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SISTEMSKO NAČELNO MNENJE 

 
GLEDE OCENE UGOTOVLJENIH TVEGANJ V ZDRAVSTVENEM SISTEMU REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

PRIPOROČILA ZA UKREPANJE 

 

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), 

sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje sistemsko načelno 

mnenje: 

- prepletanje javnega in zasebnega interesa v zdravstvu oziroma obstoj zdravnikov, ki hkrati delajo 

v javnem in zasebnem zdravstvu, je sistemsko korupcijsko tveganje, ustvarja pa tudi povečana 

tveganja za nastanek nasprotja interesov; 

- dodatno delo v javnem sektorju zaposlenih zdravnikov brez pridobljenih zakonsko zahtevanih 

dovoljenj za takšno delo je sistemski problem, ki ni obvladan. Nadzor na tem področju se bodisi 

ne vrši bodisi ni učinkovit; 

- področje čakalnih vrst je področje z visokim korupcijskim tveganjem, ki ni ustrezno obvladano. 

Čeprav nadzorni organi ugotavljajo pogoste kršitve čakalnih vrst v javnih zavodih, sistem pa 

omogoča tudi preskakovanje teh vrst, javni zavodi tveganj, povezanih s čakalnimi vrstami, v 

načrtih integritete ne zaznavajo in jih posledično ne obravnavajo ustrezno. 

 

A. / UVODNO POJASNILO 

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) se je za izdelavo sistemskega mnenja v 

zdravstvu odločila na podlagi ugotovitev v primeru javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica 

Valdoltra (v nadaljevanju: OB Valdoltra). Ugotovitve v tem primeru so namreč pokazale sistemske kršitve 

zakonodaje glede dodatnega dela zdravnikov v ambulantah, v katerih niso redno zaposleni, in na sistemske 

kršitve pri čakalnih dobah oziroma na sistematično preskakovanje čakalnih vrst. Zaradi teže ugotovljenih 

kršitev komisija v sistemskem načelnem mnenju ocenjuje razširjenost kršitev v celotnem zdravstvenem 

sistemu oziroma učinkovitost nadzora nad področji, na katerih so bile ugotovljene kršitve v OB Valdoltra. 

Vsakemu izpostavljenemu področju, na katerem je komisija ugotovila problematiko sistemske narave, so 
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dodana priporočila komisije in poziv pristojnim organom za takojšnje ustrezno ukrepanje v smeri sanacije 

anomalij.  

Ugotovitve komisije v zadevi OB Valdoltra so objavljene kot informacija javnega značaja na spletnih straneh 

komisije,1 zato v nadaljevanju povzemamo zgolj ključne ugotovitve iz tega primera, ki so bile podlaga za 

nadaljnje sistemske analize.   

A.1./ Kratek povzetek temeljnih ugotovitev z zadevi OB Valdoltra 

Delo zdravnikov OB Valdoltra v zunanjih ambulantah 

Veliko število zdravnikov-ortopedov, zaposlenih v OB Valdoltra, poleg redne službe opravlja dejavnost 

oziroma storitve zdravnika-ortopeda tudi v zunanjih ambulantah, se pravi za druge izvajalce zdravstvenih 

storitev oziroma za druge pravne osebe, in sicer na podlagi podjemnih pogodb oziroma pogodb o 

poslovnem sodelovanju, ki jih sklepajo kot fizične osebe, kot samostojni podjetniki ali preko družb z 

omejeno odgovornostjo, v katerih so družbeniki. Paciente, pregledane v zunanjih ambulantah, ki 

potrebujejo operacijo kolena ali kolka, ti zdravniki usmerijo v OB Valdoltra, kjer jih pogosto operirajo sami. 

Zdravniki, ki izvajajo zunanjo ambulanto v posameznem zdravilišču, operirane paciente pogosto napotijo na 

rehabilitacijo prav v to zdravilišče.  

Komisija je v zvezi z dodatnim delom zdravnikov, zaposlenih v OB Valdoltra, v preiskavi med drugim odkrila 

naslednje kršitve: 

- od uveljavitve ZUJF dalje (t.j. od 1.6.2012) več zdravnikov-ortopedov, zaposlenih v OB Valdoltra, za 

opravljanje dodatne dejavnosti v zunanjih ambulantah nima pisnega soglasja sveta zavoda OB 

Valdoltra, ki bi bilo izdano po predhodnem soglasju ministra za zdravje na podlagi kriterijev, 

določenih v 53.b členu Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej); 

- nekateri zdravniki (manjše število) izvajajo zunanje ambulante za druge izvajalce zdravstvene 

dejavnosti (zdravstvene domove, zdravilišča ipd.) preko pravnoorganizacijskih oblik s.p. ali d.o.o., 

kar po stališču Ministrstva za zdravje ob upoštevanju 53.c člena ZZDej ni dovoljeno (dovoljena je le 

sklenitev podjemne pogodbe z zdravstvenim delavcem, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji). 

 

Obe vrsti kršitev trajata že dlje časa, kar nakazuje na to, da nadzorni mehanizmi znotraj zdravstvenega 

sistema ne delujejo.  

 

Nepravilnosti v zvezi s čakalnimi vrstami na operacijo 

Na podlagi neodvisne analize pridobljenih podatkov o čakalnih vrstah iz OB Valdoltra je komisija ugotovila, 

da sporočene čakalne dobe v OB Valdoltra ne držijo oziroma se redno kršijo. Konkretneje je analiza komisije 

pokazala, da veliko število pacientov pride na vrsto za operacijo prej, kot bi lahko oz. smeli priti glede na 

veljavno čakalno dobo po podatkih, ki jih OB Valdoltra sporoča IVZ-ju, in da so številni pacienti, ki so bili v 

OB Valdoltra operirani v izjemno kratkem času po vpisu na čakalno vrsto, pred tem obiskali izvajalca 

zdravstvenih storitev (zunanjo storitev), pri katerem po podjemni pogodbi dela zdravnik-ortoped iz OB 

                                                           
1
 Ugotovitve so dostopne na spletnem naslovu <https://www.kpk-rs.si/sl/komisija/informacije-javnega-znacaja>. 

https://www.kpk-rs.si/sl/komisija/informacije-javnega-znacaja
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Valdoltra. Komisija je ugotovila, da je takšno stanje možno tudi zato, ker si kirurgi v OB Valdoltra sami 

sestavljajo razpored operacij in pri tem niso vezani na položaj pacienta v čakalni vrsti. Po pojasnilih 

pristojnih oseb iz OB Valdoltra lahko zdravniki na operacijo povabijo tudi nekoga, ki je na primer bil šele 

uvrščen na čakalno vrsto (torej »mimo vrste« oziroma pacient preskoči celotno čakalno vrsto). Takšno 

ravnanje ni sankcionirano s strani vodstva bolnišnice oziroma je celo del normalnega delovanja bolnišnice. 

Komisija zato ugotavlja, da je računalniško vodenje čakalnih vrst vsaj pri nekaterih zdravnikih samemu sebi 

namen, saj se ti zdravniki razporedov čakalnih vrst ne držijo oziroma jih lahko kadarkoli brez posledic 

obidejo.  

 

B./ PROBLEMATIKA PREKRIVANJA JAVNEGA IN ZASEBNEGA V ZDRAVSTVU 

Komisija je v prvem koraku sistemske analize v zdravstvu naredila analizo prekrivanja javnega in zasebnega 

v slovenskem zdravstvenem sistemu. Namen analize je bil ugotoviti, v kolikšnem obsegu zdravniki v javnem 

zdravstvu hkrati opravljajo zasebno dejavnost. Celotna analiza je priloga k temu sistemskem načelnemu 

mnenju in je objavljena skupaj z njim. 

Analiza je pokazala, da udeležba javnih uslužbencev, zaposlenih v javnem zdravstvu, ni splošno razširjen 
pojav. Od 36941 oseb zaposlenih v javnem zdravstvu jih je 6,9% (uparjanje po EMŠO) udeleženih v zasebnih 
podjetjih oziroma so nosilci statusne oblike samostojnega podjetnika. Pri udeležbi v podjetjih in podjemih 
izstopajo predvsem zdravniki (20,95%), zobozdravniki (32,07%) ter poklici povezani z zobozdravstvom 
(zobna protetika, ortodontija, … - 12,09%) in psihologi (20,38%). 
 
Komisija je naredila tudi analizo prihodkov zasebnih podjetij, v katerih so udeleženi zdravstveni delavci. 

1046 podjetij, ki se ukvarjajo z zdravstveno dejavnostjo, in v katerih so udeleženi zdravstveni delavci, je 

med 1. januarjem 2004 in 1. septembrom 2013 s poslovanjem z javnim sektorjem zaslužilo 69 milijonov 

evrov. Od tega jih je od pravnih oseb javnega zdravstva dobilo 55 milijonov. Od proračunskih uporabnikov, 

v katerih so bili zaposleni zdravniki, udeleženi v podjetju, pa so taka podjetja dobila skupno 2,7 milijona 

evrov. Največ zdravstvenih delavcev, ki je bilo udeleženih v zasebnih podjetjih, je bilo redno zaposlenih v 

UKC Ljubljana (343 zdravstvenih delavcev), sledijo Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (106), 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (78), Zdravstveni dom Koper (21) in Zdravstveni dom Nova 

Gorica (21). Ostale ustanove imajo manj kot 20 zdravnikov, ki so udeleženi v zasebnih podjetjih. 

Komisija je od Davčne uprave RS pridobila tudi podatke o dodatnih zaslužkih zdravnikov, zobozdravnikov ter 

zaposlenih v poklicih, povezanih z zobozdravstvom (zobozdravnik, zobotehnik, ustni higienik, inženir zobne 

protetike), psihologov ter dipl. inženirjev ortotike in protetike. Komisija je pridobila podatke o skupnem 

znesku dohodkov iz vseh pogodbenih razmerij, razen pogodbe o zaposlitvi.  Pridobljeni podatki kažejo, da je 

takih oseb v javnem zdravstvu, ki so v dohodninskih odločbah poleg plače prijavile še druge dohodke, okrog 

2900 na posamezno leto. Skupna vsota prijavljenih dohodkov je bila med leti 2004 in 2012 okoli 167 

milijonov evrov. Največ, za 151 milijonov evrov dohodkov poleg plače, so prijavili zdravniki, z 8,8 milijona 

evrov pa sledi zobozdravstvena skupina. Psihologi so imeli okoli 6 milijonov evrov dodatnih dohodkov, 

inženirji ortotike in protetike pa okoli 56.000 evrov.  

Glede na to, da je bilo kar okoli 16 odstotkov zdravnikov v času zaposlitve v javnem zdravstvu hkrati 

udeleženih v zasebnih podjetjih z zdravstveno dejavnostjo, komisija meni, da je prekrivanje javnega in 

zasebnega v slovenskem zdravstvu, še posebej, kar zadeva zdravnike, občutno. To potrjuje tudi obseg plačil, 
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ki jih iz javnega sektorja dobijo podjetja, v katerih so udeleženi zdravniki, oziroma dodatni zaslužki 

zdravnikov, razvidni iz njihovih dohodninskih odločb. Čeprav ti dodatni zaslužki niso nujno sporni, komisija 

opozarja, da analiza prepletanja javnega in zasebnega v zdravstvu kaže na občutljivost javnega zdravstva na 

zasebni interes zaposlenih v javnem zdravstvu. Nepravilnosti, zaznane v primeru OB Valdoltra, pomenijo 

zaradi visoke stopnje prepletanja javnega in zasebnega v javnem zdravstvu visoko tveganje za neetično 

ravnanje in tudi korupcijo v javnem zdravstvu. V povezavi s prepletanjem oziroma prekrivanjem javnega in 

zasebnega v zdravstvu komisija opozarja tudi na povečano tveganje za nastanek nasprotja interesov, sploh 

ob upoštevanju dejstva, da je zavedanje o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, ki zavezuje tudi 

zdravnike kot javne uslužbence, v slovenskem zdravstvenem sistemu na nizki ravni.2 

Komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da je prepletanje javnega in zasebnega interesa v zdravstvu 

oziroma obstoj zdravnikov, ki hkrati delajo v javnem in zasebnem zdravstvu, samo po sebi precejšnje 

sistemsko korupcijsko tveganje, ustvarja pa tudi povečana tveganja za nastanek nasprotja interesov. 

Komisija ob tem še enkrat poudarja, da se ne opredeljuje do ravnanja posameznih zdravnikov, ki so 

zaposleni v javnem zdravstvu in obenem opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost, temveč opozarja na 

sistemska tveganja, ki jih omogoča takšna ureditev v slovenskem zdravstvenem sistemu. 

 

B.1./ Priporočilo komisije 

Komisija Ministrstvu za zdravje, Vladi RS in Državnemu zboru RS priporoča, da razmislijo o postopni 

zakonski prepovedi hkratnega delovanja  v javnem sektorju zaposlenih zdravnikov v zasebnih ambulantah in 

drugih zasebnih ustanovah. 

 

C./ DODATNO DELO ZDRAVNIKOV BREZ DOVOLJENJ 

Komisija je v zadevi OB Valdoltra ugotovila, da  precej  zdravnikov ni imelo potrebnih soglasij za opravljanje 

dodatnega dela v zunanjih ambulantah (večletni predstojnik OB Valdoltra  je denimo opravljal zdravniško 

službo v zunanji ambulanti, čeprav sta mu tako svet zavoda OB Valdoltra kot tudi ministrstvo za zdravje 

zavrnila prošnjo za izdajo soglasja). 

                                                           
2
 Glej npr. ugotovitve komisije, dostopne na <https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/zakljucne-

ugotovitve/1/2013/ugotovitve-o-konkretnem-primeru-v-zadevi-suma-krsitve-predpisov-o-nasprotju-interesov-javne-usluzbenke-

univerzitetnega-klinicnega-centra-v-ljubljani-doc-dr-marije-prezelj-spec-med-biokem-svetnice>. Nadalje je komisija npr. v primeru, 

vodenem pod št. 06210 – 1087/2012, med drugim ugotovila, da je bila ena izmed članic razširjenega strokovnega kolegija 

Ministrstva za zdravje (RSK) za medicinsko genetiko tudi ustanoviteljica in direktorica podjetja Medgen, družba za zdravstvene 

dejavnosti d.o.o.. RSK so najvišji strokovni organi na posameznem področju in določajo strokovno doktrino. S tega vidika imajo moč 

določeno medicinsko prakso potrditi kot bodisi ustrezno bodisi kot neustrezno. Omenjena članica RSK je sodelovala pri glasovanju o 

sklepu RSK, ki je omejil izvajanje določenih preventivnih pregledov podjetju, ki je konkurent podjetju Medgen d.o.o.. Ker člani RSK 

niso uradne osebe po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, se določbe tega zakona o dolžnem izogibanju nasprotju 

interesov zanje ne uporabljajo, vendar to seveda ne pomeni, da se v nasprotju interesov ne morejo znajti. Komisija je v sklopu tega 

primera pristojnemu ministrstvu priporočila, da vzpostavi  ustrezne mehanizme, ki bi take konflikte interesov oziroma resna 

tveganja prevlade zasebnega interesa nad javnim v RSK preprečevali.  

 

https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/zakljucne-ugotovitve/1/2013/ugotovitve-o-konkretnem-primeru-v-zadevi-suma-krsitve-predpisov-o-nasprotju-interesov-javne-usluzbenke-univerzitetnega-klinicnega-centra-v-ljubljani-doc-dr-marije-prezelj-spec-med-biokem-svetnice
https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/zakljucne-ugotovitve/1/2013/ugotovitve-o-konkretnem-primeru-v-zadevi-suma-krsitve-predpisov-o-nasprotju-interesov-javne-usluzbenke-univerzitetnega-klinicnega-centra-v-ljubljani-doc-dr-marije-prezelj-spec-med-biokem-svetnice
https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/zakljucne-ugotovitve/1/2013/ugotovitve-o-konkretnem-primeru-v-zadevi-suma-krsitve-predpisov-o-nasprotju-interesov-javne-usluzbenke-univerzitetnega-klinicnega-centra-v-ljubljani-doc-dr-marije-prezelj-spec-med-biokem-svetnice
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Zdravniki, ki so redno zaposleni v javnem zdravstvu, morajo za dodatno opravljanje zdravniške službe izven 

svojega delovnega časa pri drugem pravnem subjektu po določilih Zakona o uravnoteženju javnih financ 

(ZUJF) pridobiti dovoljenje ministrstva za zdravje (če je ustanovitelj javnega zavoda, v katerem so zdravniki 

redno zaposleni, Republika Slovenija) oziroma župana (če je ustanovitelj občina). Na podlagi tega dovoljenja 

lahko zdravniki nato zaprosijo za soglasje za takšno delo pri javnem zavodu, v katerem so zaposleni. Če 

obeh soglasji ne pridobijo, dodatne zdravniške službe pri ostalih subjektih ne smejo opravljati. Da bi 

ugotovila, ali so prakse dela brez dovoljenj, ki jih je komisija zasledila v OB Valdoltra, sistemski problem, se 

je komisija odločila na vzorcu javnih zavodov in zasebnih družb ugotoviti, kolikšen delež zdravnikov v 

javnem zdravstvu dodatno zdravniško službo opravlja brez ustreznih dovoljenj. Komisija je zato: 

- Od 16 javnih zavodov3 in 13 družb, ki upravljajo toplice z zdravniškimi ambulantami4 pridobila 

seznam vseh zdravnikov, ki so med 1. 6. 2012 (po uveljavitvi ZUJF) in decembrom 2013 v njihovih 

ambulantah opravljali zdravniško službo in hkrati pri teh subjektih niso bili redno zaposleni, ter 

informacijo o načinu sodelovanja teh zdravnikov z ambulantami (prek s.p., d.o.o., prek podjemne 

pogodbe itd.). 

- Dobljene podatke je nato primerjala z bazo zaposlenih zdravnikov v javnem zdravstvu, da bi odkrila 

tiste zdravnike, ki so zaposleni v javnem zdravstvu in obenem pogodbeno sodelujejo s katerim 

izmed zgornjih 16 javnih zavodov oziroma 13 družb, ki upravljajo s toplicami. 

- Od enajstih večjih javnih zavodov v lasti Republike Slovenje – Klinike Golnik, bolnišnic Slovenj 

Gradec, Novo mesto, Izola, Celje in Jesenice, UKC Ljubljana in Maribor, Bolnišnice za ginekologijo in 

porodništvo Kranj, Onkološkega inštituta ter Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani 

pridobila informacijo, kateri izmed zdravnikov, ki so zaposleni pri njih in hkrati prek podjemne 

pogodbe sodelujejo s zgoraj omenjenimi 16 javnimi zavodi oziroma 13 družbami, ki upravljajo s 

toplicami, so imeli v obdobju opravljanja dodatne zdravniške službe po sprejetju ZUJF, torej po 1. 6. 

2012, dovoljenje delodajalca za takšno pogodbeno sodelovanje. 

Komisija je z analizo pridobljenih podatkov ugotovila, da je za 16 javnih zavodov in 13 družb, ki upravljajo s 

toplicami oziroma zdravilišči, prek s.p., d.o.o. ali ostalih načinov sodelovanja, ki niso podjemna pogodba, 

kadarkoli od 1. 6. 2012 do 1. 9. 2013 zdravniško službo opravljalo 106 zdravnikov. Petinpetdeset izmed njih 

je bilo glede na podatke komisije hkrati tudi redno zaposlenih v javnem zdravstvu. Glede na določila ZUJF in 

pojasnila ministrstva za zdravje po 1. 6. 2012 opravljanje zdravniške službe zdravnikov, ki so zaposleni v 

javnem zdravstvu, pri svojem delodajalcu ali drugi zasebni ali javni pravni osebi, prek s.p., d.o.o. ali kakršne 

koli druge pogodbene oblike, ki ni podjemna pogodba, ni dovoljeno. Iz tega sledi, da je teh 55 zdravnikov 

pri 16 javnih zavodih oziroma 13 zasebnih družbah zdravniško službo opravljalo, čeprav je po zakonu, če 

upoštevamo tolmačenje ministrstva, ne bi smelo. Omenjeni zdravniki so bili redno zaposleni v Bolnišnici za 

ginekologijo in porodništvo Kranj, bolnišnici Ptuj, Onkološkem inštitutu, Kliniki Golnik, OB Valdoltra, ZD 

Kranj, ZD Tržič, ZD Celje, ZD Grosuplje, ZD Krško, ZD Ljubljana, ZD Nova Gorica, ZD Ravne na Koroškem 

Splošnih bolnišnicah Slovenj Gradec, Jesenice, Celje, Izola, na UKC Ljubljana in UKC Maribor in na Medicinski 

fakulteti Univerze v Ljubljani.   

                                                           
3
 Osnovno zdravstvo Gorenjske, splošna bolnišnica Celje, in zdravstveni domovi Celje, Maribor, Postojna, Grosuplje, Koper, Krško, 

Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, Ormož, Nova Gorica, Radlje ob Dravi, Sevnica in Vrhnika. 

4
 Terme Čatež, Terme Dobrna, Terme Krka, Thermana, Terme Lendava, Terme 3000, Terme Olimia, LifeClass Hotels & Spa, Terme 

Ptuj, Zdravilišče Radenci, Medical center Rogaška, Terme Topolšica in Terme Zreče.  
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Z omenjenimi 16 javnimi zavodi oziroma 13 zasebnimi družbami so zdravniki sodelovali tudi prek podjemnih 

pogodb. ZUJF določa, da morajo imeti zdravniki, zaposleni v javnem sektorju, ki opravljajo dodatno 

zdravniško službo prek podjemne pogodbe pri drugi pravni osebi (v javnem zavodu, kjer so redno zaposleni, 

je razen v primeru določenih izjem ne smejo opravljati), dovoljenje javnega zavoda, v katerem so redno 

zaposleni. Kot že rečeno, je komisija je od enajstih večjih javnih zavodov, pri katerih je bilo glede na podatke 

komisije zaposlenih največ zdravnikov, ki so obenem prek podjemne pogodbe zdravniško službo opravljali 

pri 16 javnih zavodih in 13 zasebnih družbah iz druge alineje zgoraj, pridobila informacijo, ali so imeli 

zdravniki soglasje delodajalca za opravljanje zdravniške službe. V obdobju analize (1. 6. 2012 – 1. 9. 2013) je 

del tega obdobja ali celotno obdobje pri 16 javnih zavodih oziroma 13 zasebnih družbah zdravniško službo 

prek podjemne pogodbe opravljalo 109 zdravnikov, ki so bili hkrati zaposleni pri enem izmed enajstih javnih 

zavodov iz tretje alineje zgoraj. Komisija je na podlagi pridobljenih podatkov ugotovila, da bodisi za celotno 

obdobje sodelovanja bodisi za del obdobja sodelovanja 60 izmed teh zdravnikov ni imelo potrebnega 

soglasja delodajalca za opravljanje zdravniške službe pri drugi pravni osebi. Torej, tako kot v primeru 

sodelovanja prek s.p., d.o.o., oziroma prek drugih oblik, ki niso podjemna pogodba, je tudi v primeru 

sodelovanja prek podjemne pogodbe več kot polovica zdravnikov v vzorcu vsaj za del obdobja sodelovanja z 

drugo pravno osebo ni imela izpolnjenih zakonskih pogojev. Največ zdravnikov, ki zakonskih pogojev za 

dodatno delo prek podjeme pogodbe ni imelo izpolnjenih, je bilo redno zaposlenih v UKC Maribor, UKC 

Ljubljana in Splošni bolnišnici Novo mesto. Zdravniki, ki so dodatno zdravniško službo opravljali brez 

soglasij, so bili redno zaposleni še na Onkološkem inštitutu, Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, 

Splošni bolnišnici Jesenice, in Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. 

Opravljanje zdravstvene  dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev je dovoljeno pod pogoji, ki jih določa 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Kar se tiče nadzornih pristojnosti, so te porazdeljene takole: 

- za upravno nadzorstvo nad izvajanjem zakona in uresničevanjem zakonskih določb, ki urejajo 

pogoje za dovoljeno opravljanje zdravstvene dejavnosti, zdravstvenih storitev, vodenje evidence o 

izdanih soglasjih posameznim zdravstvenim delavcem in sklenjenih podjemnih pogodbah, je 

pristojno in odgovorno ministrstvo za zdravje, 

- za nadzorstvo nad spoštovanjem določil zakona o prepovedi konkurenčne dejavnosti in 

konkurenčne prepovedi, ki velja za zdravstvene delavce, zaposlene v javnih zdravstvenih zavodih, so 

pristojni njihovi delodajalci oziroma predstojniki zavodov, v katerih so v rednem delovnem 

razmerju,  

-  za inšpekcijski nadzor sta pristojni zdravstvena in tržna inšpekcija, in 

- za nadzor  nad izpolnjevanjem sklenjenih pogodb za opravljanje zdravstvene dejavnosti pa Zavod za 

zdravstveno zavarovanje.   

Iz ugotovljenega obsega, števila in trajanja kršitev obvezujočih zakonskih določil oziroma predpisanih 

pogojev, pod katerimi je zdravstvenim delavcem, zaposlenim v javnih zdravstvenih zavodih, dovoljeno 

opravljanje zdravstvene storitev pri drugih javnih ali zasebnih subjektih,  je moč  zaključiti, da  upravni, 

inšpekcijski in nadzori v okviru upravljanja in poslovodenja posameznih javnih zavodov niso bili učinkoviti ali 

pa jih na tem področju sploh ni bilo. K neučinkovitemu nadzoru  po oceni komisije nedvomno prispevajo 

tudi pomanjkljivi predpisi, med njimi tudi Zakon o zdravstveni dejavnosti. Omenjeni Zakon namreč ne 

vsebuje niti določb, ki bi dajale pooblastila za inšpekcijski nadzor na področju dodatnega dela zdravnikov 
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brez predpisanih soglasij ministrstva in delodajalca, niti kazenskih določb, na podlagi katerih bi se lahko 

ukrepalo po Zakonu o prekrških. Inšpekcijski nadzor v skladu s pooblastili, določenimi v predpisih, izvaja 

zdravstvena inšpekcija z inšpekcijskimi pregledi. Vendar po navedbah same inšpekcije inšpektorji vedno 

nimajo ustrezne zakonske podlage za izdajo oziroma uporabo ukrepov, s katerimi bi prisilili zavezance k 

spoštovanju in uresničevanju predpisov oziroma k odpravi ugotovljenih nepravilnosti in kršitev zdravstvene 

zakonodaje, ki jih v  inšpekcijskih pregledih sicer pogosto  ugotovijo. Kljub večkratnim opozorilom in 

pobudam inšpekcije ministrstvu za zdravje v zadnjih letih, da se področje zdravstvene dejavnosti 

normativno ustrezno uredi, zdravstvena inšpekcija v ponovljenih inšpekcijskih pregledih ugotavlja, da se 

kršitve zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov  po več let  ne odpravijo oziroma, da se iste kršitve pri 

istih zavezancih vedno znova ponavljajo. Ob tem je z  vidika sistemskih tveganj pomembno opozoriti  tudi 

na prakso podeljevanja soglasij ministrstva za zdravje posameznim podjetjem in zdravstvenim delavcem za 

opravljanje dodatne zasebne zdravstvene dejavnosti, ki ni enotna in lahko ustvarja neenakost pred 

zakonom, hkrati pa je zaradi neenotne interpretacije, kdaj je soglasje sploh potrebno oziroma neenotne 

uporabe zakonskih določb, ki urejajo pridobivanje soglasij, otežen ali onemogočen učinkovit nadzor nad 

spoštovanjem in uresničevanjem zdravstvenih predpisov, ki urejajo to področje.  

 Glede na to, da iz obravnavanih primerov tudi izhaja, da bodisi prek podjemnih pogodb bodisi prek lastnih 

podjetij  kot zasebniki zdravstvene storitve brez ustreznih soglasij, ki jih predpisuje zakonodaja (se pravi  na 

nedovoljen način) izvajajo tudi predstojniki nekaterih javnih zdravstvenih zavodov, ki so kot zakoniti 

zastopniki zavodov v okviru poslovodenja med drugim pristojni in odgovorni za ugotavljanje in 

preprečevanje konkurenčne dejavnosti ter kršitev konkurenčne prepovedi, komisija meni, da je prav to 

dejstvo oziroma njihov zasebni interes pomemben razlog, ki lahko prispeva k njihovemu neizvajanju ali 

nezadostno učinkovitemu izvajanju nadzora in doslednejšega uresničevanja javnega interesa, ki ga 

zdravstvenim delavcem zaposlenim v javnih zdravstvenih zavodih izražajo predpisani pogoji za dovoljeno 

izvajanje zdravstvenih storitev pri drugih javnih ali zasebnih subjektih prek podjemnih ali drugih civilnih 

pogodb.  

Na podlagi navedenega komisija zaključuje, da je dodatno delo zdravnikov brez dovoljenj sistemski 

problem, ki ni obvladan. Nadzor na tem področju se bodisi ne vrši bodisi ni učinkovit. 

 

C.1./ Priporočila komisije in poziv k ukrepanju 

Komisija vsem predstojnikom javnih zdravstvenih zavodov priporoča, naj v zavodih izvedejo nadzor nad 

spoštovanjem delovnopravne zakonodaje svojih zaposlenih z namenom ugotoviti, kolikšen je obseg 

dodatnega dela zaposlenih v javnem zavodu brez dovoljenj in sankcionirati tiste, ki ne spoštujejo zakonskih 

določil in dodatno zdravstveno dejavnost opravljajo brez potrebnih dovoljenj. Sveti zavodov pa naj 

predstojnikom nudijo vso podporo pri nadzoru ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti zoper odgovorne 

zanje tudi ustrezno ukrepajo. Če se bo izkazalo, da delo brez dovoljenj ni omejeno na manjše število 

zdravnikov, ampak gre za sistemski problem zavoda, naj odgovornost za to iščejo tudi pri predstojniku 

zavoda. V tem primeru namreč obstaja utemeljen sum, da je predstojnik opustil dolžno skrbnost nad 

zagotavljanjem zakonitosti delovanja zavoda.  

Komisija se obenem zaveda obstoja možnosti, da so nekateri zdravniki dodatno delo opravljali brez vedenja 

njihovega predstojnika, oziroma so tako delo pred predstojnikom skrivali. Zato komisija  Ministrstvo za 

zdravje in Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) poziva, da naj tako javnim zdravstvenim zavodom kot tudi 
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zasebnim družbam, v katerih zdravniki prek s.p., d.o.o. ali podjemnih pogodb opravljajo zdravniško službo, 

omogoči, da preverijo, ali so ti zdravniki hkrati zaposleni v javnem zdravstvenem sistemu in če so, ali imajo 

ustrezna dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Glede na to, da IVZ že razpolaga z bazo 

zdravnikov, ki so zaposleni v javnem zdravstvu, je komisija mnenja, da omogočitev takega preverjanja za 

ministrstvo oziroma IVZ ne bi predstavljala velikega birokratskega bremena.  

Komisija pa poziva tudi pristojne inšpekcijske službe, torej tržni inšpektorat, zdravstveni inšpektorat ter 

inšpektorat za delo, da opravijo sistemske nadzore nad dodatnim delom zdravnikov v javnih zdravstvenih 

zavodih in zasebnih ambulantah z namenom sankcioniranja tistih zdravnikov, ki so zdravniško službo 

opravljali brez dovoljenj oziroma prek oblik sodelovanja, ki niso dovoljene. 

 

D./ PROBLEMATIKA PRESKAKOVANJA ČAKALNIH VRST IN NADZORA NAD ČAKALNIMI  VRSTAMI 

Komisija je v OB Valdoltra ugotovila tudi nepravilnosti pri čakalnih vrstah na operacije. Komisija je nesporno 

ugotovila, da OB Valdoltra sporoča IVZ nerealne oziroma neverodostojne podatke o dolžini čakalnih dob, da 

čakalne vrste v OB Valdoltra niso vodene skladno z veljavnimi predpisi in da prihaja v bolnišnici OB Valdoltra 

do neenakopravne obravnave pacientov. Slednji sklep je komisija sprejela na podlagi ugotovitve, da so 

pacienti, ki so ortopedski pregled opravili v zunanji samoplačniški ambulanti, v katerih so zdravniki-ortopedi 

iz OB Valdoltra opravljali delo kot zasebniki, storitev operacije kolena ali operacije kolka v OB Valdoltra (ki jo 

je krilo zdravstveno zavarovanje pacienta) prejeli hitreje kot tisti, ki so pregled opravili v javni ambulanti (ki 

ga je krilo zdravstveno zavarovanje pacienta). Čeprav se je čakalna doba za operacijo kolena oziroma kolka 

v OB Valdoltra gibala med 170 in 330 dnevi, so bili številni pacienti operirani prej kot v mesecu dni po vpisu 

v čakalno vrsto, nekateri pa celo v roku nekaj dni. Preskakovanje čakalnih vrst je možno zaradi sistema, po 

katerem lahko zdravniki OB Valdoltra sami določajo svoj razpored operacij in to neodvisno od položaja 

pacientov v čakalni vrsti.  

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti v OB Valdoltra je komisija z namenom ugotoviti, ali je nespoštovanje 

čakalnih dob sistemski problem, preučila sisteme nadzora nad čakalnimi vrstami. 

Komisija ugotavlja, da so za  nadzor nad čakalnimi dobami v zdravstvu pristojni Zdravstveni inšpektorat RS, 

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in ministrstvo za zdravje v okviru upravnih nadzorov.  

Komisija je zato: 

- od zdravstvenega inšpektorata pridobila podatke o nadzorih spoštovanja pravilnika o najdaljših 

dopustnih čakalnih dobah v javnih zavodih in zasebnih ambulantah v času med 1. 1. 2011 in 30. 6. 

2013, 

- od ZZZS pridobila podatke nadzorih nad čakalnimi dobami v  obdobju 1. 1. 2011 do 30. 6. 2013, 

- od ministrstva za zdravje pridobila podatke o opravljenih upravnih nadzorih v obdobju 1. 1. 2011 do 

30. 6. 2013 na področju čakalnih seznamov, 

- od ministrstva za zdravje pridobila poročilo delovne skupine o čakalnih dobah v fizioterapiji z 

naslovom »Razlogi za spremembo/dopolnitev pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za 



 

 
 

 

 
 

 

KPK, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 400 5710 / fax:. 01 478 84 72 
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si 
 
9/13 

 

INTEGRITETA, ODGOVORNOST, 

VLADAVINA PRAVA 
 

 

posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov – pogoj za implementacijo 

novega obračunskega modela fizioterapije v prakso«, 

- analizirala načrte integritete, ki so jih komisiji posredovali bolnišnice in zdravstveni domovi. 

Zdravstveni inšpektorat je v navedenem obdobju opravil 1131 nadzorov nad čakalnimi dobami v različnih 

javnih in zasebnih zdravstvenih inštitucijah. V 446 primerih, torej v skoraj 40 odstotkih, je odkril kršitve 

pravil glede čakalnih vrst. Komisija pa ocenjuje kot verjetno, da je kršitev  še več. Iz podatkov zdravstvenega 

inšpektorata namreč izhaja, da je ta 22. 1. 2013 opravil nadzor nad čakalnimi vrstami v OB Valdoltra, v 

katerem ni ugotovil nepravilnosti. Nasprotno je komisija ugotovila, da so v tem obdobju nekateri pacienti s 

stopnjo nujnosti operacije redno bili operirani prej kot v mesecu dni po vpisu v čakalno vrsto, čeprav je bila 

uradna čakalna doba za operacijo kolena januarja 2011 v OB Valdoltra 200 dni, za operacijo kolka pa 170 

dni.  Kot rečeno je komisija ugotovila, da so lahko v celotnem obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2013 kirurgi 

paciente na operacije vabili neodvisno od položaja pacienta v čakalni vrsti.  

ZZZS je od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2013 opravil 124 nadzorov nad čakalnimi dobami v različnih javnih in 

zasebnih zdravstvenih inštitucijah. V 46 primerih, torej 37 odstotkih, je ugotovil nepravilnosti na področju 

čakalnih dob. V OB Valdoltra je ZZZS navedenem obdobju nadzor opravil trikrat, ob vsakem nadzoru pa je 

ugotovil enako nepravilnost – da OB Valdoltra vpisu v čakalni seznam vedno ne določi datuma 

predvidenega posega oziroma storitve. ZZZS v OB Valdoltra ni opravljal nadzora čakalnih vrst za operacijo 

kolka oziroma kolena, temveč le za operacije hrbtenice, stopala, gležnja in rame. Za te operacije Valdoltri ni 

treba sporočati dolžine čakalnih vrst Inštitutu za varovanje zdravja. 

Ministrstvo za zdravje je med 1. 1. 2011 in 1. 6. 2013 opravilo štiri upravne nadzore glede čakalnih 

seznamov, in sicer v UKC Ljubljana, UKC Maribor, bolnišnici Novo mesto in bolnišnici Izola. Ugotovitve 

nadzora ministrstva so bile naslednje: 

- v primeru bolnišnice Izola je ugotovilo neustrezno vodenje čakalnih seznamov in odsotnost soglasji 

po ZUJF za delo pri drugem delodajalcu; 

- v primeru bolnišnice Novo mesto je ugotovilo neustrezno naročanje pacientov in vodenje čakalnega 

seznama, nepravočasno posredovanje izvidov pacientom, nespoštovanje čakalne dobe za operacijo 

kolena, kolka, krčnih žil in pregleda v revmatološki ambulanti; 

- v primeru UKC Ljubljana, pediatrična klinika in Klinični inštitut za radiologijo je ugotovilo predolge 

čakalne dobe in nejasnosti pri izvajanju MR preiskav z anestezijo, ki poteka v sodelovanju z obema 

enotama, nezakonitosti pri naročanju pacientov na preiskave in neustrezno organiziranje in 

vrednotenje dela; 

- v primeru UKC Maribor je ugotovilo nepravilnosti pri naročanju na zdravstvene storitve, nedosledno 

označevanje pregledov na čakalnem seznamu, nespoštovanje najdaljših dopustnih čakalnih dob, 

neustrezno vodenje čakalnega seznama (upoštevanje stopnje nujnosti, zaznambe glede 

preusmeritve k drugim izvajalcem, brisanje…), neobjavljanje čakalnih dob, neustrezno določanje 

terminov za zdravstveno storitev in da se vseh čakalnih seznamov ne vodi elektronsko. 

Komisija je nadalje pridobila poročilo delovne skupine o čakalnih dobah v fizioterapiji, ki jo je ta v letu 2013 

pripravila za ministrstvo za zdravje. Poročilo opozarja na nedosledno vodenje čakalnih vrst v zdravstvu, ki 
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nastaja zaradi različnih načinov vodenja oziroma metodologije določanja čakalnih vrst v okviru IVZ in v 

okviru ZZZS. Glede na pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah morajo izvajalci javnih zdravstvenih 

storitev v elektronski obliki voditi čakalne sezname, na podlagi katerih vsak mesec IVZ sporočajo čakalne 

dobe za zdravstvene storitve. Obenem pa morajo voditi tudi čakalno vrsto na podlagi Splošnega dogovora z 

ZZZS. Slednje čakalne vrste so precej bolj podrobno definirane v smislu, da podrobneje pokrivajo nabor 

zdravstvenih storitev. Na primer, v primeru bolezni dojk mora ambulanta IVZ sporočiti čakalno dobo za prvi 

pregled v ambulanti. ZZZS pa mora sporočiti čakalno dobo za prvi pregled  - bolezni dojk; za preiskavo v 

specialistični dejavnosti mamografije; in za prvi pregled v specialistični ambulanti dejavnosti bolezni dojk – 

splošno. Čakalna doba, sporočena na IVZ, se nato izračuna kot povprečje vseh treh čakalnih dob, ki se 

sporočajo na ZZZS. Zato čakalna doba IVZ ne odraža realnih čakalnih dob za posamezne preglede, 

pacientom pa ambulante sporočajo čakalno dobo glede na podatke, ki jih posredujejo ZZZS. A ker se slednje 

lahko vodijo tudi v fizični obliki, torej v čakalnih knjigah, obstaja na tem področju veliko večja možnost 

zlorab oziroma potvarjanj čakalnih vrst. Zelo težko in predvsem zamudno je namreč preveriti, ali sporočena 

čakalna vrsta res temelji na vnosih v fizično čakalno knjigo. Zato lahko prihaja do primerov, ko zdravniki, ki 

hkrati delajo v javni ambulanti oziroma imajo koncesijo ZZZS, obenem pa zdravniško službo opravljajo tudi v 

prostem času, prikazujejo daljše čakalne dobe za javno storitev v njihovi ambulanti, kot pa so te v resnici 

glede na naročene paciente. S tem pa paciente preusmerjajo v njihovo samoplačniško dejavnost, kjer naj bi 

storitev prejeli prej. 

Delovna skupina ministrstva za zdravje je tudi ugotovila tveganje preskakovanja čakalnih vrst povsod tam, 

kjer zdravniki namesto napotnice pacientu izdajo delovni nalog. Slednji se izda v primerih, ko pacient od 

specialista pridobi le storitev in ne njihovega strokovnega mnenja. Primer je rentgen zobovja, kjer 

rentgenolog na podlagi delovnega naloga zobozdravnika opravi le slikanje zobovja, posnetek pa nato 

interpretira zobozdravnik (in ne rentgenolog). Delovni nalogi, ki se poleg rentgena lahko izdajo še za 

delovno terapijo, nego na domu, fizioterapijo, in storitve psihologa, logopeda, specialista pedagoga, nimajo 

označenih stopenj nujnosti in ne definirajo kriterije za nujna in nenujna stanja. Izvajalci storitev na podlagi 

delovnega naloga se lahko zato svobodno odločijo, kako hitro bodo obravnavali posameznega pacienta, kar 

odpira možnost zlorab  oziroma preskakovanje čakalne dobe. Po predstavitvi poročila delovne skupine je 

ZZZS sicer oblikoval nov, poseben delovni nalog za fizioterapijo, ki je objavljen v Uradnem listu št. 104/2013, 

in ki obsega tudi stopnje nujnosti. Delovni nalog za ostale storitve pa je ostal enak, torej brez stopenj 

nujnosti.  

Iz dognanj analize čakalnih vrst v OB Valdoltra, pregledov nadzorov nad čakalnimi vrstami in poročila o 

čakalnih vrstah delovne skupine ministrstva za zdravje komisija zaključuje, da predstavlja to področje 

veliko korupcijsko tveganje. Čeprav je nadzor ugotovil pogoste kršitve čakalnih vrst v javnih zavodih, pa 

slednji po mnenju komisije tega tveganja ne zaznavajo in ga posledično v svojih načrtih integritete ne 

obravnavajo ustrezno.  

Načrt integritete je dokument, ki ga mora po ZIntPK med drugim pripraviti vsak javni zavod.5 Dokument 

mora med drugim izkazovati zaznavo tveganj in ukrepe za odpravo teh tveganj v javnem zavodu, da bi:  

- bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno 

dopustnimi cilji ali etičnimi kodeksi; 

                                                           
5
 Za več informacij o načrtih integritete glej <https://www.kpk-rs.si/sl/preventiva-in-nacrt-integritete/nacrti-integritete>.  

https://www.kpk-rs.si/sl/preventiva-in-nacrt-integritete/nacrti-integritete
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- nastale okoliščine, v katerih bi zasebni interes uradne osebe vplival ali ustvarjal videz, da vpliva na 

nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog; 

- prišlo do kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju; 

-  se ob tem kršitelji in/ali pobudniki takih kršitev okoristili, zlorabili javna sredstva in podobno. 

Komisija je pregledala 57 načrtov integritete zdravstvenih domov in 24 načrtov integritete bolnišnic. 

Nobena izmed teh inštitucij v pregledane načrte integritete ni vključila samostojnega tveganja, ki bi 

obravnavalo problematiko preusmerjanja pacientov iz javnih ambulant v samoplačniške. Prav tako  ni 

zaslediti, da bi kateri od pregledanih zavodov to tveganje obravnaval znotraj tveganja za neupoštevanje 

pravil o dolžnem izogibanju nasprotju interesov ali v okviru tveganj, povezanih s čakalnimi vrstami, kamor bi 

lahko to tveganje smiselno umestili (največ kar so nekateri izpostavili, je delovanje razporejanja pacientov 

mimo vrste znotraj tveganja čakalne vrste).  Več kot pol zdravstvenih domov (31 izmed 57) in 7 izmed 24 

bolnišnic npr. tveganja za neupoštevanje pravil o dolžnem izogibanju nasprotju interesov sploh ni 

obravnavalo, tveganj, povezanih s čakalnimi vrstami pa ni obravnavalo 10 izmed 57 zdravstvenih domov ter 

3 izmed 24 bolnišnic.  

Dejavnik tveganja, ki zadeva uvrščanje oziroma sprejemanje pacientov mimo vrste oziroma po zvezah in 

poznanstvih, torej nespoštovanje postopkov vpisa v čakalni seznam, je izpostavilo 18 zdravstvenih domov in 

11 bolnišnic, pri čemer je 1 zdravstveni ocenil, da ta dejavnik tveganja ni obvladan, šest zdravstvenih domov 

ga je ocenilo kot obvladanega in 11 zdravstvenih domov kot delno obvladanega. Kar se tiče bolnišnic, sta 

dve ocenili ta dejavnik tveganja kot obvladan, dve kot neobvladan in sedem kot delno obvladan. 

V načrtih integritete morajo bolnišnice in zdravstveni domovi tudi opisati ukrepe za zmanjševanje oziroma 

odpravo ugotovljenih tveganj. A večina opisanih ukrepov za preprečevanje tveganj preskoka čakalnih vrst je 

tako pri zdravstvenih domovih kot tudi pri bolnišnicah splošne narave, kot npr. spoštovanje Pravilnika o 

najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki sicer časovno ureja najdaljše čakalne dobe, vendar pa ukrepi ne 

predvidevajo nadzora nad spoštovanjem tega pravilnika. Zavodi poročajo o čakalnih dobah IVZ do 5. v 

mesecu, način nadzora, ali je dejansko stanje enako sporočenemu, pa iz načrtov integritete ni razviden. 

Veliko zdravstvenih domov in bolnišnic kot ukrep sicer omenja tudi notranji in zunanji nadzor, vendar pa niti 

eden nima natančno opredeljeno, kako se tak nadzor izvaja in kdo ga izvaja. Pravilnik  predvideva tudi 

uvedbo odgovorne osebe za seznam, e-vodenje seznamov in podobno do npr. 31. januarja 2011, vendar v 

času oddaje načrtov integritete (5.6.2011 oziroma 5.6.2012) tega kar nekaj zavodov še ni imelo vpeljanega. 

Analiza nadzorov nad čakalnimi vrstami tako kaže, da nadzorne inštitucije na tem področju pogosto 

ugotavljajo nepravilnosti. To kaže na visoko tveganje za nepravilnosti na področju čakalnih vrst v 

slovenskem javnem zdravstvu, ki jih je komisija zaznala na primeru OB Valdoltra.  Obenem je zaskrbljujoče 

dejstvo, da zdravstveni inšpektorat pri nadzoru nad čakalnimi vrstami v OB Valdoltra januarja 2013 ni 

ugotovil nepravilnosti, čeprav so bile po ugotovitvah komisije te takrat evidentne. Zato komisija dvomi tudi 

v dozdajšnjo učinkovitost nadzora nadzornih inštitucij nad čakalnimi vrstami. 
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D.1./ Priporočila komisije in poziv za ukrepanje 

Komisija svetom javnih zdravstvenih zavodov priporoča, da v svojih inštitucijah opravijo celovit nadzor nad 

upoštevanjem čakalnih vrst, še posebej pri tistih storitvah, katere je treba čakati dlje časa, oziroma tam, kjer 

so čakalne vrste daljše od čakalnih vrst, ki jih dopušča Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za 

posamezne zdravstvene storitve, in nadzor nad načinom vodenja čakalnih seznamov. Nadzor naj se še 

posebej osredotoči na ugotavljanje morebitnih nesorazmerij med vpisom v čakalno dobo in časom od vpisa 

do prejema zdravstvene storitve. Če bo svet zavoda nepravilnosti ugotovil, naj poišče odgovorne osebe za 

nastala nesorazmerja in jih ustrezno sankcionira. Če sveti zavodov te naloge ne bodo opravili, komisija 

ministrstvo za zdravje oziroma občine opozarja, da so kot ustanovitelji bolnišnic in zdravstvenih domov 

odgovorni za izbor takih članov sveta zavoda, ki so pripravljeni z dolžno skrbnostjo skrbeti za zakonitost in 

smotrnost poslovanja javnega zdravstvenega zavoda. Preskakovanje čakalnih vrst komisija smatra za hujšo 

kršitev poslovanja bolnišnice, ki postavlja bolnike v neenakopraven položaj pri dostopanju do zdravstvenih 

storitev, ki jih s prispevki za zdravstveno zavarovanje financira celotna družba. 

Komisija nadalje zdravstvenemu inšpektoratu, ZZZS in ministrstvu za zdravje priporoča, da naj z vso 

skrbnostjo pristopijo k nadzoru nad čakalnimi vrstami pacientov. Primer OB Valdoltra kaže na dejstvo, da se 

ta nadzor ne vrši v zadostni meri oziroma se ne vrši učinkovito. Če katera izmed inštitucij ugotovi kršitve, naj 

se te ustrezno sankcionirajo. Komisija opominja ZZZS, da lahko izvajalcu zdravstvenih storitev za vsako 

kršitev v primeru čakalnih vrst zaračuna pogodbeno kazen 400 evrov, če je storitev krita iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. Zdravstveni inšpektorat pa lahko za vsako kršitev Zakona o pacientovih pravicah 

zaračuna globo od 200 do 4.100 evrov za pravno osebo in do 100 do 1.000 evrov za odgovorno osebo. Med 

te kršitve spada tudi nespoštovanje čakalnih vrst. Tako kot svetom zavodov komisija zdravstvenemu 

inšpektoratu in ZZZS priporoča, naj se v nadzoru osredotoči predvsem na tiste storitve, pri katerih so čakalne 

dobe relativno dolge oziroma presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe. Tu namreč obstaja največje 

tveganje za preskakovanje čakalnih vrst oziroma korupcijo.  

Komisija ministrstvu za zdravje in ZZZS priporoča tudi bolj proaktivno ukrepanje pri reševanju problematike 

čakalnih vrst. Analiza čakalnih vrst v zdravstvu, ki jo je za ministrstvo za zdravje pripravila delovna skupina, 

je pokazala na nepravilnosti, ki sta jih ministrstvo oziroma ZZZS le delno odpravila. Komisija ZZZS tudi 

svetuje, naj od izvajalcev, ki opravljajo zdravstvene storitve, krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 

zahteva vpeljavo elektronskih čakalnih seznamov, ki zmanjšujejo možnost zlorab oziroma napihovanje 

čakalnih vrst.  

Kot je pokazala analiza načrtov integritete, se javni zdravstveni zavodi ne zavedajo tveganj preskakovanja 

čakalnih vrst. Komisija zato vse javne zavode poziva, naj v svoje načrte integritete vključijo in nato dosledno 

izvajajo potrebne ukrepe za preprečevanje preskakovanja čakalni vrst oziroma konflikta interesov pri 

zdravnikih, ki poleg redne zaposlitve v zavodu opravljajo tudi zasebno zdravniško dejavnost. Kot ukrep 

komisija priporoča reden nadzor nad čakalnimi vrstami v javnih zavodih v smislu preverjanja, ali se pri 

prejemu zdravstvene storitve spoštuje položaj pacienta v čakalni vrsti in ali sporočena čakalna doba res 

odraža dejansko stanje. Citiranje pravilnikov v načrtih integritete brez navajanja podrobnih ukrepov za 

preverjanje, ali zaposleni in vodstvo bolnišnice dejansko delujejo v skladu s pravilniki, namreč kaže na 

brezbrižen odnos zavodov do korupcijskih tveganj in neenakopravnega obravnavanja pacientov.  

Komisija na koncu še poudarja, da se zaveda dejstva, da bo v primeru dolgih čakalnih vrst del bolnikov, ki 

potrebuje zdravniško pomoč, vedno iskal možnosti obvoda čakalne vrste. Obenem se bodo vedno našli 
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zdravniki ali zdravstveni delavci, ki bodo za primerno plačilo ali zaradi drugega motiva tak obvod bolnikom 

nudili. Čeprav nima niti pristojnosti niti potrebnega znanja za podajanje predlogov o potrebnih zdravstvenih 

reformah za dosego učinkovitega zdravstvenega sistema, komisija predvsem Vlado RS, Ministrstvo za 

zdravje in Državni zbor RS opozarja, da lahko korupcijska tveganja na tem področju popolnima izniči le 

učinkovit zdravstveni sistem, ki pacientom omogoča hiter in učinkovit dostop do zdravstvenih storitev.  

 

*** 

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je pričujoče sistemsko načelno mnenje in priporočila sprejel na 

seji dne 27. 2. 2014 v sestavi Goran Klemenčič (predsednik), Rok Praprotnik (namestnik predsednika) in dr. 

Liljana Selinšek (namestnica predsednika). Odločitev je bila sprejeta soglasno. 

 

 

 

 

 

Priloga k sistemskemu načelnemu mnenju: 

- Analiza udeležbe zaposlenih v javnem zdravstvu v zasebnih podjetjih (št. 06210-767/2013/8 z dne 

27. 2. 2014). 


