v zasebnih podjetjih). Analiza je tudi razkrila 68 
samostojnih podjetnikov, ki so poslovali z javnim zavodom kjer so sicer zaposleni in to v obdobju prekrivanja. 

 
V analizi smo identificirali 1723 podjetij ki opravljajo zdravstveno dejavnost, pri čemer se pri teh podjetjih 
prekrivata obdobje zaposlitve zdravstvenega delavca v javnem zdravstvu ter njegove udeležbe v zasebnem 
podjetju. Med podjetji, v katerih so v obdobju svoje zaposlitve udeleženi zdravstveni delavci kot rečeno 
prevladujejo podjetja v pravni obliki samostojni podjetnik. Podrobnejša struktura podjetij je razvidna iz 
spodnje tabele. 
 

Število zasebnih podjetij s prekrivanjem udeležbe po obliki podjetja  št. podjetij 

Samostojni podjetnik posameznik s.p. 1018 

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. 504 

Zavod 115 

Drugo, brez podatka 31 

Registrirani zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec 30 

Družba z neomejeno odgovornostjo d.n.o. 6 

Delniška družba d.d. 6 

Komanditna družba k.d. 5 

Zadruga z.b.o. 2 

Ustanova 2 

Zbornica 2 

Registrirani lekarnar 1 

Družba za vzajemno zavarovanje d.v.z. 1 

SKUPAJ: 1723 

 
V spodnji tabeli podajamo tudi prikaz iz katerih ustanov prihaja največ zaposlenih, ki so udeleženi v 
zasebnih podjetjih: 
 

ustanova število zaposlenih, ki so 
udeleženi v zasebnih podjetjih 

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 343 

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA 106 

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 78 

ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 21 

ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 21 

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO 
VALDOLTRA 

18 

OZG ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 17 

ZD LJUBLJANA - MOSTE - POLJE 15 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE 
KAZENSKIH SANKCIJ 

14 

OZG ZOBNA POLIKLINIKA KRANJ 13 

OZG ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ 13 
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ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 12 

OZG ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 12 

ZD LJUBLJANA - CENTER 11 

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO,P.O. 11 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE OBMOČNA 
ENOTA MARIBOR 

10 

OZG ZDRAVSTVENI DOM BLED 10 

 
V tabeli so prikazani podatki za ustanove, z nad 10 osebami, ki so v teh ustanovah zaposlene in so hkrati 
udeležene v zasebnih podjetjih. 
 

Prihodki zasebnih podjetij v katerih so udeleženi zdravstveni delavci 
 
Analiza je pokazala da je 114 zasebnih podjetij prejemalo prihodke s strani proračunskih uporabnikov v 
času, ko so bile v teh podjetjih udeležene osebe hkrati tudi zaposlene pri teh proračunskih uporabnikih. V 
tem obdobju so ta podjetja od teh zdravstvenih zavodov prejela 2,4 milijona EUR.  
Pri analizi smo identificirali 1046 zasebnih podjetij, v katerih so oz. so bili udeleženi zdravstveni delavci in se 
ukvarjajo z zdravstveno dejavnostjo ter so poslovala z javnim sektorjem. Večina teh subjektov je bila bodisi 
samostojni podjetnik (523 subjektov) bodisi družba z omejeno odgovornostjo (377 subjektov). 
 
Denarni obseg poslovanja z javnim sektorjem in njegovimi deli smo izračunali na podlagi povezave podatkov 
o identificiranih podjetjih s podatki o finančnih transakcijah javnega sektorja iz podatkovne baze Supervizor.  
 
V prvi tabeli smo upoštevali prihodke teh podjetij v času nadzorovanega obdobja, torej za obdobje od 1. 
januarja 2004 do 1. septembra 2013. V tabeli prikazujemo prihodke iz celotnega javnega sektorja, posebej 
pa še iz celotnega javnega zdravstva ter iz strani proračunskega uporabnika, kjer je zdravstveni delavec 
zaposlen. 
 

 
 
 

celotni javni sektor celotno javno zdravstvo proračunski uporabnik, 
kjer je zdravstveni 
delavec zaposlen 

oblika podjetja število znesek število znesek število znesek 

Samostojni podjetnik 
posameznik s.p. 298 3.763.049,82 € 248 3.517.079,76 € 68 625.787,3 € 

Družba z omejeno 
odgovornostjo d.o.o. 132 25.983.573,38 € 114 23.991.424,08 € 28 900.516,4 € 

Registrirani zdravnik, 
zobozdravnik, zasebni 
zdravstveni delavec 3 102.397,04 € 3 102.397,04 € 1 9.542,63 € 

Drugo 49 39.398.142,92 € 40 27.278.121,16 € 20 1.160.014 € 

SKUPAJ 482 69.247.163,16 € 405 54.889.022,04 € 117 2.695.860 € 

 
Podatki kažejo, da so navedena podjetja v celotnem obdobju od javnega sektorja prejela nekaj več kot 69 
milijonov proračunskih sredstev, od tega od javnega zdravstva dobrih 54,8 milijonov. Dobrih 2,6 milijona 
prihodkov (3,89% od celotnega zneska prihodkov iz javnega sektorja) so navedena podjetja prejela od 
proračunskih uporabnikov, kjer so zaposlene osebe, ki so hkrati udeležene v teh podjetjih. 
 
V drugi tabeli smo upoštevali prihodke teh podjetij v času prekrivanja, torej v času, ko je bila oseba hkrati 
zaposlena v javnem zdravstvu ter udeležena v zasebnem podjetju. Tudi v tej tabeli prikazujemo prihodke 
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iz celotnega javnega sektorja, posebej pa še iz celotnega javnega zdravstva ter iz strani proračunskega 
uporabnika, kjer je zdravstveni delavec zaposlen. 
 

 
 
 

celotni javni sektor celotno javno zdravstvo proračunski uporabnik, 
kjer je zdravstveni 
delavec zaposlen 

oblika podjetja število znesek število znesek število znesek 

Samostojni podjetnik 
posameznik s.p. 298 3.763.049,82 € 248 3.517.079,76 € 68 625.787,28 € 

Družba z omejeno 
odgovornostjo d.o.o. 130 25.085.862,63 € 113 23.263.629,67 € 26 889.774,73 € 

Registrirani zdravnik, 
zobozdravnik, zasebni 
zdravstveni delavec 3 102.397,04 € 3 102.397,04 € 1 9.542,63 € 

Drugo 49 31.814.293,13 € 40 20.957.462,82 € 19 910.460,12 € 

SKUPAJ 480 60.765.602,62 € 404 47.840.569,29 € 114 2.435.564,8 € 

 
Podatki kažejo, da so navedena podjetja v obdobju prekrivanja od javnega sektorja prejela nekaj več kot 
60,7 milijona proračunskih sredstev, od tega od javnega zdravstva dobrih 47,8 milijona. Dobrih 2,4 milijona 
prihodkov (4% od celotnega zneska prihodkov iz javnega sektorja) so navedena podjetja prejela od 
proračunskih uporabnikov, kjer so zaposlene osebe, ki so hkrati udeležene v teh podjetjih. 
 
Do odstopanj (večji znesek prihodkov iz strani proračunskega uporabnika, kjer je udeleženi posameznik 
zaposlen od zneska prihodkov iz javnega zdravstva) prihaja zato, ker so nekatere osebe zaposlene v 
ustanovah, ki ne spadajo med zdravstvene ustanove v ožjem smislu, pač pa se npr. ukvarjajo z 
izobraževanjem (npr. Center za sluh in govor, Medicinska fakulteta UL, itd.). 
 
Navedena zasebna podjetja prejmejo razmeroma visok delež (okrog tretjine) prihodkov s strani 
proračunskih uporabnikov in to ravno v času, ko so v teh podjetjih udeležene osebe hkrati tudi zaposlene 
pri teh proračunskih uporabnikih.  
Iz tabele je tudi razvidno, da je 68 samostojnih podjetnikov poslovalo s proračunskim uporabnikom kjer so 
sicer tudi zaposleni in to v času svoje zaposlitve. Kot kaže, proračunski uporabniki tega dvojnega načina 
prejemanja sredstev (poleg redne plače še nakazila na s.p.) ne dojemajo kot spornega, zaradi nižje 
obdavčitve plačila samostojnemu podjetniku pa je taka ureditev lahko v interesu obema stranema, pri 
čemer je na eni strani oškodovana davčna blagajna, po drugi strani pa zaposlovalec prihrani. 
 
Pojavlja se tudi vprašanje legalnosti tovrstnega dvotirnega sistema izplačevanja. Dejstvo, da je oseba 
zaposlena v javnem zavodu in hkrati preko druge pravne ali fizične osebe posluje s svojim zaposlovalcem, je 
namreč lahko v nasprotju z drugim odstavkom 53.b člena ZZdej (določba sicer velja od 12. maja 2012, v 
zakonodajo pa jo je uvedel ZUJF, Uradni list RS 40/2012). 
 
53.b člen ZZDej namreč izrecno določa, da se pisno soglasje za opravljanje zdravstvenih storitve pri drugem 
javnem zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi izda, če s tem ne bo povzročena 
škoda javnemu zdravstvenemu zavodu oziroma motnja pri opravljanju dejavnosti javnega zdravstvenega 
zavoda, če javni zdravstveni zavod sam nima potrebe po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki 
presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravstvenega delavca. 
 
S tem, ko oseba posluje s svojim zaposlovalcem, pa v primeru, da ta oseba preko svojega podjetja opravlja 
isto dejavnost kot v času svoje zaposlitve v javnem zdravstvu, izkazuje, da ima zaposlovalec potrebo po 
dodatnem, dopolnilnem ali nadurnem delu. 
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Analiza dohodninskih odločb 
 
Analiza dohodninskih odločb istega dela javnih uslužbencev, ki smo jih v predhodnih analizah ocenili kot 
kritične (zdravniki, zobozdravniki ter poklici povezani z zobozdravstvom (zobozdravnik, zobotehnik, ustni 
higienik, inženir zobne protetike), psihologe ter dipl. ing. ortotike in protetike; ki so zaposleni za nedoločen 
čas ter upokojence, ki pogodbeno delajo) je pokazala, da dodatni zaslužki javnih uslužbencev, zaposlenih v 
javnem zdravstvu, niso splošno razširjen pojav. Pri dohodkih izmed analiziranih skupin izstopa poklicna 
skupina zdravnikov, oziroma oseb, ki niso udeležene v zasebnih podjetjih. Pokazalo pa se je tudi, da ima 
manjša skupina teh oseb izjemno visoke dodatne dohodke. 

 
V analizi udeležbe javnih uslužbencev, zaposlenih v javnem zdravstvu v zasebnih podjetjih smo identificirali 
skupine javnih uslužbencev, ki pri tem izstopajo. To so zdravniki, zobozdravniki ter poklici povezani z 
zobozdravstvom (zobozdravnik, zobotehnik, ustni higienik, inženir zobne protetike), psihologe ter dipl. ing. 
ortotike in protetike.  
 
Za te skupine javnih uslužbencev smo Davčno upravo RS zaprosili za podatke iz dohodninskih odločb in sicer 
podatke o skupnem znesku dohodkov iz vseh pogodbenih razmerij, razen pogodbe o zaposlitvi (podatke iz 
rubrik »dohodek« in »osnova« iz postavke »preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja«). 
 
Podatke smo pridobili v anonimizirani obliki (brez enoličnega identifikatorja osebe), vendar na način, da je 
podatke mogoče analizirati glede na leto ter skupino v katero smo razvrstili javnega uslužbenca (v skupine 
smo jih razvrstili glede na to ali so bile te osebe udeležene v zasebnem podjetju ali ne, glede na poklicno 
skupino ter zaposlitveni status ter glede na to ali so bile v danem dohodninskem letu zaposlene v javnem 
zdravstvu v celoti, delno ali pa sploh ne). 
 
Pridobljeni podatki kažejo, da je oseb, ki so v dohodninskih odločbah prijavile preostale dohodke iz drugega 
pogodbenega razmerja okrog 2900 na posamezno leto. Upoštevali smo samo tiste javne uslužbence, ki so 
bili v celotnem dohodninskem letu zaposlene v javnem zdravstvu. Pri tem poudarjamo, da v te podatke niso 
všteti dohodki iz delovnega razmerja (plače). 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

KPK, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 400 5710 / fax:. 01 478 84 72 
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si 
 
12/24 

 

INTEGRITETA, ODGOVORNOST, 

VLADAVINA PRAVA 
 

 
 
Podatki kažejo, da je bila skupna vsota prijavljenih bruto dohodkov v celotnem obdobju 166,67 milijonov 
EUR, prijavljene osnove pa za 149,67 milijonov EUR. Pregled po letih kaže trend naraščanja (razen v letu 
2012, ko je zaznati manjši upad).  
 

 
 
Analiza tudi kaže, da pri prijavljenih dohodkih iz tim. dodatnega dela izstopa poklicna skupina zdravnikov. 
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V nadaljevanju smo podatke analizirali še glede na udeležbo javnih uslužbencev v zasebnih podjetjih. V 
analizo smo vključili samo osebe, ki so bile v celotnem dohodninskem letu zaposlene v javnem zdravstvu, 
osebe pa smo razdelili v tri skupine: tiste, ki v danem dohodninskem letu niso bile udeležene v zasebnih 
podjetjih, tiste, ki so bile v zasebnih podjetjih udeležene le del danega dohodninskega leta ter tiste, ki so 
bile v celotnem letu poleg zaposlitve v javnem zdravstvu tudi udeležene v zasebnih podjetjih. 
 
Analiza kaže, da so dohodke iz drugih pogodbenih razmerij prijavljali večinoma tisti, ki niso udeleženi v 
zasebnih podjetjih. 
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Najvišji prijavljeni bruto dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je 193.176,38 EUR (prijavljen je bil v 
letu 2010), prijavljenih letnih bruto dohodkov nad 100.000 EUR s strani oseb, ki so bile v celotnem danem 
dohodninskem letu zaposlene v javnem zdravstvu pa je 24. Porazdelitev prijavljenih bruto dohodkov iz 
drugega pogodbenega razmerja sicer kaže močno asimetrično porazdelitev - manjša skupina oseb ima 
izjemno visoke dodatne dohodke. 
 

 
Iste podatke smo razvrstili in sicer tako, da smo vse prijavljene bruto dohodke iz drugega pogodbenega 
razmerja (za vsako posamezno leto) razdelili v enega izmed sedem razredov. Kot je razvidno iz grafa, dobrih 
32% oseb ni prejemalo nobenih dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja. 
 
Dobrih 43% jih je poleg redne plače oz pokojnine (v analizo smo namreč vključili samo tiste, ki so bili v tem 
obdobju zaposleni za nedoločen čas oz. imeli status upokojenca, a so pogodbeno delali v javnih 
zdravstvenih zavodih) prejemalo do 5000 EUR letno. Število oseb z višjimi prejemki pa je bistveno manjše. 
To kaže na dejstvo, da dodatni zaslužki javnih uslužbencev, zaposlenih v javnem zdravstvu niso splošno 
razširjen pojav, res pa je, da ima manjša skupina teh oseb izjemno visoke dodatne dohodke. 
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Analiza nadzorov 
 
Analiza nadzorov opravljenih s strani Zdravstvenega inšpektorata kaže, da je upravnih in inšpekcijskih 
ukrepov za področje zdravniške službe, kamor spada tudi preverjanje obstoja dovoljenj za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti, relativno malo. Analiza nadzorov opravljenih s strani ministrstva za zdravje pa kaže, 
da je opravljenih upravnih nadzorov relativno malo (108), v večini primerov pa so bile ugotovljene kršitve. 
 
Dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti 
Zakon o zdravstveni dejavnosti v 3. členu določa, da lahko zdravstveno dejavnost na podlagi dovoljenja 
ministrstva, pristojnega za zdravje, opravlja vsaka domača in tuja pravna in fizična oseba, ki izpolnjuje vse 
predpisane pogoje. Zdravstvena dejavnost po tem zakonu obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih po medicinski 
doktrini in ob uporabi medicinske tehnologije opravljajo zdravstveni delavci oziroma delavke in zdravstveni 
sodelavci oziroma sodelavke pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in 
poškodovancev. 
 
Komisija je 11. oktobra 2013 od Ministrstva za zdravje pridobila seznam izdanih dovoljenj za opravljanje 
zasebne zdravstvene dejavnosti. Na posredovanem seznamu se nahaja 489 subjektov, ki jim je bilo izdano 
soglasje. Seznam vsebuje naziv subjekta, naslov opravljanja dejavnosti ter strokovno področje opravljanja 
dejavnosti, za katerega je bilo dovoljenje izdano. Seznam ne vsebuje nobenega enoličnega identifikatorja 
(na primer matične ali davčne številke), prav tako pa ne vsebuje datuma izdaje dovoljena, datuma 
morebitnega umika dovoljenja in številke dovoljenja, zaradi česar je tak seznam za učinkovito opravljanje 
administrativnih in upravnih nalog oziroma učinkovitega nadzora neustrezen. Ob selitvi subjekta na drugo 
lokacijo ali ob preimenovanju subjekta ali pa že ob tipkarski napaki pri vpisu se izgubi ažurnost, seznam pa s 
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tem postane neuporaben. Ker se za identifikacijo podjetja uporablja ime, to pomeni, da pride do tega, da se 
na istem naslovu nahajata dva izvajalca z enakim ali zelo podobnim imenom. 
 
V nadaljevanju smo pridobili tudi podatke o izvedenih nadzorih s strani ZZZS. ZZZS namreč izvaja nadzor nad 
spoštovanjem pogodb (izvajanje pogodb in pravilnost obračunanih storitev), na podlagi 4. točke prvega 
odstavka 76. člena ZZDej. Po pojasnilu ZZZS se njihovi nadzori praviloma izvajajo na lokaciji izvajalca. 
 
Nadzori ZZZS 
Analiza pridobljenih podatkov kaže, da ZZZS na letni ravni opravi približno 800 do 900 nadzorov. V 
pridobljeni podatkovni bazi se nahaja tudi podatek o datumu uvedbe nadzora in datumu zaključka nadzora. 
Analiza podatkov kaže, da jih med 8809 uvedenimi nadzori, 576 nima datuma zaključka, kar pomeni, da še 
vedno niso zaključeni. Največ nezaključenih nadzorov je iz leta 2007. 
 

 
 
Povprečen čas trajanja nadzora je 162 dni, mediana je 142 dni. 41 nadzorov je bilo zaključenih isti dan, kot 
so bili uvedeni, najdlje trajajoč nadzor pa je po podatkih ZZZS trajal 3934 dni, torej dobrih 10 let. Zadnji 
status v tej zadevi je sicer »tožba«. 
 
Analiza statusov zadev je prikazana v spodnji tabeli. 

zadnji status zadeve 
število 
zadev 

Zadeva zaključena brez sodnega postopka 5906 

Zadeva zaključena neposredno 1783 

Plačano 901 

Nepredvidljive okoliščine 74 

Zaključen nadzor 65 

Zadeva zaključena po sodnem postopku 34 

Tožba 14 

Osnutek zapisnika 11 

Zastarana zadeva 8 

Tožba po že zaključenem nadzornem postopku 4 
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Ugovor na začasni zapis 2 

Vročitev osnutka zapisnika 2 

Izvajanje postopka v času tožbe 1 

Izvedba nadzora 1 

Uničena zadeva 1 

 
Nadzori Zdravstvenega inšpektorata 
Pridobili smo tudi podatke o nadzorih Zdravstvenega inšpektorata. Zdravstveni inšpektorat ima namreč 
pristojnosti nadzora nad izvajanjem z zdravstvom povezanih predpisov, med drugim po 203. členu Zakona o 
prekrških (ZP-1-UPB8, Uradni list 29/2011) vodi tudi vpisnik izdanih glob in plačilnih nalogov. Na podlagi 
zaprosila za dostop do informacij javnega značaja smo pridobili podatke iz PN in ODL vpisnika. 
 
Zdravstveni inšpektorat je v obdobju od 2004 do 2013 na letni ravni opravil med 1000 in 10.000 
inšpekcijskih pregledov. Podatki sicer kažejo, da število inšpekcijskih pregledov v zadnjih štirih letih upada. 
Ker posredovani podatki o inšpekcijskih pregledih do leta 2010 niso razdeljeni glede na področje 
inšpekcijskega pregleda, v nadaljevanju za vsako analizo podajamo dva grafa. 
 
Poudariti je potrebno tudi, da so nihanja števila nadzorov lahko tudi posledica sprememb zakonodaje in s 
tem območja pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata. 
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V obdobju za katerega smo zaprosili podatke, je Zdravstveni inšpektorat izrekel 3325 upravnih ukrepov. 
Upravni ukrepi se ločeno vodijo od leta 2007. Podatki kažejo, da je bilo v tem obdobju izdanih 1077 odločb 
o odpravi nepravilnosti ter 1928 upravnih opozoril po ZIN. Največ izrečenih upravnih ukrepov je iz področja 
nalezljivih bolezni in ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. 
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Zdravstveni inšpektorat je v analiziranem obdobju izrekel 923 prekrškovnih ukrepov. Struktura po področjih 
je razvidna iz spodnjega grafičnega prikaza. 
 

 
 
Največ je bilo izrečenih opozoril. V letih 2004 in 2005 izrečenih prekrškovnih ukrepov ni bilo, v letu 2006 pa 
jih je bilo izrečenih skupno 9, vendar niso posebej strukturirana. 
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Analiza inšpekcijskih pregledov opravljenih s strani Zdravstvenega inšpektorata tako kaže, da je upravnih in 
inšpekcijskih ukrepov za področje zdravniške službe, kamor spada tudi preverjanje obstoja dovoljenj za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti, relativno malo. 
 
Izdaja dovoljenj zaposlenim v javnem zdravstvu za opravljanje zdravstvene dejavnosti pri drugem 
izvajalcu ter upravni nadzori 
Od Ministrstva za zdravje smo pridobili tudi podatke o številu soglasij k izdaji dovoljenj zaposlenim v javnem 
zdravstvu za opravljanje zdravstvene dejavnosti pri drugem izvajalcu ter podatke o upravnih nadzorih. 
 
Ministrstvo za zdravje namreč podaja soglasja k izdaji dovoljenja zaposlenim v javnem zdravstvu za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti pri drugem izvajalcu. Pridobljeni podatki kažejo, da je Ministrstvo za 
zdravje v letu 2012 izdalo 642 soglasij zdravstvenim delavcem, v letu 2013 (do 17. 12. 2013) pa je bilo 
izdanih soglasij za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem javnem zavodu ali fizični ali pravni osebi 
681. 
 
Prav tako smo od Ministrstva za zdravje, ki izvaja tudi upravni nadzor (po 3. točki prvega odstavka 76. člena 
ZZDej), pridobili seznam opravljenih upravnih nadzorov v obdobju od 2004 do 2013. V okviru upravnih 
nadzorov sicer Ministrstvo za zdravje ugotavlja zakonitost dela izvajalcev zdravstvene dejavnosti. 
 
Tudi te podatke smo pridobili na podlagi zaprosila za dostop do informacij javnega značaja. 
 
V obdobju od 2004 do 2013 je bilo opravljenih 108 upravnih nadzorov. V 80 primerih so bile ugotovljene 
kršitve, v 9 primerih pa so podatki o tem ali so bile ugotovljene kršitve ali ne, pomanjkljivi. Podatke 
podajamo v spodnjem grafu. 
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Analiza prihodkov dobaviteljev medicinske opreme in farmacevtskih podjetij 
 
Pregled prihodkov dobaviteljev medicinske opreme in farmacevtskih podjetij kaže, da na tem področju 
vladata oligopol in visoka nefleksibilnost trga. Tržišče medicinskih pripomočkov in farmacevtskih izdelkov v 
veliki meri obvladuje 9 velikih dobaviteljev, ki imajo skupaj dobrih 71% tržni delež, prav tako so razmerja 
tržnih deležev med njimi skozi leta praktično nespremenjena. 
 
Na podlagi podatkov Supervizorja smo pripravili pregled prihodkov dobaviteljev medicinske opreme in 
farmacevtskih podjetij. 
 
V izračun smo vključili vsa podjetja, ki so po Standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2008, v2 registrirane za 
naslednje dejavnosti povezane z dobavo oz. prodajo medicinskih naprav, pripomočkov ter farmacevtskih 
izdelkov: 

 C21.100 - Proizvodnja farmacevtskih surovin 

 C21.200 - Proizvodnja farmacevtskih preparatov 

 C26.600 - Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav 

 C32.500 - Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 

 G47.730 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki 

 G46.460 - Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali 

 G47.740 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi 
pripomočki 

 
Analiza v podatkovni bazi Supervizorja je identificirala 825 takšnih poslovnih subjektov (v analizi smo 
izključili poslovne subjekte, ki so hkrati tudi proračunski uporabniki). V obdobju od začetka 2004 do 
decembra 2013 so ti poslovni subjekti prejeli dobre 7,3 milijarde EUR (7.380.728.259 EUR) javnih sredstev. 
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Opomba: Podatki za leto 2013 prikazujejo nakazila do 13. decembra 2013. 

 
Podatki kažejo, da je imela v slabih desetih letih velika večina (435) podjetij skupne prejemke iz javnega 
sektorja do 100.000 EUR, manjša skupina podjetij pa ima v analiziranem obdobju izjemno visoke prejemke 
iz javnega sektorja – prejemke nad 100 milijonov EUR je imelo le 9 podjetij (od tega nekatera celo niso 
poslovala) v celotnem obdobju. Zgolj teh devet podjetij je v analiziranem obdobju prejelo dobre 5,2 
milijardi EUR (5.246.647.005,67 EUR) javnih sredstev. 
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Podatki kažejo, da so tržni deleži 9 največjih dobaviteljev medicinske opreme in farmacevtskih podjetij skozi 
leta praktično nespremenjeni, edino večjo spremembo na trgu je povzročil vstop podjetja LL Grosist, ki je v 
100% lasti Lekarne Ljubljana (njen ustanovitelj pa je Mestna občina Ljubljana). 
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Pregled prihodkov dobaviteljev medicinske opreme in farmacevtskih podjetij tako kaže, da na tem področju 
vlada oligopolna situacija – tržišče v veliki meri obvladuje 9 velikih dobaviteljev. Vsa podjetja, registrirana za 
dejavnosti povezane z dobavo oz. prodajo medicinskih naprav, pripomočkov ter farmacevtskih izdelkov so 
namreč v obdobju od začetka 2004 do decembra 2013 prejela dobre 7,3 milijarde EUR, od tega je zgolj 
devet navedenih podjetij v tem obdobju prejelo dobre 5,2 milijarde EUR (dobrih 71% teh sredstev). 
 
Podatki prav tako kažejo, da so tudi razmerja tržnih deležev med temi devetimi poslovnimi subjekti skozi 
leta praktično nespremenjena. Vse to kaže na izjemno visoko nefleksibilnost trga. 
 

* * * 

Navedene ugotovitve po našem mnenju kažejo na sistemski problem, ki določene skupine zdravstvenih 
delavcev sili oziroma motivira k ustanavljanju zasebnih podjetij posledično pa tudi mešanju javnega in 
zasebnega. Kot kažejo analize vsebine prijav je posledica teh sistemskih pritiskov oziroma sistemska 
neurejenost tega področja vedno večje vstopanje zasebnikov koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvenih 
storitev v javno zdravstveno mrežo ter preusmerjanje pacientov, pri čemer del zdravnikov, zaposlenih v 
javnih zavodih iste paciente napotujejo kot samoplačnike v svoje zasebne ordinacije oziroma v zasebne 
ordinacije, v katerih delajo v svojem prostem času. 
 
Analiza je pokazala, da dodatni zaslužki javnih uslužbencev (po pogodbah), zaposlenih v javnem zdravstvu 
sicer niso splošno razširjen pojav, izstopa pa manjša skupina teh oseb, ki ima izjemno visoke dodatne 
dohodke. 
 
Nezanemarljiva je tudi ugotovitev, da na področju dobave medicinske opreme in farmacevtskih izdelkov 
vladata oligopol in visoka nefleksibilnost trga. 
 
Če k temu prištejemo še pomanjkljiv nadzor nad zdravstvenim sektorjem s strani za to pristojnih institucij, 
lahko sklenemo, da vsi navedeni dejavniki predstavljajo resno sistemsko korupcijsko tveganje. Navedene 
ugotovitve zato po našem mnenju terjajo ustrezne sistemske rešitve in ukrepe. 
 
 
Služba za analitiko in informacijsko varnost 
odgovorna oseba: dr. Matej Kovačič, vodja analitike in informacijske varnosti 
 

 
*** 

 
Senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Goran Klemenčič (predsednik), Rok Praprotnik 
(namestnik predsednika) in dr. Liljana Selinšek (namestnica predsednika) se je z analizo seznanil na seji dne 
27. 2. 2014 in analizo potrdil kot prilogo k Sistemskemu načelnemu mnenju glede ocene ugotovljenih 
tveganj v zdravstvenem sistemu Republike Slovenije.  
 

 


