
•■»".gsssssr* 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 21. april 2000 Letnik XXVI St. 30 

POROČILO 
Nadzornega odbora sklada o poslovanju Ekološko razvojnega sklada Republike 
Slovenije, d.d., Ljubljana v letu 1998 

POSLOVNO POROČILO 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 1999 33 
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 
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Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA SKLADA 0 

POSLOVANJU EKOLOŠKO RAZVOJNEGA 

SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, D.D., 

LJUBLJANA V LETU 1998 

Nadzorni odbor Ekološko razvojnega sklada Republike 
Slovenije, d.d., Ljubljana je na svoji 2. seji dne 9. marca 2000 
sprejel 

- 'POROČILO NADZORNEGA ODBORA SKLADA O 
POSLOVANJU EKOLOŠKO RAZVOJNEGA SKLADA 
REPUBLIKE SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA V LETU 1998, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi petega odstavka 88. člena 
Zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/93 in 1/96). 

Priloga: 
- poročilo 

dr. Anton Gantar, l.r. 
predsednik nadzornega odbora 

Številka: 202-02-00 
Datum: 20.3.2000 
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! ekološko 
i razvojni 
isklad 
republike 
|slovenije, d.d. 

Trg Republike 3 
1000 Ljubljana 

telefon 061 1255178, 1255196 
telefaks 061 1252091 

POROČILO O POSLOVANJU EKOLOŠKO RAZVOJNEGA SKLADA RS 

V LETU 1998 

Glavni podatki o Ekološko razvojnem skladu RS, d.d. 

Upravni odbor, nadzorni odbor in vodstvo Ekološko razvojnega sklada RS, d.d. 

Uvod v programe 

Kreditiranje lokalne infrastrukture 

Kreditiranje okoljskih naložb 

Zmanjšanje onesnaževanja zraka 

Opuščanje ozonu škodljivih snovi 

Računovodski izkazi 

Predstavitev poslovanja Ekološko razvojnega sklada RS, d.d. 

Zaključek 

KAZALO: 
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GLAVNI PODATKI O SKLADU RS, D.D. 

O SKLADU 

Živeti v zdravem okolju je ena od temeljnih človekovih pravic, ki velja tudi za druge 
oblike življenja. Gospodariti v sožitju z odgovornim odnosom do okolja pomeni 
dolgoročno uspešnejšo pot od tistih, ki jim za okolje ni mar. 

Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije je delniška družba v 100-odstotni lasti 
države, ki jo je ta leta 1993 ustanovila zato, da na neprofitni osnovi kreditira naložbe 
v prid prizadevanjem za varstvo okolja. 
Temeljno poslanstvo Sklada je spodbujanje okoljskih naložb z ugodnimi krediti. 

Z odobrenimi krediti v Skladu pomagamo pri uresničevanju naslednjih ekoloških 
ciljev: 
• zmanjševanju onesnaževanja voda, tal in zraka ter emisij hrupa in sevanj; 
• smotrnemu ravnanju z odpadki; 
• zmanjševanju tveganj; 
• ohranjanju in varstvu biotske raznovrstnosti in genskih virov. 

Te cilje dosegamo s spodbujanjem naložb v: 
• naprave in tehnologije varstva okolja; 
• okolju prijaznejše tehnologije, izdelke in storitve; 
• realizacijo ekoloških sanacijskih programov. 

V Skladu dodeljujemo kredite za naslednje programe: 

• Program kreditiranja lokalne infrastrukture 
Nadomestna oskrba s pitno vodo zaradi onesnaženosti vodnih virov in sanacija 
vodnih virov; odvajanje in čiščenje komunalnih ter padavinskih voda; ravnanje s 
komunalnimi odpadki; javna snaga in čiščenje javnih površin; urejanje javnih poti, 
površin za pešce in zelenih površin; pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih 
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka; sistemi daljinskega 
ogrevanja, ki kot vir izkoriščajo lesno biomaso; razdelilna plinska oziroma vročevodna 
omrežja; nabava vozil javnega mestnega in primestnega prometa z emisijami snovi v 
zrak in hrupa, skladno z določili v smernicah EU. 

• Program kreditiranja okoljskih naložb 
Naprave in tehnologije varstva okolja; okolju prijaznejše tehnologije in izdelki; 
realizacija ekoloških sanacijskih programov. " • 

• Program zmanjšanja onesnaževanja zraka 
Prehod z okolju škodljivih goriv na okolju prijazne vire energije, kakršen je zemeljski 
plin; namestitev ogrevalnih naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije; 
namestitev okolju prijaznejših ogrevalnih naprav v novih objektih. 
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SPLOŠNI PODATKI 

Ime podjetja: 

Skrajšano ime podjetja: 

Sedež podjetja: 
Naslov: 
Telefon: 
Telefaks: 
Http: 

EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, d.d. 
EKO SKLAD, d.d. 

Ljubljana 
Trg republike 3, 1000 Ljubljana 
061/ 125 51 96, 125 51 78 
061/ 125 20 91 
www.ekosklad.si 

Direktor: 
Telefon: 
Telefaks: 

Ljubo Žužek 
061/ 125 51 96, 125 51 78 
061/ 125 20 91 

Pravna oblika: 
Ustanovitelj in lastnik: 
Kapital na dan 31.12.98: 
Matična številka: 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 
Davčna številka: 
Žiro račun: 

delniška družba 
Republika Slovenija 
10,1 milijarde tolarjev 
5854067 
65.230 
10677798 
50100-627-7566 
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UPRAVNI ODBOR, NADZORNI ODBOR, VODSTVO 

UPRAVNI ODBOR SKLADA 

Predsednik upravnega odbora: 
Marko Slokar, državni sekretar Minis'"tva za okolje in prostor 

Člani upravnega odbora: 
Primož Komatar, Ministrstvo za finance 
Nikolaj Rožič, Hidrogea 
Peter Suvorov, upokojenec 
Marijan Vezjak, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 

NADZORNI ODBOR SKLADA 

Predsednik nadzornega odbora: 
Anton Gantar, Industrija usnja Vrhnika 

Člani nadzornega odbora: 
Boštjan Anko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
Breda Gizela Gajšek, upokojenka 
Viktor Grilc, Kemijski inštitut Ljubljana 
Jurij Kumer, Kmetijski zavod Ljubljana / oddelek Kranj 
Dušan Ogrin, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
Zdravko Petkovšek, upokojenec 
Dušan Plut, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
Silvester Vončina, Projekt Nova Gorica 
Mitja Zupan, PAP Telematika 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 10.06.1999 sprejel odlok o 
imenovanju predsednika in devetih članov Nadzornega sveta: 

Predsednik nadzornega odbora: 
Anton Gantar, Envita 

Člani nadzornega odbora: 
Viktor Grilc, Kemijski inštitut Ljubljana 
Jurij Kumer, Kmetijski zavod Ljubljana / oddelek Kranj 
Milena Marega, Regionalni center za okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo 
Dušan Plut, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
Bernarda Podlipnik, Komunala Radovljica 
Danijel Aleksander Podpečan, Cinkarna, Metalurško kemična industrija Celje 
Vesna Smaka Kincl, Mestna občina Maribor, Zavod za varstvo okolja 
Miran Veselič, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje 
Silvester Vončina, Projekt Nova Gorica 
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VODSTVO SKLADA 

Ljubo Žužek, direktor 
Maja Verbek, pomočnica direktorja za upravljanje sklada 
Darko Koporčič, pomočnik direktorja za uvajanje projektov 
Vesna Vidič, pomočnica direktorja za spremljanje realizacije projektov 
Janko Kramžar, pomočnik direktorja za finance 
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UVOD V PROGRAME 

ŠE OBSEŽNEJŠE IN CENEJŠE KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB 

Tudi v letu 1998 je bil temeljni cilj Sklada razdeliti v obliki ugodnih kreditov čim več 
lastnih sredstev za okoljske naložbe. Načrtovani in objavljeni so bili razpisi kreditov v 
vseh treh programih - za kreditiranje lokalnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
višini 2,2 milijarde tolarjev, okoljevarstvenih naložb ' v gospodarstvu in 
negospodarstvu v višini 2,7 milijarde tolarjev, in naložb za zmanjšanje 
onesnaževanja zraka v višini 1,6 milijarde tolarjev. 

V letu 1998 smo v obliki ugodnih kreditov dodelili sredstva v skupnem znesku 2,8 
milijarde tolarjev. 
Sklad je kreditiral predvsem pravne .osebe, v okviru programa Zmanjšanje 
onesnaževanja zraka pa tudi občane; odplačilna doba kredita znaša glede na namen 
investicije običajno od 5 do 15 let. 

Kot že prejšnja leta smo tudi v lanskem letu odlično sodelovali s Svetovno banko. Z 
njo smo se dogovorili za razširitev programa Zmanjšanje onesnaževanja zraka, 
oziroma za kreditiranje okolju prijaznejših ogrevalnih sistemov v novogradnjah. 
Podobno vzpodbudna ugotovitev velja za sodelovanje z Evropsko unijo, ki nam bo 
tudi v prihodnje za kreditiranje okoljevarstvenih naložb namenila znatna sredstva. 

Spremembe v poslovanju Sklada so bile povezane predvsem z znižanjem obrestnih 
mer s TOM + 4-odstotna obrestna mera na TOM + 2-odstotna obrestna mera. 
Takšno znižanje je bilo mogoče predvsem zaradi uspešnega poslovanja in dosledne 
kreditne politike Sklada v preteklih letih. S tem se odpirajo nove možnosti za 
kreditiranje velikega števila okoljskih naložb pod še ugodnejšimi pogoji. Število 
okoljevarstvenih projektov bo namreč s približevanjem Slovenije Evropski uniji in s 
prevzemanjem evropskega pravnega reda naraščalo. 

Poleg kreditiranja okoljskih naložb si bo Sklad v prihodnje prizadeval ponuditi svoje 
znanje in izkušnje še na drugih, sorodnih področjih. Pomembno vlogo si bomo 
skušali zagotoviti v okviru procesa pridruževanja naše države Evropski uniji in 
črpanja nepovratnih sredstev, ki jih Sloveniji namenjajo mednarodne ustanove, kot so 
GEF, EU in druge, saj imamo pri sodelovanju z mednarodnimi finančnimi ustanovami 
in pri vodenju postopkov nadzora porabe sredstev že veliko koristnih izkušenj. 
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KREDITIRANJE LOKALNE INFRASTRUKTURE 

V okviru lokalne infrastrukture so krediti Sklada namenjeni za izgradnjo in sanacijo 
naprav za oskrbo s pitno vodo, za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z 
odpadki, za izgradnjo naprav za ogrevanje z uporabo biomase, izgradnjo omrežij 
daljinskega ogrevanja in nabavo novih, okolju prijaznejših vozil javnega mestnega in 
primestnega prometa. 

I 

V letu 1998 so bila sredstva Sklada porabljena za izvajanje 34 investicij, in sicer: 

• Največ (13) investicij je bilo v oskrbo s pitno vodo - potekala je izgradnja 10 
vodovodov, 1 obnova vodnega črpališča, 1 povezovalni cevovod in 1 obdelava 
surove vode na Krasu. Zgrajenih in obnovljenih je bilo več kot 33 km cevovodov, 
več črpališč in vodohranov. Čista pitna voda je naravna dobrina, ki jo imamo v 
omejenih količinah. Zato jo je potrebno smotrno izkoriščati. Investicije v sanacije 
dotrajanih vodovodov zmanjšujejo izgube pitne vode iz sistema in posredno 
vplivajo na manjše količine načrpane vode. Sanacija črpališč pitne vode omogoča 
izkoriščanje te naravne dobrine tam, kjer je bil poseg v okolje že storjen in zato ni 
potrebe po novem posegu. Izgradnja novih vodovodov je okoljska investicija, ker 
odpravlja nenadzorovano izrabo lokalnih virov (vodnjakov), vendar bi morala biti 
povezana z istočasnim reševanjem problema odvajanja in čiščenja komunalnih 
odplak. 
Stopnja urejenosti vodooskrbe v urbanem okolju ter izven njega je pomemben 
pokazatelj stopnje rasti življenjske ravni. Skoraj v vseh strnjenih naseljih je 
namreč prva skrb lokalnih oblasti oskrba s pitno vodo z ustrezno gradnjo 
vodovodov, ki zagotavljajo potrebne količine vode, sanitarno - higienske pogoje 
ter predvsem nadzor nad kakovostjo pitne vode. 

• Sledijo investicije, (8) v izgradnjo novega oziroma v rekonstrukcijo 
obstoječega, največkrat dotrajanega in neustreznega kanalizacijskega 
omrežja. Zgrajenih je bilo približno 8 km kanalov. Ob pravilnem delovanju urejena 
kanalizacija razbremenjuje dotedanje vplive na podtalnico in površinske vode. 

• V okviru 5 investicij v omrežja (od tega 4 v plinovodno in 1 v toplovodno 
omrežje) je bilo zgrajenih več kot 11 km plinovodov in 627 m toplovoda, kar bo 
vplivalo na zmanjšanje emisij v zrak za približno 270 ton S02, 13 ton C02 in 649 
ton NOx na leto. Zemeljski plin je preprosto in energetsko učinkovito gorivo, ki je 
ekološko daleč najmanj škodljivo. Zlasti premog in kurilno olje vsebujeta precej 
žvepla, ki ga je v zemeljskem plinu zanemarljivo malo. Tudi emisija.CO2 je pri 
uporabi zemeljskega plina bistveno manjša, zaradi česar vsaj malo prispevamo k 
omilitvi enega najresnejših svetovnih ekoloških problemov - to je učinka tople 
grede. 

• Potekala je izgradnja 3 čistilnih naprav za čiščenje odpadnih voda s 
kapaciteto 1500 populacijskih enot (PE), 800 PE in 350 PE, kar pomeni 
zmanjšanje obremenitev skupaj za 2650 PE. 
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• Na področju ravnanja z odpadki je Sklad kreditiral izvajanje 3 investicij, in 
sicer 2 razširitvi odlagališč komunalnih odpadkov, kjer se je volumen odlaganja 
povečal za skupaj 200.000 m3. Odlagališče občine Piran s kapaciteto 50.000- 
60.000 m3 zadošča za dobo 5 let, odlagališče Volče, ki pokriva občine Tolmin, 
Bovec in Kobarid, upravlja pa ga Komunala Tolmin, pa s kapaciteto 150.000 m3 

zadošča za odlaganje komunalnih odpadkov za 20 let. Izvajala se je še investicija 
Snage Maribor v ločeno zbiranje odpadkov. Ločeno zbiranje odpadkov pomeni 
uresničitev racionalnega pristopa h gospodarjenju z odpadki, s ciljem ločeno 
zbrane odpadke uporabiti kot sekundarne surovine za nadaljnjo predelavo ter v 
končni fazi zmanjšati količino odpadkov, ki končajo na deponiji. Ob sistemu 
ločenega zbiranja odpadkov se podaljša čas odlaganja na deponiji. 

• Sklad je kreditiral tudi 2 investiciji v nakup okolju prijaznejših avtobusov, in 
sicer 21 za potrebe mestnega in primestnega prometa v Ljubljani ter 3 za potrebe 
mestnega in primestnega prometa v Novi Gorici. Pri novih avtobusih, ki 
izpolnjujejo evropski standard EURO 2, je poraba goriva manjša, kar vpliva na 
zmanjšanje emisij v zrak, prav tako pa novi avtobusi povzročajo manj hrupa. 
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KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB 

Vse bolj zaostreni konkurenčni pogoji v sodobnem poslovnem svetu zahtevajo od 
podjetij višjo učinkovitost. Le-ta pa že dolgo ni več zgolj povečevanje proizvodnje in 
nižanje stroškov, ampak zahteva tudi okolju prijazno proizvodnjo: zagotavljanje 
trajnostne rabe naravnih virov, preprečevanje emisij škodljivih snovi in energije v 
okolje, zmanjšanje tveganja zaradi nesreč. Ekološko neoporečna proizvodnja postaja 
pogoj in gibalo uspešnega poslovanja tudi za vsa podjetja, ki želijo poslovati z 
Evropsko unijo, saj so njeni okoljevarstveni predpisi z, marsikaterega vidika še strožji 
kot slovenski. Vstopanje na enotni trg Evropske unije zahteva od podjetij posodobitve 
proizvodnje in ravnanja z okoljem, kar zahteva znatna finančna sredstva, vendar je 
kriza prehoda tudi priložnost za razvoj. 

Sklad že vrsto let zagotavlja gospodarstvu (industriji) vire financiranja naložb varstva 
okolja. Tako je v letu 1998 v okviru PHARE projekta "Okoljevarstvene gospodarske 
naložbe" (OGN) podjetjem ponudil pomoč pri premagovanju investicijskih bremen v 
obliki kreditov z nizko obrestno mero (TOM+2%) in pod ugodnimi pogoji 
odplačevanja. Rezultat dovolj ugodne obrestne mere je bilo precej večje število prijav 
in dodeljenih kreditov v primerjavi s prejšnjimi tovrstnimi razpisi. Na ta način je 
omogočeno podjetjem, da na prednostno listo investicij visoko uvrstijo vlaganja v 
varstvo okolja, oziroma da pospešeno uvajajo t.i. »win-win« rešitve, ki prinašajo tržno 
prednost. 

Eden od osnovnih pogojev za pridobitev kredita je bilo uresničevanje prioritet 
nacionalnega programa varstva okolja ter prevzema pravnega reda Evropske unije 
na področju okolja. Za posojila je bil namenjen znesek v višini 1,5 milijarde tolarjev, 
dodeljenih pa je bilo 19 kreditov v skupnem znesku 1,469 milijarde tolarjev. Polovico 
tega zneska je zagotovila Evropska unija v obliki nepovratnih sredstev. Prednosti 
takega načina sofinanciranja je izkoristilo 13 gospodarskih družb (od katerih je 1 
javno podjetje) za investicije v: 

• Naprave in tehnologije varstva okolja (5 projektov); eden od načinov 
obvladovanja uravnoteženega razmerja med okoljem in industrijo sta 
prečiščevanje in nevtralizacija odpadnih snovi pri proizvodnji. Podjetje BSH Hišni 
aparati Nazarje je tako zmanjšalo emisije odpadne tehnološke vode s postavitvijo 
zaprtega sistema za hlajenje tehnološke vode. Podjetje Group Tomos Koper je 
rekonstruiralo klasično pretočno čistilno napravo za tehnološke vode iz procesov 
površinske obdelave, lakiranja, galvanizacije itd. Uvedlo je čiščenje odpadne 
vode s postopkom reverzne ozmoze do stopnje, ki omogoča njeno ponovno 
uporabo v proizvodnem procesu, pomeni zmanjšanje emisij strupenih in 
agresivnih snovi (cianidi, krom, težke kovine). Prav tako se je bistveno zmanjšala 
poraba čiste vode oziroma količina odpadnih vod, ki se odvaja v javno 
kanalizacijo. V podjetju SGP Tehnik Škofja Loka so sanirana stara bremena, ki 
ogrožajo vodno okolje - urejeno je črpališče za separacijo gramoza in saniran 
usedalnik odpadnih vod. Podjetje KOTO Ljubljana je saniralo kanalizacijsko ter 
vodovodno omrežje. Kreditirana sta tudi zmanjševanje in preprečevanje emisij v 
okolje v podjetju Agis Zavore Ptuj, in sicer: postavitev lokalnega odsesavanja 
oljnih in emulzijskih delcev, ventilacijski sistem za prečiščevanje onesnaženega 
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zraka, centrifuge za razoljevanje ostružkov, stiskalnice za kartonsko embalažo, 
kontejnersko skladišče vnetljivih snovi ter tehničnih plinov. Rekonstruiran je tudi 
sistem hlajenja orodij livarniških peči oziroma postavljen zaprt tokokrog hladilne 
vode. 

• Okolju prijaznejše tehnologije in izdelke (6 projektov); s spremembo 
tehnoloških postopkov, ki ustrezajo kriterijem najboljše razpoložljive tehnologije, 
lahko najučinkoviteje vplivamo na zmanjšanje vpliva podjetja na okolje. Podjetje 
Gorenje iz Velenja je tako zamenjalo obstoječo linijo »mokrega« lakiranja z linijo 
za praškasto lakiranje in na ta način zmanjšalo emisije organskih topil v zrak, 
količine in onesnaženost odpadnih voda ter zmanjšalo količine mulja na čistilni 
napravi in količine odpadnih lakov. Tudi podjetje Lesna, Tovarna stavbenega 
pohištva Radlje, je spremenilo tehnologijo v lakirnici: lakiranje bo potekalo z laki 
na vodni osnovi. Nova tehnološka linija oziroma opustitev impregnacije izdelkov s 
premaznimi sredstvi na organski osnovi bo omogočila manjšo obremenitev 
delovnega in širšega okolja s škodljivimi snovmi ter bolj smotrno porabo surovin. 
Kreditirane so tudi 3 investicije v nakup okolju prijaznejših avtobusov, in sicer 31 
avtobusov za potrebe mestnega in primestnega prometa v Ljubljani (investitor JP 
Ljubljanski potniški promet) oziroma 6 avtobusov za šolski primestni promet na 
območju Ilirske Bistrice in 6 avtobusov za mestni ter primestni promet na 
območju Novega mesta (investitor l&l Koper). Vsi avtobusi izpolnjujejo evropski 
standard EURO 2, poraba goriva je manjša, in s tem tudi emisije v zrak. Prav 
tako so tudi emisije hrupa manjše. Podjetje Termoplasti - Plama Podgrad je 
izvedlo investicijo v novo, avtomatsko vodeno napravo za izdelovanje klišejev, ki 
ima zaprt sistem za reciklažo odpadnega topila. Na ta način je zagotovljeno 
znižanje emisij topil v prostor, oziroma možnost sprotnega recikliranja topila in s. 
tem znižanja zalog in porabe topila, ki ne vsebuje več perkloretilena. 

• Realizacijo ekoloških sanacijskih programov (8 projektov); dolgoročne 
ekološke rezervacije so podjetja oblikovala v procesu lastninjenja za sanacijo . 
problemov varstva okolja in sodijo med pomembnejše vire za dosego ciljev na 
področju varstva okolja. Podjetje Vipap Krško je uresničilo del svojega 
ekološkega sanacijskega programa z izvedbo šestih projektov - zmanjševanje 
emisij in imisij hrupa pri proizvodnji papirja, zmanjšanje porabe čiste/pitne vode z „ 
obnovo sistema namakanja lesa z odpadno vodo iz mehansko kemične čistilne 
naprave, zmanjšanje onesnaževanja odpadne vode z organskimi spojinami, 
regeneracijo kemikalij ter zmanjšanje količine odpadnega luga z zamenjavo 
uparjevalnikov redkega luga, hlajenje odpadnega kondenzata pri proizvodnji 
celuloze do zakonsko predpisane temperature za izpust odpadnih voda, znižanje 
emisij žveplovega dioksida in organskih hlapnih snovi s prireditvijo postopka 
praznjenja kuhalnikov za pridobivanje celuloze ter zmanjšanje porabe sveže 
vode, olja in električne energije z zamenjavo vodno hlajenega' batnega 
kompresorja z zračno hlajenima vijačnima kompresorjema. V Coroni Škofja Loka 
so zmanjšali porabo pitne vode, energije in sredstev za pripravo površin s 
postavitvijo nove tehnološke linije predobdelave železne pločevine. Dodatno so 
znižali porabo pitne vode z uvedbo zaprtega hladilnega sistema za hlajenje 
strojev za brizganje plastike. Zmanjšali so tudi emisije organskih topil ter količine 
odpadkov pri lakiranju z uvedbo postopka praškastega lakiranja. Podjetje SCT 
Industrija apna Kresnice je prenovilo sistem za odpraševanje hidrarne apna in s 
tem zmanjšalo prekomerne izpuste prahu v zrak. 
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Poleg 4 mio EUR nepovratnih sredstev, ki jih je Phare namenil za kreditiranje 
okoljevarstvenih gospodarskih naložb, je bila Skladu na razpolago Phare tehnična 
pomoč za vrednotenje vlog za kreditiranje, spremljanje izvajanja investicij, 
vrednotenje prvih okoljskih učinkov izvedenih projektov ter marketinške, promocijske 
in oglaševalske dejavnosti ter odnose z javnostmi. 

V letu 1998 je Sklad poleg investicij v okviru OGN projekta kreditiral še 4 investicije 
gospodarskih družb v skupnem znesku 250,82 mio tolarjev, in sicer: zmanjšanje 
onesnaževanja voda, smradu ter porabe energije s postavitvijo novih 
destruktorjev/stabilizatorjev v Koto Ljubljana; odprava porabe trikloretilena ter 
zmanjšanje porabe energije oziroma emisij v zrak s posodobitvijo proizvodnje 
prenosnikov toplote v LTH Škofja Loka; zmanjšanje emisij trdnih delcev ter porabe 
energije in recikliranje abrazivnega materiala z uvedbo nove tehnologije peskanja v 
Ladjedelnici Izola; zmanjšanje emisij v zrak z uvedbo daljinskega ogrevanja iz 
kotlovnice na biomaso Engo, Gornji Grad. 
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ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA ZRAKA 

V začetku leta 1998 je sklad objavil peti razpis programa Zmanjšanje onesnaževanja 
zraka (Ur. I. 15/98/27.2.1998) 

Obrestna mera je znašala v prvem polletju 6,03 % letno, v drugem polletju pa 5,86 % 
letno. Skupni razpisani znesek je znašal 1,6 milijarde SIT. 

Skupaj je bilo v tem letu odobrenih 861 kreditov in sicer 848 občanom ter 13 pravnim 
osebam in samostojnim podjetnikom. 

Skupaj je bilo odobrenih 755.877.085 SIT, od tega občanom 5171.939.479 SIT, 
pravnim osebam in samostojnim podjetnikom pa 183.937.606 SIT. 

V tem letu je bila zaključena poraba 1.042 kreditov, od tega 1.021 kreditov občanom 
in 21 kreditov pravnim osebam in samostojnim podjetnikom. 

Namen kreditov 

Kredit lahko pridobi vsak lastnik ali uporabnik obstoječega stanovanjskega ali 
poslovnega objekta na ozemlju Slovenije, ki sedaj uporablja za ogrevanje prostorov 
in za pripravo sanitarne tople vode premog, drva, mazut ali odpadna olja in želi preiti 
na uporabo zemeljskega plina, utekočinjenega naftnega plina, ekstra lahkega 
kurilnega olja ali daljinskega ogrevanja. Kredit lahko pridobijo tudi investitorji, ki želijo 
namestiti sisteme za izkoriščanje obnovljivih virov energije (toplotne črpalke, solarni 
sistemi, daljinsko ogrevanje z uporabo biomase). 

Za dodelitev kredita pridejo v poštev tudi objekti v gradnji in objekti, v katerih se za 
ogrevanje že uporablja ekstra lahko kurilno olje, če gre za prehod na čistejši vir 
energije (plin, daljinsko ogrevanje, obnovljivi viri energije). Kredita pa ni mogoče 
porabiti za naprave, ki še naprej omogočajo uporabo okolju škodljivih goriv. 

Do 31.12.1998 je bilo po vsej Sloveniji dodeljenih več kot 4.250 kreditov občanom in 
51 kreditov pravnim osebam, največ za prehod na uporabo zemeljskega in 
utekočinjenega naftnega plina. S tem se je po oceni Sklada in po navedbah 
kreditojemalcev zmanjšala poraba okolju škodljivih goriv za ekvivalent več kot 15.000 
ton premoga. 
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OPUŠČANJE OZONU ŠKODLJIVIH SNOVI 

Slovenija je od ratifikacije montrealskega protokola vključena v mednarodne 
aktivnosti za zaščito ozonskega plašča. Julija 1994 je Vlada Republike Slovenije 
sprejela program opuščanja ozonu škodljivih snovi v Sloveniji. Kot pomoč pri 
realizaciji tega programa je novembra 1995 z Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
podpisala sporazum za približno 6,2 mio USD nepovratnih sredstev Globalnega 
sklada za okolje (GEF- Global Environment Facility) za projekt opuščanja ozonu 
škodljivih snovi. V okviru tega projekta je Sklad kot finančni posrednik ob strokovni 
pomoči Ministrstva za okolje in prostor in Gospodarske zbornice Slovenije nadzoroval 
postopke nabave opreme za posodobitev tehnoloških procesov ter za črpanje 
odobrenih nepoyratnih sredstev. 

Projekt se je sredi leta 1998 uspešno zaključil. Izvajal se je v dveh delih: podprojekt 
institucionalne krepitve, v okviru katerega se je omogočilo delovanje enote za 
izvedbo projekta, potekalo je celotno svetovanje in usposabljanje za pravilno 
ravnanje s hladivi v hladilni in klimatizacijski tehniki, in šest investicijskih podprojektov 
za opustitev ozonu škodljivih tehnologij v LTH Škofja Loka - v proizvodnji hladilnih 
naprav so nadomestili škodljiva CFC hladiva s HFC hladivi, namesto CFC gonilnega 
plina pri proizvodnji PU pene pa so uvedli ciklopentan, v Leku Ljubljana - v 
proizvodnji farmacevtskih aerosolov v obratu v Lendavi so nadomestili CFC potisni 
plin z mešanico propan butana, v Trimu Trebnje j- lepljenje lahkih gradbenih plošč so 
spremenili tako, da ne vsebuje nobenih ozonu škodljivih snovi, v Krki Novo mesto - v 
proizvodnji aerosolov za kozmetiko in dom, so zamenjali CFC potisni plin z okolju 
prijaznejšo mešanico propan butana, v Gorenje servisu Velenje -serviserje so 
opremili za servisiranje gospodinjskih hladilno-zamrzovalnih aparatov, proizvedenih 
po novih tehnologijah (z uporabo HFC in izobutana), in v Labodu kemični čistilnici in 
pralnici Ljubljana - so pridobili opremo za čiščenje občutljivejših tekstilij z uporabo 
topil na osnovi ogljikovodikov. S temi posodobitvami in z uvajanjem nadomestnih 
snovi smo v Sloveniji rešili problem emisij, ki razkrajajo ozonski plašč z novo 
proizvedenih naprav in izdelkov, in sicer za 345 ton letno. Problem izpuščanja teh 
snovi iz obstoječih naprav še poskušamo rešiti. Te emisije lahko preprečimo z 
zajemanjem ozonu škodljivih snovi in z njihovo regeneracijo oziroma z 
odstranjevanjem v ustreznih tehnologijah. V ta namen se je podjetje LTH Škofja Loka 
odločilo investirati v center za regeneracijo hladiv za potrebe celotne Slovenije. Le 
tako je možno doseči izpolnjevanje ciljev montrealskega protokola v celoti, to je 
preprečevanje emisij ozonu škodljivih snovi v atmosfero, zavedajoč se dejstva, da se 
zaradi znižanja koncentracije ozona v stratosferi poveča propustnost za UV-B 
sevanje, kar ima za posledico povečanje števila obolenj s kožnim rakom, poškodbe 
oči, slabšanje učinkovitosti imunskega sistema kakor tudi zmanjšanje rasti rastlin in 
porušenje ravnotežja v ekosistemih. 
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RAČUNOVODSKI IZKAZI 

BILANCA STANJA 

Bilanca stanja na dan 31.12.1998 

j v 000 tolarjev 

i 
Zap. Opis Stanje na dan Stanje na dan 
št. 31.12.1998 31.12.1997 

1 2 3 4 

Sredstva 

1. Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 159.326 171.287 
2. Državne obveznice in drugi vrednostni papirji, primerni 

za reeskont pri centralni banki 0 0 
a) državne obveznice in podobni vrednostni papirji 0 0 
b) drugi vrednostni papirji 0 0 
3. Posojila bankam 2.808.435 1.605.127 
a) posojila, ki se odplačujejo na zahtevo (odpoklic) 0 0 
b) druga posojila 2.808.435 1.605.127 
4. Posojila strankam, ki niso banke 7.875.354 6.538.200 
5. Investicijski vrednostni papirji 0 0 
a) ki so jih izdali državni organi in druge javne inštitucije 0 0 
b) ki so jih izdali drugi dolžniki 0 0 
c) ki jih je izdala banka 0 0 
6. Tržni vrednostni papirji 2.328.665 1.126.041 
7. Naložbe v kapital neodvisnih podjetij: 0 0 
a) naložbe v neodvisne banke in druge finan. organizacije 0 0 
b) naložbe v druga neodvisna podjetja oi 0 
8. Naložbe v kapital odvisnih podjetij: 0 0 
a) naložbe v odvisne banke in druge finančne organizacije 0 0 
b) naložbe v druga odvisna podjetja 0 0 
9. Neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0 
10. Opredmetena osnovna sredstva 10.229 5.342 
11. 

a) 

Vpisani, a ne vplačani kapital 0 0 
vpisani in vpoklicani, a ne vplačani kapital 0 0 

b) drugi vpisani, a ne plačani kapital 0 0 
12. Lastne delnice 0 0 
13. Druga sredstva 96.962 34.192 
14. Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki 21.541 r 387 

SKUPAJ SREDSTVA ♦ 13.300.512 9.480.576 

Zap. Opis Stanje na dan Stanje na dan 
št. 31.12.1998 31.12.1997 

1 2 3 4 

Obveznosti do virov sredstev 

1. Obveznosti do bank 2.584.503 1.896.695 

a) ki se plačujejo na zahtevo (na vpogied) 0 0 

b) z dogovorjeno zapadlostjo ali odpovednim rokom 2.584.503 1.896.695 
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2. Obveznosti do strank, ki niso banke 377.287 0 

a) Obveznosti iz depozitov: 0 0 
aa) ki se plačujejo na zahtevo (na vpogled) 0 0 
ab) z dogovorjeno zapadlostjo ali odpovednim rokom 0 0 

b) Drugi dolgovi: 377.287 0 
ba) ki se plačujejo na zahtevo (na vpogled) 0 0 
bb) z dogovorjeno zapadlostjo ali odpovednim rokom 377.287 0 

0 
0 

3. Dolgovi, dokazljivi s potrdili 0 

a) obveznosti za izdane vrednostne papirje 0 

b) obveznosti iz drugih potrdil 0 
13.340 

0 
15.396 
10.230 

298.349 
0 
0 

298.349 
0 

5.883.062 
0 

286.307 
0 
0 

4. Druge obveznosti 
5. Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki 29.322 

194.004 
0 
0 

6. Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške: 
a) za pokojnine in podobne obveznosti 
b) za obdavčitve 

c) za zavarovanje pred možnimi izgubami 173.896 
č) druge dolgoročne rezervacije 20.108 
7. Vpisani kapital 7.272.258 
i3. Vplačani presežek kapitala 0 
9. Rezerve 1.209.491 

a) zakonske rezerve 0 
b) statutarne rezerve 0 

1.209.491 c) druge rezerve 286.307 
1 086.646 10. Revalorizacijski popravek kapitala 1.579.445 

11. Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let 0 2.539 
12. Čisti dobiček ali izguba poslovnega leta 40.862 1.352 

SKUPAJ OBVEZNOSTI 13.300.512 9.480.576 
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IZKAZ USPEHA 

Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. do 31.12.1998 

I i v 000 tolarjevi 

Zap. Tekoče Preteklo 
št. Opis poslovno leto poslovno leto 

1 2 3 4 
1. Prihodki od obresti in podobni prihodki 460.833 250.746 
2. Odhodki za obresti in podobni odhodki 86.217 33.726 
3. Ciste obresti in podobni prihodki (1-2) 374.616 217.020 
4. Prihodki iz vrednostnih papirjev 74.394 68.873 
a) prihodki iz tržnih vrednostnih papirjev 74.394 68.873 
b) prihodki iz naložb v kapital neodvisnih podjetij 0 0 
c) prihodki iz naložb v kapital odvisnih podjetij 0 0 
5. Prejete provizije 22.679 16.034 
6. Dane provizije 10.704 16.779 
7. Čiste provizije (5-6) 11.975 -745 
8. Dobiček iz finančnih poslov 0 0 
9. Izguba iz finančnih poslov 0 0 
10. Cisti dobiček ali izguba iz finančnih poslov (8-9) 0 0 
11. Drugi prihodki od poslovanja 0 5.138 
12. Splošni upravni stroški 135.045 151.331 
a) stroški dela 75.620 76.991 
aa) kosmate plače 57.670 58.919 
ab) dajatve banke za socialno zavarovanje 3.708 3.747 
ac) dajatve banke za pokojninsko zavarovanje 5.160 5.214 
ač) drugi stroški dela 9.082 9.111 
b) drugi upravni stroški 59.425 74.340 
13. Amortizacija dolgoročnih sredstev 5.275 10.309 
14. Drugi odhodki poslovanja 179.506 227.033 

Zap. Tekoče Preteklo 
št. Opis poslovno leto poslovno leto 

1 2 3 4 
15. Odpisi ter popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev 242.720 72.708 
16. Prihodki iz naslova odpisanih terjatev 0 0 
17. Oblikovanje dolgoročnih rezervacij 20.108 0 
18. Prihodki zaradi odprave rezervacij 153.809 142.974 
19. Dobiček ali izguba iz rednega poslovanja 32.140 -28.121 
20. Izredni prihodki 9.101 46.997 
21. Izredni odhodki 379 17.524 
22. Izredni dobiček ali izguba (20-21) 8.722 29.473 
23. Skupaj dobiček ali izguba (19+22) 40.862 1.352 
24. Davek od dobička 0 0 
25. Dobiček ali izguba po obdavčitvi (23-24) 40.862 1.352 
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26. Drugi davki, ki niso prikazani v prejšnjih postavkah 0 0 
27. Dobiček ali izguba v poslovnem letu (25-26) 40.862 1.352 
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IZKAZ FINANČNIH TOKOV 

Izkaz finančnih tokov za obdobje od 1.1. do 

31.12.1998 
v 000 tolarjev 

. 

Zap. Tekoče Preteklo 
št. Opis poslovno leto poslovno leto 

1 2 3 4 
Pritoki sredstev 

1. Začetno stanje denarja v blagajni in na žiro računu 184.134 464.859 

2. Pritoki kapitalskih sredstev skupaj (pobotana povečanja) 2.170.936 1.252.537 
2.1 Vpisani kapital 947.966 718.310 
2.2 Presežek vplačanega kapitala 0 0 
2.3 Rezerve 901.711 214.851 
2.4 Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred izgubami -126.721 -142.975 
2.5 Revalorizacijski popravek kapitala 411.300 461.238 
2.6 Preneseni čisti dobiček ali izgube prejšnjih let -2.729 2.539 
2.7 Cisti dobiček ali izguba poslovnega leta 39.409 -1.426 

' 
3. Pritoki drugih sredstev skupaj (pobotana povečanja) 937.956 1.491.988 

3.1 Obveznosti do bank 545.555 1.498.501 
3.2 Obveznosti do strank, ki niso banke 377.287 0 
3.3 Dolgovi, dokazljivi s potrdili 0 0 
3.4 Druge obveznosti -3.211 1.563 
3.5 Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki 18.325 -8.076 
3.6 Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške 0 0 

SKUPAJ PRITOKI SREDSTEV (1+2+3) ' 3.293.026 3.209.384 

Odtoki - uporaba sredstev 

4. Uporaba kapital, sredstev skupaj (pobotana povečanja) 4.486 -9.471 
4.1 Vpisani, a ne vplačani kapital 0 0 
4.2 Lastne delnice 0 0 
4.3 Naložbe v kapital neodvisnih podjetij 0 0 
4.4 Naložbe v kapital odvisnih podjetij 0 0 
4.5 Neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0 
4.6 Opredmetena osnovna sredstva 4.486 -9.471 
4.7 Uporaba rezerv 0 0 

Zap. Tekoče Preteklo 
št. Opis poslovno leto poslovno leto 
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1 2 3 4 

5. Uporaba drugih sredstev skupaj (nepobotana povečanja) 3.129.214 3.047.568 
5.1 Sredstva obvezne rezerve pri centralni banki 0 0 
5.2 Državne obveznice in drugi vrednostni papirji 0 0 
5.3 Posojila bankam 1.082.923 827.602 
5.4 Posojila strankam, ki niso banke 846.789 1.818.996 
5.5 Investicijski vrednostni papirji 0 0 
5.6 Tržni vrednostni papirji 1.118.171 385.716 
5.7 Druga sredstva 60.206 15.322 
5.8 Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki 21.125 -68 

6. Končno stanje denarja (1+2+3-4-5) 159.326 171.287 

SKUPAJ ODTOKI-UPORABA SREDSTEV (4+5+6) 3.293.026 3.209.384 

Razlike med uporabo in pritokom sredstev 

1. Večja ali manjša uporaba kapital, sredstev od pritoka -2.166.450 -1.262.008 
2. Večja ali manjša uporaba drugih sredstev od pritoka 2.191.258 1 555.580 
3. Povečanje ali zmanjšanje denarja -24.808 -293.572 

Stopnja rasti cen na drobno v tekočem poslovnem letu: 7,5% 

! 
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PREDSTAVITEV POSLOVANJA SKLADA 

1. OBSEG POSLOVANJA 

Bilančna vsota Sklada je konec leta 1998 dosegla višino 13.012 mio tolarjev. V 
primerjavi z letom 1997 se je povečala za 3.743 mio tolarjev, ali za 40%. Ob 
upoštevanju letne stopnje inflacije v letu 1998 je dosegla 33% realno rast. Povečanje 
je predvsem posledica nakazil sredstev na osnovi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, dokapitalizacije sklada iz proračunskih sredstev, črpanja 
posojila Svetovne banke ter sredstev PHARE. 
V zadnjih treh letih je Sklad povečal svoj potencial za 180%. 

2. KADRI 

Ob koncu leta 1998 je bilo zaposlenih 11 delavcev, kar je na ravni zaposlenih leta 
1997. Sklad v letu 1998 ni dodatno zaposloval, nadomestil je le dva delavca, ki sta v 
letu 1998 Sklad zapustila. 
Povprečna starost zaposlenih je 38 let. 
Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe: 
2 magistra znanosti, 
8 z visokošolsko izobrazbo, 
1 s srednješolsko izobrazbo. 

3. DELNIŠKI KAPITAL IN DELNIČARJI SKLADA 

Delniški kapital Sklada je na dan 31.12.1998 sestavljen iz 72.722 delnic z nominalno 
vrednostjo 100.000 tolarjev . Vse delnice so navadne, glasijo na ime Republike 
Slovenije ter niso v pravnem prometu. 

4. POLITIKA NALOŽB IN OSNOVNA BILANČNA RAZMERJA 

v tisoč tolarjev 

Zap. 
št. 

Vsebina Realizacija 
1998 

Str. v % Realizacija 
1997 

Str. v % Indeks 98/97 

1. Posojila bankam 2 808.435 • 22 1 605.127 17 175 
2. Posojila strankam, ki 

niso banke 
7.875.354 60 6.538.200 71 r -• 120 

pravne osebe 6.219.411 4 851.980 128 
samostojni podjetniki 11.188 5.312 211 
fizične osebe 1.999.947 1.795.058 111 
popravek vrednosti 
dolgoročnih posojil 

-355.192 -114.150 

3. Tržni vrednostni papirji 2.328.665 18 1.126.041 12 207 
SKUPAJ 13.012 454 100 9.269.368 100 140 
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4.1. Finančne naložbe Sklada 
Finančne naložbe Sklada, ki vključujejo posojila bankam, in naložbe v vrednostne 
papirje so se v letu 1998 povečale za 2.406 mio tolarjev ali za 88%. Glavni razlogi za 
to so trije, in sicer: 
- dejstvo, da ekološke naložbe nimajo neposrednega finančnega učinka na rezultat 

poslovanja v podjetjih in zaenkrat niso prednostno obravnavane, 
- zaradi časovnega zamika od priliva razpoložljivih sredstev do porabe, ki sledi 

poteku investicij, kar zagotavlja namensko porabo sredstev, ter 
- tako imenovana rezervirana sredstva za nadaljnje financiranje projekta 

zmanjševanja onesnaževanja zraka ter realizacijo ostalih, že podpisanih pogodb. 

Poslovanje z bankami 
Naložbe bankam so se v letu 1998 povečale za 1.203 mio tolarjev ali za 75%. V 
celotni strukturi naložb predstavljajo naložbe bankam 22%. Kot kriterij pri plasmaju 
likvidnostnih presežkov v banke je Sklad upošteval poslovno sodelovanje s 
posameznimi bankami na področju ekoloških projektov. Sklad je usmerjal likvidne 
presežke v obliki kratkoročnih depozitov trem bankam, in sicer Novi Ljubljanski banki, 
d.d., Novi Kreditni banki Maribor, d.d., in Banki Koper, d.d.. 

Tržni vrednostni papirji 
Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih 
organizacij določa, da mora imeti Sklad za zagotavljanje varnosti svojega poslovanja 
najmanj 30% delež finančnih naložb v državnih vrednostnih papirjih. 
Naložbe v vrednostne papirje so se v letu 1998 povečale za 1.203 mio tolarjev ali za 
107%. V strukturi finančnih naložb Sklada znaša njihov delež 45%. Med državnimi 
vrednostnimi papirji prevladujejo zadolžnice in zakladne menice Ministrstva za 
finance ter obveznice Republike Slovenije. 

4.2. Naložbe v osnovno dejavnost Sklada 
Posojila strankam, ki niso banke, so se v letu 1998 povečale za 1.337 mio tolarjev 
ali za 20%. V celotni strukturi naložb predstavljajo 60%. 
Gre za dolgoročno dana posojila podjetjem, javnemu sektorju ter fizičnim osebam za 
namene varstva okolja. Glede na status posojilojemalca v strukturi posojil 
prevladujejo pravne osebe s 75%, sledijo fizične osebe s 25%. 
Sklad je v letu 1998 objavil štiri nove javne razpise za dodeljevanje posojil: 

- razpis za zmanjšanje onesnaževanja zraka, 
- razpis za lokalne javne službe, 
- dva razpisa za kreditiranje okoljskih naložb gospodarskih družb. 

Skupni znesek razpisanih sredstev je v letu 1998 znašal 6.500 mio tolarjev. Skupni 
znesek podpisanih pogodb na osnovi razpisov iz leta 1998 in nezaključenih razpisov 
iz prejšnjih let je 2.851 mio tolarjev. Skupni znesek črpanih sredstev v Ifetu 1998 je 
2.484 mio tolarjev. Skupni znesek podpisanih, a še nečrpanih pogodb na dan 
31.12.1998 znaša 217 mio tolarjev. 

Z uresničevanjem zastavljene naložbene politike je Sklad zagotavljal doseganje 
temeljnih ciljev poslovanja: 
- čim večji obseg dodeljenih posojil pod ugodnimi pogoji na področju varstva okolja, 
- ohranjanje realne vrednosti kapitala, 
- pokrivanje stroškov poslovanja z ustrezno donosnostjo naložb, 
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- vključevanje v proces zniževanja realnih obrestnih mer, skladno s sklepi Ministrstva 
za finance RS. 

5. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV SKLADA 

Sklad dodeljuje posojila izključno na osnovi javnih razpisov, na način in pod pogoji, 
določenimi v pravilniku o postopkih in pogojih porabe sredstev Sklada. 
Na osnovi naložbene politike Sklada, ki jo sprejme upravni odbor Sklada in potrdi 
Vlada RS, sprejme upravni odbor Sklada besedilo javnih razpisov, v katerih podrobno 
določi: 
- predmet razpisa oz. vrsto projektov za financiranje, 
- višino razpoložljivih sredstev, 
- pogoje za pridobitev posojila, 
- instrumente zavarovanja, 
- vsebino vlog za pridobitev posojila, 
- prioritete pri dodeljevanju posojil, 
- rok za oddajo vlog, 
- način predložitve vlog, 
- pogoje za presojo vlog, 
- izbiro vlog, 
- postopek pritožb, 
- čas, v katerem bodo kandidati obveščeni o rezultatih razpisa. 

Upravni odbor imenuje komisijo, ki je zadolžena za pripravo in izvedbo javnih 
razpisov. Komisijo sestavljajo vsaj trije člani, od katerih je vsaj en predstavnik 
Ministrstva za okolje in prostor RS. 
Postopek dodeljevanja posojil se v primerjavi z letom 1997 ni spremenil, Sklad je na 
osnovi izkušenj le dopolnil in popravil razpisno dokumentacijo. 

6. OBVEZNOSTI SKLADA 
v tisoč tolarjev 

Zap. št. Vrsta obveznosti Stanje 
31.12.1998 ' 

Str. v % Stanje 
31 12.97 

Str. v % Ind. 98/97 

1. Obvez, do bank 2.584 503 19 1.896.695 20 136 
2. Obvez, do strank, ki 

niso banke 
377.287 3 » 

3. Kapital" 10.102.056 76 7.259.906 77 139 
4 Ostale obveznosti 236.666 2 323.975 3 73 

SKUPAJ 
OBVEZNOSTI 

13.300 512 100 9.480.576 

O
 

o
 140 

6.1. Obveznosti do bank 
Obveznosti do bank so se v letu 1998 povečale za 36% ali za 688 mio tolarjev. 
Porast izhaja iz naslova koriščenja posojila Svetovne banke, namenjenega projektu 
zmanjšanja onesnaženja zraka. Odobreno posojilo Svetovne banke v višini 30 mio 
DEM je bilo na dan 31.12.1998 izkoriščeno v višini 26,8 mio DEM oz. 2,6 milijarde 
tolarjey. 
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6.2. Obveznosti do strank, ki niso banke 
Obveznosti do strank, ki niso banke predstavljajo dolgoročno prejeta sredstva 
PHARE za projekt Okoljevarstvene gospodarske naložbe, ki naj bi se zaključil leta 
2008. Po pogodbi znaša odobreni znesek sredstev 4 mio EUR, do konca leta 1998 
pa sta bila črpana 2 mio EUR. 
V primeru predčasnega zaključka projekta se preostali del neizkoriščenih sredstev v 
celoti prenese v republiški proračun. 

6.3. Kapital 
Konec leta 1998 je kapital sklada znašal 10.102 mio tolarjev. V primerjavi z letom 
1997 se je povečal za 2.842 mio tolarjev oz. 39%. 
Kapital Sklada vključuje poleg vpisanega kapitala v obliki delnic Republike Slovenije 
v višini 7.272 mio tolarjev še rezerve, revalorizacijski popravek kapitala ter izid 
tekočega poslovnega leta. 
V letu 1998 se je vrednost rizične aktive zmanjšala za 218 mio tolarjev in je znašala 
550 mio tolarjev, kar predstavlja 5,5% kapitala Sklada. To pomeni, da se je kreditno 
tveganje v letu 1998 dodatno zmanjšalo in da Sklad posluje skladno s 15. členom 
statuta, ki določa, da rizična aktiva ne sme preseči trikratnika kapitala Sklada. 

7. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA SKLADA ZA LETO 1998 

Finančni načrt Sklada za leto 1998 je bil izdelan v stalnih cenah na podlagi sprejete 
Začasne finančne strategije Sklada, razpisov Sklada za leti 1996 in 1997, ocene 
razpisov Sklada v letu 1998, izhodišč za pripravo finančnih načrtov uporabnikov 
proračunskih sredstev za leto 1998 ter nalog, ki izhajajo iz ustanovitvenih aktov 
Sklada. 

7.1. Plan in realizacija denarnega toka Sklada v letu 1998 

v tisoč tolarjev 
Zap. št Opis Realizacija 

1998 
Plan 1998 Realizacija 

1997 
Indeks r/p Indeks 98/97 

1. Začetno stanje 
denarnih sredstev 

171.287 27.900 424.917 613 40 

2. Prejemki pri poslovni 
dejavnosti 

590.536 556.400 443.270 106 133 

od obresti 565.542 476.300 • 412.089 119 137 
od provizij in drugih 
storitev 

22.679 66.800 21.173 119 107 

dotacije in drugi 
pre;emki 

2.315 13.300 10.008 17 23 

3. Prejemki pri 
investicijski 
dejavnosti 

0 0 0 0 0 

4. Prejemki pri 
dejavnosti 
financiranja 

4402.483 4.077.300 '3.686.351 108 119 

odplačila danih 
dolgoročnih posojil 

1.222.237 811.800 804.644 150 152 • 

vračila danih 0 150.000 0 
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kratkoročnih posojil 
prejeta posojila 1.005.015 1.767.000 1.532.715 57 65 
vnovčenje 
vrednostnih papirjev 

0 0 0 0 0 

prilivi na osnovi 
zakonskih podlag 

2.175.231 592.500 1.348.992 367 161 

vplačilo kapitala 0 756.000 0 
i 

5. Izdatki pri poslovni 
dejavnosti 

236.593 240 900 183.968 98 129 

stroški poslovanja 236.593 240 900 183.968 98 129 
drugi izdatki pri 
poslovni dejavnosti 

0 0 0 0 0 

6 Izdatki pri 
investicijski 
dejavnosti 

2.983 13.000 1.145 23 261 

7. Izdatki pri dejavnosti 
financiranja 

4 765.404 4.389.000 4.198.138 108 114 

dana dolgoročna 
posojila 

2.484 478 4.389.000 2.854.402 57 87 

dana kratkoročna 
posojila 

1.188.643 0 894.409 133 

vračila in odplačila 
prejetih posojil 

0 0 0 0 

nakup vrednostnih 
papirjev 

1 092.283 0 449.327 243 

drugi izdatki pri 
dejavnosti 
financiranja 

0 0 0 0 

8. KONČNO STANJE 
DENAR SRED. 

159.326 18.700 171 287 852 93 

-Začetno stanje denarnih sredstev je v letu 1998 večje od načrtovanega zaradi 
črpanja posojila Svetovne banke v višini 135 mio tolarjev, ki mora biti po pogodbi 
na posebnem računu in se računovodsko evidentira kot sredstvo na računu. 

- Prejemki pri poslovni dejavnosti so v skupnem znesku večji od načrtovanih zaradi 
večjih prejemkov od obresti na osnovi povečanega obsega poslovanja in vključenih 
revalorizacijskih prejemkov. 

- Prejemki pri dejavnosti financiranja so bili za 8% večji od planiranih zaradi večjega 
odplačila danih dolgoročnih posojil in večjih prilivov na osnovi zakonskih podlag. 
Slednji so bili večji zaradi dokapitalizacije Sklada iz leta 1997 v višini .700 mio 
tolarjev v januarju 1998 ter priliva sredstev, ki jih sklad pridobi na osnovi kupnin. 

- Izdatki pri poslovni dejavnosti so za 2% nižji od načrtovanih. 
- Izdatki pri dejavnosti financiranja so bili za 9% večji od planiranih, vendar se gibljejo 

na nivoju prejemkov iz financiranja. V strukturi se je zmanjšal delež izdatkov za 
dolgoročna posojila in povečal delež za kratkoročna posojila in vrednostne papirje. 

Razloga za to sta dva, in sicer na eni strani dejstvo, da določene ekološke 
investicije ne prenesejo stroškov financiranja niti pod pogoji, ki jih je ponujal Sklad, 
tako da je Sklad v letu 1998 dodatno znižal realne obrestne mere s 3% na 2%, ter 
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dejstvo, da ima Sklad obveznosti do posojilojemalcev iz že sklenjenih pogodb in do 
Svetovne banke iz naslova zapadlih anuitet. 

-Končno stanje denarnih sredstev v višini 159 mio tolarjev predstavlja denarna 
sredstva na žiro računu v višini 11 mio tolarjev ter črpani del posojila Svetovne 
banke, namenjen za dodeljevanje kreditov v okviru projekta »Zmanjševanje 
onesnaževanja zraka«. 

i 

7.2. Plan in realizacija prihodkov Sklada 

v tisoč tolarjev 
Zap. 
št. 

Vsebina Realizacija 
1998 

Str. v % Plan 1998 Realizacija 
1997 

Str. v % Indeks 98/9 

1. Prihodki od 
finančne 
dejavnosti 

557.906 42 476.300 340.792 36 164 

prihodki od obresti 460.833 34 476.300 250.746 26 184 
vrednostni papirji 74.394 6 0 68.873 8 108 
provizije in drugi 
prihodki 

22.679 2 0 21.173 2 107 

2. Revalorizacijski 
prihodki 

617.701 46 0 412.759 44 150 

3. Izredni prihodki 162.910 12 207.500 189 971 20 86 
dotacije 6.786 1 66.800 27.879 3 24 
rezervacije 153.809 11 127.400 142.974 15 108 
drugi izredni 
prihodki 

2.315 0 13.300 19.118 2 12 

4. SKUPAJ 
PRIHODKI 

1.338 517 100 683.800 943.522 100 142 

V letu 1998 so celotni prihodki Sklada znašali 1.338 mio tolarjev. V primerjavi z 
letom 1997 so se povečali za 395 mio tolarjev ali za 42%. 
Prihodki od finančne dejavnosti Sklada so se povečali za 217 mio tolarjev ali za 64% 
in presegajo planirane prihodke za 17%. To povečanje je predvsem posledica 
večjega obsega poslovanja. Največje povečanje beležijo prihodki od obresti, ki 
predstavljajo 34% celotnih prihodkov Sklada. 
Revalorizacijski prihodki so se v letu 1998 povečali za 205 mio tolarjev in v strukturi 
prihodkov predstavljajo 46% vseh prihodkov. 
Izredni prihodki so se v primerjavi z letom 1997 zmanjšali za 27 mio tolarjev ali za 
14%. in so hkrati manjši od načrtovanih. Zmanjšanje je največje pri dotaoijah. Sklad 
je namreč v letu 1998 pridobil 600.000 EUR nepovratnih sredstev PHARE kot pomoč 
pri institucionalni krepitvi in promociji projektov, vendar je bil Sklad le v manjši meri 
tudi končni porabnik teh sredstev. 
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7.3 Plan in realizacija odhodkov Sklada 
v tisoč tolarjev 

Zap. 
št. 

Vsebina Realizacija 
1998 

Str. v % Plan 1998 Realizacija 
1997 

Str. v % Indeks 98/9 

1. Odhodki iz 
dejavnosti 

237.241 19 252.000 212.147 23 112 

obresti in provizije 96.921 8 76.100 50.506 6 192 
splošni upravni 
stroški 

135.045 10 164.800 151.333 16 89 

amortizacija 5.275 1 11.100 10 308 1 51 

2. Revalorizacijski 
odhodki 

797.207 ■ 61 0 639.792 68 125 

3. Izredni odhodki 263 207 20 153.600 90.232 9 292 
odpisi terjatev- 
popravki vred. 

242.720 19 153.600 72.708 7 334 

drugi izredni 
odhodki 

20.487 1 0 17.524 2 117 

4. SKUPAJ 
ODHODKI 

1.297.655 100 405.600 942.170 100 138 

Celotni odhodki so se v primerjavi z letom 1997 povečali za 355 mio tolarjev ali za 
38%, kar pomeni, da je bila rast odhodkov manjša od rasti prihodkov. 
Odhodki iz dejavnosti so se povečali za 25 mio tolarjev ali za 12%,vendar so bili za 
15 mio tolarjev manjši od načrtovanih. Splošni upravni stroški , ki vključujejo plače 
zaposlenih in materialne stroške poslovanja, so bili za 16 mio tolarjev manjši kot v 
letu 1997 in za 30 mio tolarjev manjši od načrtovanih, kar kaže na učinkovito 
obvladovanje stroškov. Skupni delež teh stroškov se je v skupnih odhodkih v 
primerjavi z letom 1997 znižal za 6 odstotnih točk. 
Revalorizacijski odhodki so za 157 mio tolarjev ali za 25% večji kot v letu 1997 in so 
predvsem posledica povečanja kapitala. 
V strukturi odhodkov se je povečal delež izrednih odhodkov, predvsem na račun 
popravkov vrednosti terjatev. Vodstvo Sklada je namreč ocenilo, da bodo krizni 
dogodki v svetu in zaostrene gospodarske razmere vplivale na poslovanje 
kreditojemalcev Sklada. Da bi Sklad zagotovil nadaljnjo varnost poslovanja in 
zmanjšal izpostavljenost kreditnemu tveganju, je povečal splošne in posebne 
rezervacije. 
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8. POSLOVNI REZULTAT SKLADA 

v tisoč tolarjev 
Zap. št. Vsebina Realizacija 

31.12.98 
Plan 31.12.98 Realizacija 

31.12.97 
Indeks 98/97 

1. Iz dejavnosti 320.665 224.300 128.646 249 
2. Iz revalorizacije -179.506 0 -227.033 79 
3. Iz izrednega 

poslovanja 
-100.297 53.900 99.739 101 

DOBIČEK 40 862 278.200 1.352 3022 
i 

Sklad je v letu 1998 dosegel dobiček v višini 40,9 mio tolarjev, kar je na prvi 
pogled manj od načrtovanega, dejansko pa je rezultat boljši tako od načrtovanega 
kot tudi od doseženega dobička v letu 1997. Finančni načrt za leto 1998 je bil narejen 
v stalnih cenah in ni vključeval ne revalorizacijskih prihodkov ne odhodkov. Dejansko 
seje pričakoval revalorizacijski primanjkljaj, ki izhaja iz valutne neusklajenosti virov in 
naložb. Sklad ima med svojimi naložbami velik del prevzetih terjatev vezanih na 
nemško marko, ki je v letu 1998 porasla za 2,1%, rast cen na drobno, ki se upošteva 
pri. revalorizaciji kapitala, pa je bila v letu 1998 7,5%. 
Revalorizacijski primanjkljaj in izgubo iz izrednega delovanja, ki je posledica 

.oblikovanja večjih popravkov vrednosti terjatev, je Sklad pokril z večjimi lastnimi 

s prihodki in manjšimi odhodki od načrtovanih iz dejavnosti. 

Razvrstitev terjatev na osnovi kreditnega tveganja 

v tisoč tolarjev 
Boniteta Stanje posojil 1998 Str. v % Stanje posojil 1997 Str. v % 
A 7.680 044 93 5.884 466 88 
B 295.773 4 269.795 4 
C 82.612 1 326.168 5 
D 21.441 45.683 1 
E 150.676 2 , 126 248 2 
SKUPAJ 8.230 546 100 6.652.361 100 

Iz tabele je razvidno, da se je stanje posojil v letu 1998 povečalo za 24% v primerjavi 
s preteklim letom. Največ, in to za 31%, so se povečala posojila, razvrščena v A 
bonitetno skupino, ki v strukturi danih posojil predstavljajo že 93% vseh posojil. 
Posojila, odobrena v letu 1998, so v celoti uvrščena v bonitetno skupino A. Deleži 
posojil, razvrščenih v nižje bonitetne skupine - B, C, D in E - so se znižali v primerjavi 
s preteklim letom, njihov skupni delež predstavlja manj kot 8% v stanju vseh posojil. 

t 

9. IZRAČUN KAZALCEV USPEŠNOSTI 

Kazalniki leto 1998 Leto 1997 Indeks 98/97 

1 Bilančna vsota/zaposlenega (v 000 tolarjev) 1.209 861 140 

2. Neto obresti in prov. prihod /zaposlenega ( v 
000 tolarjev) 

35.145 19.661 179 

3. Stroški na zaposlenega ( v 000 tolarjev) 12.277 13.757 89 
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4. Bruto dobiček/povprečno bilančno vsoto (v 
%) 

0.35% 0.017% 2059 

Izračunani finančni kazalniki za leto 1998 in primerjava z letom 1997 nam kažejo 
naslednje: 

- bilančna vsota na zaposlenega kot kazalnik učinkovitosti izkoriščanja človeških 
virov nam kaže, da se je produktivnost dela v letu 1998 v primerjavi z letom 1997 
povečala za 40%; 

- še pravilnejšo sliko o učinkovitosti zaposlenih nam kaže kazalnik neto obresti in 
provizijski prihodki na zaposlenega. Ti so se v letu 1998 v primerjavi z letom 1997 
povečali za 15 mio tolarjev na zaposlenega oz. za 79%; 

- za svetovni trend razvoja bančništva in nebančnih finančnih organizacij sta značilna 
poostreni nadzor nad stroški in prizadevanje za drastično znižanje le-teh. Stroški na 
zaposlenega, ki vključujejo plače zaposlenih in materialne stroške poslovanja, so se 
v letu 1998 zmanjšali za 1,4 mio tolarjev po zaposlenem oz. za 11%; 

- kljub temu, da je Sklad neprofitna organizacija, nam kazalec bruto dobička na 
povprečno bilančno vsoto kaže donosnost sredstev, t.j., kako učinkovito so 
izkoriščeni resursi Sklada, tako finančni kot realni, za zagotavljanje prihodkov. V letu 
1998 je Sklad dosegel bistveno povečanje donosnosti sredstev, pri tem pa se zaveda 
dejstva, da je dosežena donosnost v prvi vrsti odvisna od velikosti tveganja, ki mu je 
izpostavljen. Zato se skuša čim bolj približati optimalnemu razmerju med donosnostjo 
in tveganjem. 

10. NAJPOMEMBNEJŠI DOGODKI NA PODROČJU SODELOVANJA SKLADA Z 
MEDNARODNIMI FINANČNIMI USTANOVAMI 

-V Ietu1996 je bila podpisana pogodba s Svetovno banko o najemu posojila v višini 
30 mio DEM za kreditiranje zamenjave okolju škodljivih trdnih goriv z ekološko 
sprejemljivimi viri energije za ogrevanje (zemeljski plin, daljinsko ogrevanje, tekoči 
naftni plin). V letu 1998 se je projekt uspešno nadaljeval. 

- V letu 1998 se je uspešno zaključil projekt postopnega opuščanja ozonu škodljivih 
snovi, kjer je Sklad nastopal kot finančni posrednik pri porabi dotacije GEF v višini 
6,2 mio USD šestim slovenskim podjetjem. 

- Sklad je na osnovi pogodbe v višini 4 mio EUR v letu 1998 prejel 2 mio EUR 
sredstev PHARE, ki jih je dodelil v okviru projekta Okoljevarstvene gdspodarske 
naložbe, v obliki posebno ugodnih kreditov trinajstim slovenskim podjetjem. Črpanje 
druge polovice sredstev je predvideno v letu 1999. 

Za podporo projektu okoljevarstvenih gospodarskih naložb je Sklad dobil 
nepovratno dotacijo PHARE v višini 600.000 EUR. 
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Nadzorni odbor sklada ugotavlja, da se je Sklad od začetka svojega delovanja leta 
1995 do danes organizacijsko in kadrovsko izoblikoval v dobro organizirano 
ustanovo, ki je postala prepoznavna v slovenskem prostoru. Zaradi ugodnega in 
učinkovitega financiranja oziroma kreditiranja projektov za varstvo okolja ter varčne 
porabe energetskih virov si je v tem kratkem času že uspel ustvariti »dobro ime«. Z 
oblikovanjem čvrstih rezerv je Sklad postal manj občutljiv na moteče zunanje vplive. 
V času od ustanovitve do konca leta 1998, ki ga obravnava pričujoče letno poročilo, 
je Sklad financiral 4.242 projektov fizičnim in 207 projektov pravnim osebam v 
skupnem znesku 6.835 milijonov tolarjev. Že od vsega začetka je skrbno gospodaril s 
sredstvi, ki mu jih je zaupala država, in ohranjal realno vrednost svojega premoženja. 
Pri tem je izhajal iz podmene o velikem pomenu Sklada glede na ocenjene potrebe v 
nacionalnih razvojnih programih. 

Nadzorni odbor pozitivno ocenjuje Skladovo aktivno sodelovanje z mednarodnimi 
denarnimi ustanovami. V letu 1998 velja med rezultati posebej poudariti nove 
izkušnje in znanja, pridobljena na osnovi sodelovanja v projektu PHARE, ki že 
koristijo, in bodo še bolj koristili, v procesu vstopanja Slovenije v Evropsko unijo, 
posebej še, ko gre za varstvo okolja. 

Nadzorni odbor opozarja, da se s pridruževanjem Slovenije Evropski uniji, zahteve po 
vlaganju v projekte, povezane z varstvom okolja, povečujejo. Nadzorni odbor 
priporoča, da se novi - mednarodni viri financiranja okoljevarstvenih projektov, ki 
bodo na voljo pridruženim članicam, izkoristijo v največji možni meri. Zato je potrebno 
vlogo Sklada in njegove izkušnje vključiti v ta prizadevanja. Njegov nadaljnji razvoj bo 
v dobršni meri odvisen od države in po eni strani determiniran s programi financiranja 
ekoloških projektov na ravni države, izhajajoč iz sprejetega nacionalnega programa 
varstva okolja, ter in po drugi s potrebnim statusnim in organizacijskim 
preoblikovanjem sklada, ki ga narekuje ravnokar sprejeti Zakon o javnih skladih. 

dr. Anton Gantar 
predsedni >ra 
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Franc Košir Uspešno poslovanje rezultat strateškega načrtovanja in sodobnih 
projektnih pristopov 

"Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je tudi v letu 1999 posloval uspešno. 
Poslovni uspeh je še posebej dragocen, saj smo uspeli ohraniti enak obseg pravic 
zavarovanih oseb, sprejeli in financirali nove dodatne zdravstvene programe, zagotovili 
stabilno poslovan je.vseh izvajalcev zdravstvenih storitev, obenem pa se soočali z znanimi 
dejavniki na strani rasti izdatkov. Na Zavodu se zavedamo, da je uspeh v precejšnji meri 
odvisen od skrbnega vsakoletnega načrtovanja, uvajanja novih sodobnih pristopov in 
nepogrešljive vizije nadaljnjega razvoja sistema zdravstvenega zavarovanja. 

Leto 1999 predstavlja pomembno prelomnico v prizadevanjih Zavoda pri graditvi 
učinkovitega in sodobnega sistema zdravstvenega zavarovanja, saj smo v tem letu uresničili 
številne razvojno naravnane projekte, ki smo jih skrbno pripravljali že daljše obdobje. 
Pričeli smo z nacionalnim uvajanjem kartice zdravstvenega zavarovanja, ki pomeni za 
zavarovance hitrejši in prijaznejši vstop v zdravstveni sistem ter novo fazo v razvoju 
sodobnega in enovitega zdravstvenega informacijskega sistema Slovenije. Ob koncu leta 
smo ustanovili Vzajemnd zdravstveno zavarovalnico, d.v.z. Ta ureditev pomeni nadaljnji 
korak v izgradnji evropsko primerljive ureditve prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj na 
vzajemnostnih načelih, ki bo zavarovanim osebam zagotavljala celovito in doživljenjsko 
zdravstveno varnost. Poleg projektov nacionalnega pomena je strokovna služba Zavoda 
izvedla tudi nekaj manjših, a kljub temu pomembnih projektov za nadaljnji kakovostni 
razvoj obveznega zdravstvenega zavarovanja. S projektom "Pogodbe" smo informacijsko 
podprli proces partnerskih pogajanj in sklepanja pogodb z izvajalci zdravstvenega varstva, 
izvedli smo projekt Izbrani osebni zdravnik, nadalje nov obračunski model v ginekoloških 
ambulantah, projekta "Nadzori" ter "Kriteriji" idr. Izjemen pomen za nadaljnji razvoj in 
delo Zavoda je timsko delo v projektu Reforms, ki je bil izveden v okviru programa Evropske 
unije Phare/Consensus, predstavljal pa je sintezo dveh projektov Zavoda - "Optima" in 
"Financiranje". S projektom smo se aktivno lotili reševanja razvojnih problemov obvla- 
dovanja izdatkov na način, ki je usklajen s smernicami y Evropski uniji. Zaključki projekta 
so že uporabni tako pri sestavi Plana Zavoda za leto 2000 kot tudi pri dopolnitvi razvojnega 
programa Zavoda. 

Posebno priznanje je Zavod prejel tudi s ponovnim vabilom za vključitev v medna- 
rodno organizacijo svetovalcev s področja zdravstvenega varstva "Framework Health 2". 
Na ta način postajamo znani kot strokovna in svetovalska organizacija v mednarodnem 
okolju. 

Nenazadnje smo v preteklem letu počastili tudi 110. obletnico organiziranega 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in tako opozorili javnost na bogato 
tradicijo humanih načel solidarnosti in vzajemnosti, ki so še danes temelj učinkovite 
zdravstvene varnosti prebivalstva in socialne države. 

Naj ob izidu tega vsebinsko bogatega Poslovnega poročila izrazim javno zahvalo 
vsem sodelavcem Zavoda, organom upravljanja, posebno pa še projektnim ekipam in 
pripravljalcem tega poročila, ki so prispevali k uspešnemu poslovanju in ugledu Zavoda." 

Franc Košir 
Generalni direktor 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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Miloš Kovačič: V evropsko skupnost narodov na trdnih temeljih solidarnosti in vzajemnosti 

Miloš Kovačič 
Predsednik skupščine 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

"V letu 1999 je Skupščina kot najvišji organ upravljanja Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije opravila pomembno delo na področju poslovanja Zavoda in razvoja 
zdravstvenega zavarovanja. Poslovanje tretje največje javne blagajne je bilo, kot kažejo 
podatki, tudi leta 1999 uspešno in to navkljub znanim težnjam po rasti izdatkov. 

Določenim pritiskom se ni moč izogniti in jih je potrebno tudi v prihodnje skrbno 
načrtovati in obvladovati. Na eni strani gre za vedno večje in tudi spremenjene, nove 
potrebe po zdravstvenih storitvah predvsem zaradi večanja zahtevnosti zavarovancev, 
staranja prebivalstva ter napredka medicinske znanosti in tehnologije.' Ta trend se izraža 
v vedno večjem obsegu dodatnih zdravstvenih programov. Na drugi strani pa se javna 
zdravstvena blagajna še dodatno sooča z vse večjimi obveznostmi, kot je rast plač 
zdravstvenega osebja, davek na dodano vrednost in določene zakonske rešitve, ki 
pomenijo nove, sistemsko nezadostno pretehtane obveznosti. 

V letu 2000 se bomo zatorej občutneje kot doslej spopadali z razvojnimi dilemami in 
možnostmi zdravstvenega zavarovanja, ki bodo zahtevale od predstavnikov delodajalcev 
in zavarovancev v Skupščini Zavoda še posebno modrost in dolgoročno odločanje. Pri 
tem zahtevnem delu nam bo osnovno vodilo ohranitev dosežene ravni pravic iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, dostopnost in pa kakovost zdravstvenih storitev. 

Ugled, ki ga uživa slovenski sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
zunaj svojih meja, ima enega svojih trdnih temeljev tudi v načelu solidarnosti med bogatimi 
in revnimi, mladimi in starimi ter zdravimi in bolnimi zavarovanimi osebami. Na tem 
zanesljivem temelju vstopamo v evropsko skupnost narodov in zagotavljamo slovenskemu 
prebivalstvu tudi v prihodnje dostopno zdravstveno varstvo. 

Z zadovoljstvom ugotavljam, da se na področju zdravstvenega zavarovanja ustrezno 
pripravljamo na vstop v Evropsko unijo, saj smo ustanovili Vzajemno zdravstveno 
zavarovalnico, d.v.z., ki bo slovenskemu prebivalstvu na načelih vzajemnosti zagotavljala 
celovito, dostopno in doživljenjsko zdravstveno varstvo. Prav tako pa predstavlja 
nacionalna uvedba kartice zdravstvenega zavarovanja pomemben del aktivnosti, ki bodo 
pripomogle k prehodu na novo, informacijsko in organizacijsko kakovostnejšo raven v 
zdravstvu. Na ta način bo projekt bistveno prispeval k učinkovitejšemu načrtovanju 
zdravstvene politike ter posledično vplival na nadaljnji strokovni razvoj in kakovost 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

Uspešni, razvojno naravnani projekti in uravnoteženo poslovanje v preteklem letu 
me prepričujejo, da zmoremo ustvarjalno preseči vse sodobne izzive, s katerimi se sooča 
sistem <obveznega) zdravstvenega zavarovanja in obenem ponuditi vizijo nadaljnjega 
razvoja. Pri tem je odločilnega pomena vselej izpričana enotnost in usklajenost 
predstavnikov delodajalcev in zavarovancev v Skupščini Zavoda pri sprejemanju najbolj 
pomembnih odločitev, ki so zelo strokovno pripravljene v službi Zavoda za učinkovito 
izvajanje in razvoj zdravstvenega zavarovanja." 
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Sandi Bartol: Sprejemanje odločitev na osnovi odgovornosti do zavarovancev 

Velo in aktivnosti, predvsem pa sprejeti sklepi enajstčlanskega Upravnega odbora 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se je v letu 1999 sestal na šestnajstih 
rednih sejah in dveh izrednih korespondenčnih sejah, bodo zagotovo zapisani v zgodovino 
zdravstvenega varstva in zavarovanja v Republiki Sloveniji. 

Po pooblastilu Skupščine Zavoda se je namreč Upravni odbor poleg rednih, v statutu 
opredeljenih nalog operativno spoprijel in uspešno izvedel ene izmed najbolj pomembnih 
projektov zdravstvenega varstva in zavarovanja v zadnjem desetletju. 

Gre predvsem za nacionalno uvedbo kartice zdravstvenega zavarovanja, ki se v tem 
času zaključuje, ter ustanovitev nove družbe za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki 
je začela z delom v novembru obravnavanega leta. Tisti, ki smo pri nastajanju tega projekta 
sodelovali in ga sooblikovali, smo vanj vgradili voljo in znanje, da v slovenski družbi 
ohranjamo vrednote solidarnosti in vzajemnosti. Po tehtnih razpravah članov Upravnega 
odbora na več sejah pa smo oblikovali statut in organe družbe, s katerim bo zagotovljen . 
vpliv vseh kategorij zavarovancev pri upravljanju te zavarovalne družbe. 

Ko smo na svojih sejah obravnavali in sprejemali pomembne sklepe, smo se vsi člani 
zavedali našega poslanstva in odgovornosti do slehernega zavarovanca. Zdravstveno 
varstvo sodi namreč med temeljno pravico in s tem je povezana varnost slehernega 
državljana Republike Slovenije, posredno pa tudi politična stabilnost. 

Zdravje ljudi je tako ekonomsko kot tudi humanitarno vprašanje, saj veliko štwilo 
bolnih, invalidnih in prezgodaj umrlih zmanjšuje ustvarjalno in ekonomsko moč naroda 
in njegovega kakovostnega preživetja. Tega smo se člani Upravnega odbora zavedali, 
zato smo bili s svojimi razpravami kritični do posameznih slabosti pri izvajanju programov, 
tekoče pa smo se odzivali tudi na potrebe zavarovancev po dodatnem zdravstvenem 
varstvu, saj smo zaradi tega med letom sprejeli vrsto odločitev. $ katerimi so bili ti programi 
finančno podprti. 

S sprejetimi odločitvami smo zavarovancem postopoma izboljšali dostopnost do 
zdravstvenih storitev, kar se odraža predvsem pri zmanjševanju čakalnih dob na nekaterih 
področjih zdravstvene dejavnosti. 

Nič manj odločnosti Upravnega odbora ni bilo potrebno, ko smo v inštitucijah te 
države branili avtonomnost obstoječega sistema financiranja zdravstvenega varstva in 
zavarovanja, znotraj njega pa vpliv zavarovancev na njegovo delitev in raven zdravstvenega 
varstva. Pri tem smo vseskozi obravnavali tudi uresničevanje racionalizacijskih ukrepov v 
zdravstvu, z namenom ohraniti stabilen sistem financiranja programov. Kritični pa smo 
bili tudi do dodatnih finančnih obremenitev, ki jih Zavodu s sprejemom posameznih 
zakonov nalaga država. 

Kot predsednik Upravnega odbora ocenjujem, da je ta organ odigral pomembno 
vlogo pri ohranjanju stabilnega zdravstvenega varstva tako z ekonomskega kot 
programskega vidika. Razprave vseh članov so bile zelo konstruktivne, včasih glede na 
heterogenost interesov posameznih članov Upravnega odbora tudi polemične, vendar 
smo na koncu našli toliko modrosti, da smo sklepe in odločitve sprejemali z visoko stopnjo 
soglasja. 

Pri tem nam je bila v veliko pomoč in oporo uprava z generalnim direktorjem, za 
katero ocenjujem, da je pomembno prispevala k pozitivni oceni, ki jo Zavod slovenski 
strokovni in siceršnji jakosti ima. To nam je potrdil tudi predsednik države g. Milan Kučan, 
ko nas je sprejel ob zaključku leta." 

Sandi Bartol 
Predsednik Upravnega odbora 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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Franc Henigman: Preteklo leto prelomno za razvoj prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 

Franc Henigman 
Predsednik začasne uprave 

Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. 

"Po šestletnem obdobju od uveljavitve koncepta prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja na slovenskem je pomenilo preteklo poslovno leto pomembno prelomnico 
za nadaljnji razvoj tega področja. Po noveli zakona o zdravstvenem varstvu inzdravstvenem 
zavarovanju iz aprila 1998je bil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije dolžan izločiti 
to vrsto zavarovanja iz svoje dejavnosti in ga organizirati v obliki družbe za vzajemno 
zavarovanje. Zakonsko določen rok za ustanovitev družbe s 1. 1.1999 je bil glede na 
doseženi poslovni rezultat leta 1998, ki ni omogočal oblikovanje garancijskega sklada in 
zagotavil solventne meje v zadostni višini, realno nedosegljiv. Z ustrezno vodeno poslovno 
politiko na premijskem in škodnem delu ter z doslednim uresničevanjem sanacijskih 
ukrepov je Zavod že sredi leta zagotovil potrebne finančne vire, do novembra pa izvedel 
še preostale aktivnosti za uresničitev zastavljenega. Nova družba, Vzajemna zdravstvena 
zavarovalnica, je 1.11.1999 zaživela in stopila na svojo samostojno pot 

Poleg zagotavljanja stabilnega tekočega poslovanja so bile opravljene številne razvojne 
naloge. Pravno organizacijski prenovi z aktom registracije, statutom družbe in ostalimi 
potrebnimi organizacijskimi predpisi je sledila tudi vsebinska prilagoditev posameznih 
poslovnih področij. Izoblikovana in uveljavljena je bila ponudba dolgoročnih zdravstvenih 
zavarovanj za doplačila z rezervacijami za starost. Po načelu vzajemnosti in 
medgeneracijskega sporazuma smo s soglasjem Urada Republike Slovenije za zavarovalni 
nadzor ponudili zavarovancem premijski sistem, ki omogoča vsem starostnim kategorijam 
še dostopno premijo. Vloga in poslanstvo Zavoda pri tem nista bila le sodelovanje v 
enkratnem procesu samega akta ustanavljanja, temveč se izražata tudi v tesni medsebojni 
povezanosti obeh subjektov preko pogodb o poslovnem sodelovanju in organov 
upravljanja. Razlogi za takšno ureditev razmerij so predvsem v čvrsti povezanosti 
obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pri zavarovanju tveganja za isto 
pravico, racionalni izrabi informacijskih, tehničnih, strokovnih in drugih virov, skupnem 
nastopu pri dograjevanju zdravstvene zakonodaje. Z usklajenim nastopom smo tako uspeli 
v zakon o zavarovalništvu vgraditi, da je področje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj 
javni interes in da so vsi izvajalci teh zavarovanj vključeni v izravnalne sheme za izravnavo 
razlik v stroških zdravstvenih storitev med njimi. 

Z vidika prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ocenjujem preteklo poslovno leto 
kot uspešno, saj smo poleg opravljenih tekočih in razvojnih nalog uspeli zagotoviti finančno 
stabilno in varno poslovanje s pokritjem izgube iz leta 1998 ter oblikovanjem zakonsko 
potrebnih rezerv in rezervacij. Ustvarili smo solidne temelje za nadaljnji razvojni zagon 
Vzajemne. Delavcem Zavoda in Vzajemne, pa tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli 
k temu uspehu, se ob izidu tega Poslovnega poročila javno zahvaljujem z željo po še 
naprej dobrem sodelovanju." 

ssse 

poročevalec, št. 30 42 21. april 2000 



Povzetek značilnosti poslovanja Zavoda v letu 1999 

Povzetek značilnosti poslovanja 

zavoda v letu 1999 

Od uveljavitve nove zdravstvene zakonodaje, ki je bila sprejeta v februarju 
1992, je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije edini nosilec obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v državi. Poleg tega pa je v skladu z zakonom o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju izvajal tudi prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje. Na podlagi sprememb in dopolnitev tega zakona v. 
letu 1998, je Zavod 1.11.1999 ustanovil Vzajemno zdravstveno zavaroval- 
nico in s tem dnem nanjo prenesel vse premoženje, terjatve in obveznosti, ki 
so se nanašale na prostovoljno zdrastveno zavarovanje po stanju na dan 
31.10.1999. 

V skladu z navedenimi dejstvi so poslovni dogodki oziroma finančni izkazi 
v Poslovnem poročilu Zavoda za leto 1999 prikazani še zadnjič za obe vrsti 
zdravstvenega zavarovanja, pri čemer so že revidirani bilančni podatki za 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje podani le za obdobje od 1.1. do 
31.10.1999, ko je to dejavnost izvajal Zavod. V poročilu so prikazani tudi 
določeni prikazi na letni ravni, ki pa so samo ocena celoletnega poslovanja 
na področju prostovoljnega zavarovanja. Kljub temu so ti prikazi zelo 
pomembni za analize določenih makroekonomskih razmerij in trendov pri 
porabi javnofinančnih in zasebnih virov za programe zdravstvenega zavaro- 
vanja v Sloveniji. 

Z izločitvijo prostovoljnega zavarovanja je osrednje poslanstvo Zavoda 
poslej izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki temelji na načelih 
solidarnosti in socialne pravičnosti. Pri tem Zavod opravlja vrsto strokovnih, 
organizacijskih, upravnih, izvedenskih in administrativnih nalog na področju 
zbiranja in razporejanja sredstev za učinkovito in kakovostno uresničevanje 
pravic do zdravstvenih storitev in drugih pravic iz naslova obveznega zdrav- 
stvenega zavarovanja. V skladu s srednjeevropskimi koncepti (Bismarckov mo- 
del obveznega zavarovanja), Zavod upravlja skupščina, ki je sestavljena iz 
demokratično izvoljenih predstavnikov delodajalcev, vlade in zavarovancev, 
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kot interesnih skupin zavezancev za plačilo obveznih prispevkov. Skupščina 
Zavoda in njeni izvršilni organi sprejemajo odločitve samostojno, o določenih 
za državo pomembnih vprašanjih pa mora Zavod pridobiti tudi soglasja 
Državnega zbora, Vlade oziroma Ministrstva za zdravstvo. To velja na primer 
za prispevno stopnjo, za natančnejše opredeljevanje pravic, postopkov, 
standardov in drugih pomembnih pogojev izvajanja obveznega zdrastvenega 
zavarovanja. Finančno poslovanje Zavoda na področju obveznega zdravstve- 
nega zavarovanja nadzoruje Računsko sodišče, ki je v letu 1999 opravilo 
revizijski nadzor nad poslovanjem v letu 1998 ter izdalo pozitivno mnenje s 
pridržkom. Zavod pa redno izvaja tudi interno revizijo, ki jo opravlja poseben 
oddelek Zavoda. 

Pogoji poslovanja so bili v preteklem letu zelo zahtevni in spremenljivi. 
Kot poglavitna dejavnika trendov pri odhodkih, sta poleg večletnih trendov 
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pri izdatkih za zdravila, medicinske pripomočke in za določene dodatne 
zdravstvene programe, preteklo leto zaznamovala predvsem uvedba davka 
na dodano vrednost in pa obveznosti na področju plač zdravstvenega osebja. 
Zato je bila skrb Zavoda za uravnoteženo poslovanje v preteklem letu še bolj 
izrazita. 

Izvedba zdravstvenih programov je bila tako v letu 1999 v veliko večji 
meri kot predhodna leta vezana na različne aktivnosti za racionalno izvedbo 
programov in obvladovanje izdatkov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. 
Potrebno je bilo namreč upoštevati in izpolniti zahtevo sprejetega Splošnega 
dogovora za leto 1999, da naj bi ostal obseg zdravstvenih programov v globalu 
na ravni dogovorjenega v partnerskih pogajanjih oziroma s pogodbami iz 
leta 1998. To zahtevo naj bi uresničili kljub dejstvu, da se je vrednost 
programov zaradi povečanja plač zaposlenih v zdravstvu lani povečala za 
2,9 milijarde tolarjev in da so se zaradi uvedbe davka na dodano vrednost v 
drugi polovici leta, v skupnem znesku 2,5 milijarde tolarjev, dvignili stroški 
poslovanja v zdravstvu. Ministrstvo za zdravstvo in Zavod sta se zato s partnerji 
v Dogovoru za leto 1999 dogovorila za racionalizacijo delovnih procesov in 
materialnih stroškov v zdravstveni dejavnosti. Te aktivnosti so se nanašale na 
zmanjšanje potrošnje zdravil, zmanjšanje bolniškega staleža, znižanje ležalne 
dobe v bolnišnicah oziroma zmanjšanje števila bolnišnično oskrbnih dni, 
racionaliziranje delovnega časa (zmanjšanje nadur), znižanje materialnih 
stroškov v zdravstvenih ustanovah in znižanje materialnih stroškov Zavoda. 
Ukrepi so bili preteklo leto uspešni, saj kažejo ocene, da je bil skupni učinek 
racionalizacij realiziran v vrednosti 3.425 milijonov tolarjev. Edino na področju 
izdatkov za zdravila, ki se predpisujejo na recepte, se negativni trendi 
nadaljujejo! Uspešna realizacija ukrepov za obvladovanje izdatkov v letu 1999 
ponovno dokazuje učinkovitost partnerskih pogajanj kot sistemskega 
mehanizma za doseganje kratkoročnih ciljev zdravstvenega varstva. Kljub 
obsežnim in vsebinsko zelo zahtevnim postopkom dvostopenjskega procesa 
partnerskih pogajanj (slika I), predstavlja vsakoletni sprejem Dogovora dobro 
osnovo za stabilno in uravnoteženo poslovanje v zdravstvu. 

/ 

Slika II. 
Struktura celotnih odhodkov obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 1999 
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Na osnovi Dogovora je bilo v letu 1999 za izvedbo zdravstvenih progra- 
mov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti podpisanih skupno 1.156 pogodb, 
od tega 199 z javnimi zdravstvenimi zavodi, 957 pa z zasebnimi izvajalci. 

Na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja je zaključil Zavod 
leto 1999 z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 732 mili- 
jonov tolarjev. Prihodki za obvezno zdravstveno zavarovanje so skupno znašali 
238.552 milijonov tolarjev. Od tega so bili vplačani prispevki za obvezno 
zdravstveno zavarovanje doseženi v višini 233.667 milijonov tolarjev. Z drugimi 
prihodki pa je Zavod realiziral preteklo leto 4.885 milijonov tolarjev. Odhodki 
na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja so znašali skupno 237.820 
milijonov tolarjev, od tega so bili odhodki za programe zdravstvenih dejavnosti 
doseženi v višini 202.767 milijonov tolarjev, odhodki za programe denarnih 
nadomestil pa 25.450 milijonov tolarjev. Preostali odhodki so bili namenjeni 
delu strokovnih služb Zavoda in drugim odhodkom (slika II). 

Zavod je na področju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v 
obdobju prvih desetih mesecev leta 1999 posloval uspešno in realiziral 
presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.241 milijonov tolarjev. Z ustvarjenim 
presežkom je realiziral poslovne cilje na področju prostovoljnega zavarovanja, 
na osnovi česar je pokril izgubo iz leta 1998 na področju prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja, zagotovil ustanovitveni kapital v višini 752 
milijonov tolarjev in izpolnil vse zakonske zahteve glede vzpostavitve 
varnostnih rezerv ter postavil temelje za finančno trdnost Vzajemne 
zdravstvene zavarovalnice. 

Zaradi neceloletnih podatkov na področju prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja predstavlja preteklo leto za kontinurirano spremljanje makroeko- 
nomskih gibanj pri izdatkih za zdravstvo določeno težavo. Kljub temu je na 
osnovi bilančnih podatkov o poslovnem rezultatu obveznega zdravstvenega 
zavarovanja Zavoda, izkazu poslovanja Zavoda na področju prostovoljnega 
zavarovanja v desetih mesecih 1999, ocenah Vzajemne o celoletnem rezultatu 

Tabela I. 
Ocena izdatkov za zdravstvo v Sloveniji 1995 - 1999 v tekočih cenah in v odstotku od BDP* 

Vir In vrsta Izdatkov 

1. Javni izdatki 
OBVEZNO ZDR ZAVAROVANJE 

Plačila za zdravstvene storitve 
Plačila za zdravila in med pripomočke 
StroSki ZZZS 
Ostali izdatki 

PRORAČUNSKA SREDSTVA DRŽAVE 
Za zdrav, programe in ostale izdatke 
investicije 

PRORAČUNI OBClN* 
2 Ostali izdatki 

PROSTOVOLJNO ZDR ZAVAROVANJE'" 
5. SKUPAJ 
4 BDP 

mrdSTT %BDP mrtisrr %BDP mrdSTT %BDP mrdSIT %BDP 

147.72 
100,09 

24.17 
3,11 

20.35 
3.45 
1,53 
1,92 
1.35 

6,71 
4.55 
1,10 
0.14 
0,92 
0,16 
0,07 
0,09 
0,06 

17,38 0,79 
169,90 7,72 

2.202,02 100.00 

168.90 
116,97 
25,22 

3.71 
23,00 
4,76 
3,04 
1.72 
1,69 

21,35 
196,70 

6,62 
4,58 
0,99 
0,15 
0,90 
0,19 
0.12 
0,07 
0,07 

0,84 
7,70 

2.552.67 100.00 

191,31 
133,52 
27,96 
4,30 

25,53 
5.40 
3,63 
1.77 
2,07 

25.71 
224,49 
2 906.7 

6.58 
4.59 
0.96 
0,15 
0.88 
0,19 
0.12 
0.06 
0,07 

0,88 
7,72 

100,00 

216.26 
148,78 

33,91 
4.78 

28.79 
5,71 
3.73 
1.98 
2,54 

6.66 
4,58 
1,04 
0,15 
0,89 
0,18 
0,11 
0.06 
0,08 

29,47 0.91 
253,98 7,82 
3.279.9 100.00 

mrdSIT ^oBDP 

237,82 
166.09 

37,43 
5,00 

29,30 
6,23 
4,12 
2,16 
3,05 

33.75 
277,80 

6,62 
4,62 
1,04 
0,14 
0,82 
0,17 
0.11 
0,06 
0.08 

0,94 
7,73 

3.592,0 100,00 

" Tabela vsebuje podatke za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje po zaključnih računih Zavoda za vsa leta razen za leto 1999, kjer so podatki za 
prostovoljno zavarovanje Zavoda od 1. do 10,1999 in ocena poslovanja Vzajemne za preostala meseca leta 1999. Podalki za proračunska sredstva driave in občin in za BDP 
za leto 1999 so prav tako ocena. 
" Podatki ne vsebujejo sredstev za prostovoljno zdravstveno zavarovanje Adriatica in neposrednih plačil oseb oziroma t.i. "samoplačniitva". 
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prostovoljnega zavarovanja in ocenah zaključnih računov Ministrstva za 
zdravstvo in občin moč oceniti, koliko sredstev na letni ravni v Sloveniji 
namenjamo za financiranje zdravstvenih in drugih programov zdravstvenega 
zavarovanja (tabela I). Po ocenjenem podatku za bruto domači proizvod za 
leto 1999 je znašala udeležba sredstev zdravstvenega zavarovanja v BDP 
7,56 %, delež obveznega zdravstvenega zavarovanja 6,62 % delež prosto- 
voljnega zdravstvenega zavarovanja pa 0,94 %. Iz mednarodnih primerjav 
(slika III) (upoštevani so zadnji razpoložljivi podatki, in sicer za leto 1997) je 
razvidno, da se Slovenija po deležu vseh izdatkov za zdravstvo v BDP že 
lahko primerja s povprečjem držav Evropske unije. To pa zaradi nižjega BDP 
sevede ne velja za absolutni znesek, ki ga vsak prebivalec namenja za zdravstvo 
v Sloveniji. 

Preračun v tekoče cene dolarjev kaže, da smo leta 1999 v Sloveniji namenili 
za zdravstveno varstvo okrog 777 ameriških dolarjev na prebivalca, od tega 
iz javnih financ okrog 681 ameriških dolarjev in zasebnih sredstev prosto- 
voljnega zavarovanja Zavoda in Vzajemne pa okrog 97 ameriških dolarjev. 
Preračun na kupno moč (po "PPP" metodi) prebivalstva daje realno osnovo 
za primerjavo z državami Evropske unije. 

Na osnovi zgoraj navedenih ocen je posameznik v letu 1999 za zdrav- 
stveno zavarovanje namenil skupno 137.565 tolarjev, od česar je 120.467 
tolarjev namenil za obvezno, 17.098 pa za prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje. 

Poslovanje v letu 1999 se lahko na osnovi navedenih podatkov oceni kot 
pozitivno. V okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja je Zavodu uspelo 
zagotoviti redno in stabilno financiranje izvajalcev zdravstvenih storitev in 
drugih poslovnih partnerjev v rokih, ki so bili dogovorjeni v pogodbah. To 
velja tudi za zagotavljanje sredstev iz prostovoljnega zdravstvenega zavaro- 
vanja. To je večini izvajalcev zdravstvenega varstva omogočilo ugodne 
poslovne razmere v letu 1999. 

Slika III. 
Delež izdatkov v BDP za zdravstvo in sredstva za zdravstvo na prebivalca po 
kupni moči (v PPP dolarjih) v državah Evropske unije v primerjavi s Slovenijo za 
leto 1997 

povprečje tfvroh izdatkov v tu 
Dovpfeć** vseh lidatkov v EU 

10 \ BDP 
izdatki H javni izdatki D vsi izdatk? 

izdatki v PPP dolarjih na prebivalca 

2 S00 . PPP i 2 4(6 
S javni izdatki □ vsi 

delež izdatkov v BDP 

Soanija 
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Poslovno poročilo: za leto 1999 

Ugodna ocena poslovanja pa temelji tudi na oceni nekaterih makroeko- 
nomskeih trendov. Zavodu je tudi v letu 1999, torej že osmo leto zapored, 
uspelo doseči strateški cilj zagotavljanja uravnovešene ravni deleža javnih 
izdatkov (sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja) za zdravstvo, ki je 
v preteklem letu po oceni znašal 6,62 % BDP, kar predstavlja določeno 
znižanje glede na leto poprej. Trendi v razmerju med javnimi (obvezno 
zavarovanje) in zasebnimi, izdatki (prostovoljno zavarovanje Zavoda) za 
zdravstvene programe v preteklih letih so razvidni iz slike IV. Zavod je tako 
tudi v letu 1999 uresničil svojo strateško usmeritev o obvadovanju javnih 
izdatkov za zdravstvo v okviru možnih oziroma omejenih prihodkov. Pri tem 
ostajajo izdatki na isti ali nekoliko pod ravnijo rasti bruto domačega proizvoda, 
kar pa ob zagotovljenemu obsegu pravic v primeru nadaljevanja ter trendov 
rasti odhodkov (plače, materialni stroški, zdravila) v letu 2000 ne bo 
zagotavljalo tudi stabilnega poslovanja javnega zdravstvenega sistema. 
Prispevna stopnja, ki je v letu 1999 ostala že četrto leto nespremenjena, ne 
bo zagotavljala več zadostnega obsega sredstev, ki jih mora zagotavljati 
zdravstvena blagajna za vse nove obveznosti. 

Pomemben vpliv na dolgoročno stabilnost in s tem na zdravstveno varnost 
prebivalstva pa ima postopno urejanje razmer na področju prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja, ki je postal nezamenljiv vir financiranja v sistemu 
zdravstveneg varstva. 

Vzajemna d.v.z. predstavlja danes s svojim portfeljem preko 1,1 milijona 
zavarovancev in z okoli 40 milijardami tolarjev prometa eno izmed vodilnih 
slovenskih zavarovalnic. 

% 

9 r 
7,65. 7.50 7,46 7.46 7.57 7.56 

7.15 
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6,95 

1994 

6.71 6.62 6,58 

1995 1996 

6,66 6.62 

0,94 

1999 

| prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje 

! I obvezno zdravstveno 
zavarovanje 

Opomba: Gornja slika prikazuje le zasebna sredstva, ki jih Zavod namenja za plačila zdravstvenih storitev na 
osnovi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja Zavoda. Za razmerje med javnimi in zasebnimi izdatki za 
zdravstvo bi morali upoštevati še zasebna sredstva prostovoljnega zavarovanja Adriatica d.d., neposredna 
plačila bolnikov v zdravstvu, plačila za zdravila brez receptov in druga zasebna sredstva (očala,...). Po ocenah 
Zavoda znaša delež tako izračunanih zasebnih sredstev približno petino vseh izdatkov za zdravstvo 

Slika IV. 
Delež izdatkov za obvezno zdravstveno zavarovanjev in za prostovoljno 
zavarovanje pri Zavodu v BDP v Sloveniji med letoma 1993 in 1999 
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Obvezno zdravstveno zavarovanje - oblikovanje in Izvedba programov 

1. Obvezno zdravstveno v 

zavarovanje - oblikovanje 

in izvedba programov 

1.1. Prebivalstvo, zavarovane osebe 

in zdravstveno stanje v Sloveniji 

V Sloveniji je živelo leta 1998 (dne 30.6.) 1.974.139 prebivalcev, kar je za okrog 5.000 
(0,25 %) manj kot pred enim letom. Med drugim je to tudi posledica nizke rodnosti. Ta je 
za Slovenijo značilna že vrsto let, a se je v letu 1998 še nadalje znižala. Zaradi tega ima 
Slovenija negativni naravni prirastek, ki je v letu 1998 dosegel -0,5 (tabela 1). Najbolj se je 
število prebivalcev zmanjšalo na območju Maribora in Murske Sobote. 

Delež oseb, starih od 0 do 14 let, je leta 1998 znašal 16,7 %, kar je manj kot leta 1997. 
To zmanjšanje, ki je prav tako posledica dolgoletne nizke rodnosti, je privedlo do relativnega 
povečanja ostalih starostnih skupin. V letu 1997 se je delež starostne skupine med 15. in 
64. letom še povečal in je znašal 69,8 %, skupina starejših od 65 let pa je dosegla že 13,5 % 
vsega prebivalstva. Po deležu najmlajše starostne skupine (od 0 do 14 let) sodi Slovenija 
med države z najnižjim odstotkom. Med članicami Evropske unije so na slabšem le še 
Grčija, Italija in Španija. Vztrajno pa se povečuje odstotni delež najstarejše skupine 
prebivalstva v starosti 65 let in več - prebivalstvo se torej stara. 

Po starostni strukturi so med območji opazne razlike. Največji odstotni delež najmlajših 
(starosti od 0 do 14 let) imajo na območju Novega mesta, Kranja in Raven na Koroškem, 
najmanjšega pa v Kopru, Mariboru in Novi Gorici. Največji odstotek najstarejšega 
prebivalstva imajo v Novi Gorici, Krškem in Murski Soboti, najnižjega pa v Celju in Novem 
mestu. Takšna starostna struktura prebivalstva je pomembna za načrtovanje programov 
zdravstvenega varstva, saj so v povprečju potrebe po zdravstvenih storitvah in stroški oseb, 
starih 65 let in več, bistveno višji kot pri ostalih starostnih skupinah. 

Od vsega prebivalstva je 51,5 % žensk ter 48,5 % moških. Čeprav so razlike med 
državami Evropske unije majhne, bi Slovenija v tej primerjavi delila skupaj z Avstrijo zadnje 
mesto oziroma izkazovala najnižji odstotni delež moške populacije v celotnem prebivalstvu. 

Podatki o starostni in spolni strukturi slovenskega prebivalstva, ki so podlage za strateške 
usmeritve in načrtovanje zdravstvenega varstva in zavarovanja, kažejo na nujo iskanja 
uspešnejših in učinkovitejših rešitev za kronično bolne, osamele in ostarele osebe ter za 
razširitev določenih preventivnih dejavnosti in ukrepov za obvladovanje kroničnih in 
degenerativnih obolenj. Razlike v starostni strukturi in s tem povezane potrebe je potrebno 
pri planiranju na področju zdravstvenega varstva upoštevati. 

Kazalci zdravstvenega stanja tudi v letu 1998 kažejo na dokaj dobro stanje, če ga 
primerjamo z državami Evropske unije in nekaterimi kandidatkami za priključitev. To velja 
za umrljivost dojenčkov, ki je v Sloveniji relativno nizka oziroma še vedno nad ravnijo, ki jo 
dosegajo povprečno v državah Evropske unije. Na probleme zdravstvenega stanja pri nas 
opozarjajo ostali kazalci, in sicer splošna umrljivost, pričakovana življenjska doba in 

Podatki o starostni in spolni 
strukturi slovenskega prebivalstva, 
kažejo na nujo iskanja uspešnejših 

in učinkovitejših rešitev za 
kronično bolne, osamele in 

ostarele osebe. 

Tabela 1. 
Pregled nekaterih splošnih kazalce\' zdravstvenega stanja v Sloveniji med letoma 1992 in 1998 

kazalci zdravstvenega stanja 
rojstev na 1.000 prebivalce«) 
umrlih na 1.000 prebivalcev) 

rodnost I5t 
splošna umrljivost (št, 
naravni prirastek 
umrljivost dojenfkov (št umrlih na 1000 živorojenih) 
prićakovana življenjska starost - moški 
pričakovana življenjska starost ■ ženske   

10,0 
9,7 
0,5 

8.86 
69,45 
77,25 

10.0 
10.1 
-0,1 
6.77 

69.40 
77.29 

9.8 
9,7 
0,1 

6,47 
69,58 
77,58 

9.5 
9.6 

-0,1 
5,59 

70,27 
77.76 

9,5 
9,4 
0,1 

4,70 
70,79 

'78,25 

9,2 
9.6 

^-0,4 
5.20 

71,01 
78.62 

9.1 
9.6 

-0,5 
5,20 

71,05 
78,68 

Viri: Zdravstveni statistični letopis Slovenije, 1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999. IVZ 
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Tabela 2. 
Primerjalni demografski podatki o državah Evropske unije in o nekaterih 
srednjeevropskih državah za leto 7996 

Anglija 
Avstrija 
Belgija 
CeSka 
Danska 
Finska 
Francija 
Grčija 
Italija 
Madžarska 
Nemčija 
Nizozemska 
Poljska 
Portugalska 
Slovenija 
Španija 
Švedska 

pričakovano trajanje 
življenja ob rojstvu za 

ženske moške 
79,5 
80.2 
80.2 
77.5 
78,0 
30,5 
82,0 
80.4 
81.5 
74.7 
79.9 
80.4 
76.8 
78.5 
78.3 
81,8 
81.5 

74.3 
73,9 
73.5 
70.4 
72,9 
73.0 
'74,2 
75.1 
74,9 
66.6 
73.6 
74.7 
67.8 
71.2 
70,8 
74.5 
76,5 

splošna 
umrljivost 

7.2 
6.9 

6.6 

7.1 

9.9 
8,4 
9.4 

6,0 

umrljivost 
dojenčkov 

6,1 
5,1 
6,0 
6,0 
5.6 
3,9 
4.8 
7,3 

10,9 
5,0 
5.7 

12,3 
6.9 
4,7 
5,5 
4,0 

delež v celotni 
populaciji 

ženske moški 
50,9 
51.5 
51,2 
51.4 
50.2 
51.3 
51,3 
50.6 
50,8 
52.2 
51,3' 
50.5 
51.3 
51.8 
51.5 
51.1 
50.6 

49.1 
48.5 
49,0 
48.6 
49.4 
48.7 
48.7 
49.3 

, 48,1 
47.8 
48,7 
49.5 
48,7 
48.2 
48,5 
48.9 
49.4 

- ni podatka 
Vir: OECD Health Data 99 

30 % 

Slika 7. 
Število zavarovanih oseb v letu 7999 po 
območnih enotah Zavoda 

potencialno izgubljena življenjska leta do 65. leta starosti (PYLL). Splošna umrljivost se 
sicer skozi daljše časovno obdobje znižuje, vendar jo moramo oceniti kot previsoko, še 
zlasti, če jo primerjamo z državami s še večjim odstotkom starejše populacije (nad 65 ali 
celo nad 85 let starosti). Isto velja za kazalec o pričakovani življenjski dobi, po katerem 
Slovenija, predvsem pri moških, zaostaja za stanjem v državah Evropske unije (tabela 2). 
Čeprav se tudi glede tega razmere izboljšujejo, lahko ocenimo, da bi sedanje stanje lahko 
z določenimi ukrepi v družbi in zdravstvenem varstvu izboljšali. Izračun potencialno 
izgubljenih življenjskih let kaže, da smo premalo uspešni pri obvladovanju zunanjih vzrokov 
smrti (poškodbe v prometu, samomori), obolenj srca in ožilja, nekaterih vrst raka ter pri 
nekaterih drugih kroničnih boleznih, pri katerih je možno z njihovim zgodnjim odkrivanjem 
ter pravočasnim zdravljenjem podaljšati življenje oziroma izboljšati kakovost življenja. 
Obvladovanje teh pojavov pa je možno le z usklajenimi aktivnostmi celotne družbe, torej 
je vpliv zdravstvene službe ali zdravstvenega zavarovanja omejen. 

Za oceno zdravstvenega stanja naše države je pomembno, da se to skozi daljše časovno 
obdobje izboljšuje. V preteklih letih ni bilo opaznih večjih sprememb v vrednosti 
posameznih kazalcev, kar ni neobičajno, saj se ti ne spreminjajo hitro in so podvrženi 
različnim zunanjim vplivom. 

Med vzroki smrtnosti slovenskega prebivalstva prevladujejo bolezni srca in ožilja, rakasta 
obolenja, poškodbe, bolezni dihal in prebavil. Njihov vrstni red je že več let nespremenjen 
in je podoben tistemu, ki ga ima večina evropskih držav. Razlike so v specifični smrtnosti 
po posameznih bolezenskih skupinah. Zaskrbljujoča je visoka specifična smrtnost moških 
zaradi poškodb v prometu in zaradi samomorilnosti. 

Število oseb, ki so bile evidentirane v obveznem zdravstvenem zavarovanju kot 
zavarovane osebe, je na dan 31.12.1999 znašalo 1.941.065, kar je malenkost več kot v 
preteklem letu. Kako so razporejene po območnih enotah Zavoda, kaže slika 1, Če ta 
podatek primerjamo s številom prebivalstva, opazimo razliko. V Sloveniji naj bi bili po zakonu 
v obvezno zdravstveno zavarovanje zajeti vsi, ki imajo državljanstvo Slovenije in stalno 
bivališče na njenem območju ter osebe, ki v Sloveniji opravljajo kakršnokoli pridobitno 
dejavnost in niso zavarovane po predpisih drugih držav. Iz podatka sklepamo, da je v 
Sloveniji okrog 33.000 oseb ali 1,7 % celotnega prebivalstva, ki iz različnih razlogov nima 
urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Lahko pa gre tudi za zamujanja v 
prijavljanju in odjavljanju oseb ter spreminjanje podlag za njihovo zavarovanje. Vsekakor 
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Tabela 3. 
Zavarovanci in zavarovane osebe po kategorijah zavarovanja v Sloveniji v letih 1998 in 7999 

delavci 
podjetniki 
kmetje 
upokojenci 
uprav, iz proračuna 
brezposelni 
ZZVZZ (21/151* 
ostali 
SKUPAJ 

zavarovanci 
1998 1999 

691077 
66.713 
22.568 

456.660 
8.192 

35.450 
53.755 
33.707 

1.368.122 

696.967 
65.322 
21.352 

463.536 
8.080 

31.693 
57.190 

38.736 
1.382.876 

družinski člani 
1998 1999 

431.902 
34 442 
14.488 
58.860 

280 
9.608 

13.646 
8.021 

571.247 

422.230 
33.374 
13.991 
57.729 

260 
7.068 

13.728 
9.809 

558.189 

1999 
1.122.979 

101.155 
37.056 

515.520 
8.472 

45.058 
67.401 
41.728 

1.939.369 

1.119.197 
98.696 
35.343 

521.265 
8.340 

38.761 
70.918 
48.545 

1.941.065 

57,90 
5.22 
1,91 

26,58 
0,44 
2,32 
3.48 
2,15 

100,00 

99 
57,65 
5,08 
1,82 

26,85 
0,42 
1,99 
3,65 
2,50 

100,00 

99,7 
97,6 
95,4 

101.1 
98,4 
86,0 

105.2 
116.3 
100,1 

• gre za osebe, za katere plačuje prispevek občina 
Vir: Baza podatkov o zavarovanih osebah, IC ZZZS 

pa se to število iz leta v leto izboljšuje, predvsem zaradi uvajanja kartice zdravstvenega 
zavarovanja, ki je pospešilo čiščenje osnovnih podatkov in evidenc o zavarovanih osebah. 
Z aktivnim razčiščevanjem statusov se je zmanjšalo število neevidentiranih oseb. 

V strukturi zavarovanih oseb se je v letu 1999 povečalo število delavcev, upokojencev 
in oseb, ki si zavarovanje zagotavljajo sami na podlagi 21. točke 15. člena zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zmanjšalo se je število oseb družinskih 
članov delavcev, podjetnikov in njihovih družinskih članov, kmetov in brezposelnih oseb 
in po njih zavarovanih oseb. V strukturi zavarovanih oseb zavzemajo še vedno največji 
delež delavci in po njih zavarovane osebe (57,65 % vseh zavarovanih oseb), ki jim sledijo 
upokojenci in njihovi družinski člani (26,85 %), najmanjši pa je delež zavarovancev, za 
katere plačuje prispevke proračun (0,42 %) (tabela 3). 

Nekateri premiki v strukturi zavarovanih oseb kažejo na pozitivne spremembe v 
sociodemografski strukturi. To velja za povečevanje deleža zaposlenih delavcev in 
zmanjševanju brezposelnih ter zavarovancev, za katere plačuje prispevke proračun. 
Neugodni pa so trendi glede nadaljnjega povečevanja deleža upokojencev ter zmanjševanja 
števila podjetnikov in kmetov ter po njih zavarovanih oseb. Zato je od celotne populacije 
aktivnega le 40,37 % prebivalstva. Iz tega sledi, da vsak aktiven zavarovanec vzdržuje še 
1,48 neaktivnih zavarovanih oseb, kar pomeni posebno obremenitev aktivne populacije 
pri vzdrževanju ravni socialne varnosti države. 

Leta 1999 je delež aktivnega 
prebivalstva (zaposleni, podjetniki 

kmetje) znašal 40,37 %, kar 
pomeni da od celotne populacije 
vsak aktiven zavarovanec vzdržuje 

še 1,48 neaktivnih oseb. 

1.2. Obseg pravic v obveznem 

zdravstvenem zavarovanju 

V letu 1999 na področju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ni bilo 
sprememb. Zato tudi temeljni pravni akt Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki 
na osnovi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju podrobneje ureja 
obseg in vrsto pravic ter postopke za njihovo uresničevanje, preteklo leto ni doživel 
dopolnitev in sprememb. 

S sredstvi, zbranimi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, se pokrivajo izdatki za 
dve veliki skupini pravic iz tega naslova, in sicer pravice do zdravstvenih storitev (vključno 
z zdravili in medicinskimi pripomočki) ter pravice do nekaterih nadomestil oziroma denarnih 
dajatev. Med slednje uvrščamo nadomestila za odsotnosti z dela, potne stroške, pogrebnine 
in posmrtnine. Najbolj obsežne so pravice do zdravstvenih storitev, do katerih so iz naslova 
obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičene vse zavarovane osebe. Gre za storitve 
kot so preventivni pregledi in storitve (sistematični pregledi, ukrepi za preprečevanje 
nalezljivih bolezni, ukrepi za zgodnje odkrivanje nekaterih bolezni itd.), storitve zdravljenja 
na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, zdravljenje in nego v 
socialnih zavodih ter nego na domu, prevoze z reševalnimi vozili, zdravila z list in medicinske 
oziroma tehnične pripomočke. 
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S sredstvi, zbranimi z obveznim 
zdravstvenim zavarovanjem, se 
pokrivajo izdatki za dve veliki 

skupini pravic iz tega naslova, in 
sicer pravice do zdravstvenih 
storitev (vključno z zdravili in 
medicinskimi pripomočki) ter 

pravice do nekaterih nadomestil. 

Zasebna sredstva prostovoljnih 
zavarovanja in neposrednih 

osebnih plačil zavarovancev v 
zdravstvu predstavljajo že blizu 

petino vseh izdatkov za 
zdravstvene storitve. 

Tabela 4. 
Gibanje deleža zasebnih sredstev (izdatkov 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 
ZZZS) v primerjavi z javnimi izdatki 
(obveznega zdravstvenega zavarovanja), 
1993 - 1999 

Izdatki Zavoda 
zasebna lavna 

sredstva (PZZ) sredstva (OZZ) 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

6.9 
9,1 

10.6 
11.4 
11.9 
12,0 
12,4 

93,1 
90.9 
89,4 
88,6 
88.1 
88.0 
87,6 

Pri tem je slovenska posebnost, da krije obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti le 
preventivne zdravstvene storitve oziroma ukrepe, ki so predvideni v posebnem nacionalnem 
programu, nadalje storitve zdravljenja poškodb na delu in poklicnih bolezni, storitve, 
namenjene otrokom, šolarjem in mladini, storitve svetovanja za načrtovanje rojstva otrok 
in materinstva, nujno zdravljenje in zdravljenje na domu ter zdravljenje nekaterih bolezni 
in stanj kot so rak, sladkorna bolezen, multipla skleroza, epilepsija, hemofilija, paraplegija 
in še nekatere druge. Pri vseh ostalih storitvah in populacijskih skupinah krije obvezno 
zavarovanje le določen odstotek njihove cene. Razliko do polne cene storitve pa 
zavarovanec plača sam neposredno zdravstveni službi ob uveljavljanju svojih zahtev, ali pa 
zanj ta doplačila krije zavarovalnica, pri kateri ima urejeno prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje za doplačila 

Ta sistemski temelj, ki ga je vzpostavila zdravstvena zakonodaja leta 1992, je v preteklih 
8 letih omogočil dotok novih zasebnih virov za pokrivanje zdravstvenih izdatkov. Če 
primerjamo vse izdatke obeh vrst zdravstvenih zavarovanj Zavoda, je delež zasebnih 
sredstev v preteklem 1999. letu znašal 12,4 % (tabela 4). Če bi upoštevali vsa porabljena 
(javna in zasebna) sredstva za zdravstvene programe (brez nadomestil), pa bi lahko podali 
oceno, da zasebna sredstva prostovoljnih zavarovanj skupaj z neposrednimi osebnimi plačili 
zavarovancev v zdravstvu predstavljajo že blizu petino vseh izdatkov za zdravstvene storitve. 
Ta podatek je že popolnoma primerljiv z razmerjem med javnimi in zasebnimi sredstvi, kot 
ga ugotavljajo v državah Evropske unije. 

Takšna pestra struktura javnih (obvezno zdravstveno zavarovanje, proračun države in 
občin) in zasebnih virov (prostovoljna zavarovanja, neposredna plačila) za financiranje 
programov zdravstvenega zavarovanja je danes v Sloveniji temelj za uspešno obvladovanje 
izdatkov za zdravstvo. Zaradi navedenih ocen pa so možnosti za nadaljnje povečevanje 
zasebnih virov omejene in že predstavljajo rob, prek katerega zaradi načel socialne 
pravičnosti ne bi smeli iti. Zagotavljanje ustrezne višine sredstev za kakovostno izvedbo 
zdravstvenih programov bo v prihodnje zelo zahtevna naloga, saj se v državi še naprej 
spoprijemamo z vrsto zaskrbljujočih trendov. Gre za znana demografska (staranje 
prebivalstva), socioekonomska (brezposelnost, razmerje med aktivno in vzdrževano 
populacijo idr.), znanstveno tehnološka (skokovit razvoj medicinskih in farmacevtskih 
odkritij), kulturna (vse večja informiranost in zahtevnost prebivalstva) ter druga razvojna 
gibanja. Ti trendi povzročajo stalne pritiske na rast izdatkov, predvsem pa vedno nove 
zahteve po uvedbi dodatnih programov, ki zahtevajo velikokrat tudi nova oziroma dodatna 
sredstva. 

Na osnovi opravljenih strateških analiz in razvojnih izhodišč, ki so usklajena tudi z 
usmeritvami in priporočili mednarodnih organizacij, daje Zavod pri iskanju odgovorov na 
navedena razvojna vprašanja in opredeljevanju sistemskih rešitev za vzpostavljanje 
dolgoročnega ravnovesja med prihodki in odhodki prednost obvladovanju izdatkov na 
strani ponudbe zdravstvenih storitev, torej racionalnemu poslovanju izvajalcev zdravstvenih 
storitev. Zato se ne načrtuje večjih sprememb na področju pravic, vse dokler ne bodo 
izčrpane možnosti za bolj učinkovito in uspešno izvedbo zdravstvenih programov. 

Za reševanje tovrstnih razvojnih vprašanj sta na voljo dva sistemska mehanizma. Kot 
učinkovit način odpravljanja kratkoročnih neskladij med obsegom pravic oziroma 
potrebnimi zdravstvenimi programi in razpoložljivimi sredstvi zanje so se v Sloveniji doslej 
uveljavila predvsem vsakoletna partnerska pogajanja na nacionalni ravni. Tudi v letu 1999 
so se partnerji uspeli dogovoriti za izbrane dodatne programe in tako s prestrukturiranjem 
določenih programov lahko uresničili določene dodatne zahteve. Takšne zahteve je 
potrebno skrbno obravnavati, izbirati in uresničevati na način, da je za vsak nov program 
znan obstoječ ali nov vir sredstev. Razprave so bile zelo goreče, saj nobena specialna 
medicinska oziroma zdravstvena stroka noče zaostajati za dosežki vrhunske medicine na 
področjih kot so transplantacije, srčne in nevrokirurške operacije, magnetna resonanca 
itd. 

Vendar je mogoče v okviru vsakoletnih partnerskih pogajanj odločati le o tekočih, bolj 
kratkoročnih vprašanjih, ki so pomembna z vidika kakovosti ali dostopnosti določenih pravic 
do zdravstvenih storitev. Sistemsko pa je za dolgoročna vprašanja zakonodajalec predvidel 
z nacionalnim konsenzom sprejete prioritetne cilje razvoja zdravstvenega varstva. Po 
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dolgoletni obravnavi je z zakonom predvideni plan oziroma "Nacionalni program 
zdravstvenega varstva do leta 2004" v letu 1999 prestal v Državnem zboru drugo branje 
in je tako pripravljen na sprejem v letu 2000. Na osnovi opredelitev plana in določenih 
prioritet bodo osnovna strateška vprašanja, ki zadevajo uresničevanje pravic in ustreznega 
financiranja programov, lažje obvladljiva in izvedljiva. 

V preteklem letu, ki ga je Organizacija združenih narodov oklicala za Mednarodno 
leto starejših, pa je Zavod javnosti predstavil tudi zelo pomembno strateško pobudo za 
obvladovanje perečih razvojnih izzivov pri zagotavljanju nege za starejše in druge, ki so 
take nege potrebni. V Sloveniji je namreč zaradi demografskih gibanj in temu ustreznih 
sprememb na področju zdravstvenega stanja prebivalstva potreb po dolgotrajni negi vse 
več. Ker današnji koncepti ne uveljavljajo celovite, koordinirane in kontinuirane aktivnosti 
za zagotavljanje dolgotrajne nege, bi bilo potrebno po predlogu Zavoda uvesti enotno 
obvezno zavarovanje za dolgotrajno nego. S takim zavarovanjem bi pokrivali pravice v 
naravi (financiranje storitev nege) in v obliki posebnih nadomestil za nego. Gre za enotno 
zavarovanje, s katerim bi izenačili upravičence v ustanovah in tiste, ki nego uresničujejo na 
domu ter s tem zagotovili enake pogoje, ustrezno kakovost in s tem tudi večjo stopnjo 
humanizacije skrbi za ostarele. Po drugi strani pa bi z vzpodbujanjem nege na domu lahko 
pomembno zmanjšali stopnjo hospitalizacije in tudi pritisk po novih investicijah v domove 
starejših občanov. 

Za reševanje razvojnih vprašanj sta 
na voljo dva sistemska mehanizma. 
Vsakoletna partnerska pogajapja in 
plan razvoja zdravstvenega varstva. 

t.3. Program zdravstvenih dejavnosti 

1.3.1. Zdravstvene zmogljivosti v Sloveniji 

Slovenija je imela ob koncu leta 1998 po podatkih Inštituta za varovanje zdravja 11.097 
bolniških postelj, kar predstavlja 5,62 postelj na 1000 prebivalcev. Navedene posteljne 
zmogljivosti pa niso v celoti namenjene potrebam obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Zavod se je v pogodbah z bolnišnicami za pogodbeno leto 1999 dogovoril za 10.243 
postelj, s splošnimi in posebnimi socialnimi zavodi pa za 14.604 postelje. Zavod plačuje 
splošnim in posebnim socialnim zavodom za zdravstveno nego ostarelih oziroma kronično 
obolelih oseb. Poleg teh postelj pa se Zavod dogovarja tudi za programe za rehabilitacijo 
v naravnih zdraviliščih ter tako zagotavlja zavarovanim osebam še 793 postelj (tabela S). 

Tabela 5. 
Število bolnišničnih postelj, 
1999 

na podlagi pogodb plačeval Zavod v letih 1998 in 

število postelj 
pogodbe 1998 pogodbe 1999 

na 1000 prebivalcev 
1998 1999 

kirurgija 
internistika 
pediatrija 
ORL + MF kirurgija 
okulistika* 
ginekologija 
dermatologija 
onkologija 
rehabilitacija + inv. mladina 
ostalo " 
skupaj 
psihiatrija"* 
vse skupa] 

2642 
2.900 

624 
273 
210 

1192 
181 
321 
320 

97 
8.760 
1800 

10.560 

2458 
2.957 

588 
259 
195 

1.151 
153 
321 
255 

81 
8 418 
1.825 

10.243 

1.34 
1.47 
0,32 
0,14 
0,11 
0,60 
0.09 
0.16 
0,16 
0.05 
4,44 
0,91 
5.35 

1.25 
1,50 
0,30 
0,13 
0,10 
0,58 
0,08 
0,16 
0,13 
0,04 
4.26 
0,85 
5,11 

' okulistika ♦ operacije sive mrene 
" dnevna bolnišnica * zmogljivosti za doječe matere ♦ enodnevna bolnišnica 
•" psihiatrija * dnevna oskrba ♦ oskrba v tuji družini 
Vir: Zdravstveni statistični letopis 1998, IVZ 
Opomba: število posteljnih zmogljivosti je izračunano iz načrtovanih BOD ob upoštevanju 85 % zasedenosti 
postelj, razen pri internistiki (83 %> in pediatriji (80 %). 
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V primerjavi z državami Evropske 
unije in nekaterimi drugimi 

izbranimi državami, je 
preskrbljenost z zdravstvenimi 

zmogljivostmi v Sloveniji relativno 
ugodna. 

V javnih zdravstvenih zavodih je bilo ob koncu leta 1998 po podatkih Inštituta za 
varovanje zdravja zaposlenih 32.536 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Od tega je bilo 
4.501 zdravnikov (med njimi 3.189 specialistov), 1.201 zobozdravnikov in 556 farmacevtov. 
Podatki kažejo, da imamo v Sloveniji enega zdravnika na 439 prebivalcev, enega 
zobozdravnika na 1.644 prebivalcev ter enega farmacevta na 3.551 prebivalcev. Ti podatki 
zajemajo vse zdravstvene kadre, torej tudi tiste, ki izvajajo dejavnost izven programa 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavod plačuje po sklenitvi pogodb za leto 1999 
za izvajanje programa zdravstvenega zavarovanja skupno 34.183 delavcev iz ur. V primerjavi 
z državami Evropske unije in nekaterimi drugimi izbranimi državami, je preskrbljenost z 
zdravstvenimi zmogljivostmi v Sloveniji relativno ugodna (tabela 6). 

1.3.2. Partnersko dogovarjanje v letu 1999 

Priprave za oblikovanje Splošnega dogovora za pogodbeno leto 1999 (v nadaljevanju 
Dogovor 99) so se pričele v začetku septembra 1998, ko je Ministrstvo za zdravstvo 
Republike Slovenije pozvalo predstavnike izvajalcev in Zavoda (v nadaljevanju partnerje), 
da predložijo smernice za pogajanja. Pripravljalci predloga tudi v preteklem letu niso uspeli 
doseči konsenza o vseh določilih Dogovora 99. Za razrešitev spornih vprašanj je bila 
imenovana arbitraža, ki je obravnavala 39 različnih predlogov za spremembo oziroma 
dopolnitev petnajstih členov in vključitev dveh novih členov v Dogovor 99. Arbitraža je s 
konsenzom odločila o 31 spornih vprašanjih, o 8 predlogih partnerjev pa je odločila Vlada 
Republike Slovenije marca 1999. 

Sprejeti dogovor je tudi za leto 1999 opredelil program zdravstvenih storitev, 
zmogljivosti za izvajanje dogovorjenega programa, obseg potrebnih finančnih sredstev, 
izhodišča za oblikovanje cen storitev, standarde nuđenja zdravstvenih storitev zavarovanim 
osebam Zavoda in drugo. Poleg Dogovora 99 so partnerji sprejeli še vseh 6 področnih 
dogovorov za leto 1999. 

Tabela 6. 
Primerjava kazalcev o zmogljivostih zdravstvene službe v Sloveniji z nekaterimi 
izbranimi evropskimi državami za leto 7997 

Avstrija 
Belgija 
CeSka 
Danska 
Finska 
Francija 
Islandija 
Irska 
Italija 
Luksemburg 
Madžarska 
Nemćija 
Nizozemska 
Norveška 
Poljska 
Portugalska 
Slovenija * 
švedska 
Velika Britanija *" 

2.9 

5 
5 

3.3 
2.1 
5.8 
2.4 
3.5 
3.4 

2.5 

3,1 
2,3 

0,6- 

na 1000 prebivalcev 
zobozdravniki med sestre bolniške postelje 

0,5 
0,7 
0,6 

0,9 
0,7 

0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0.8 

0,9 

0,3 
0,6 

0,4 

13,5 
5,9 

15,3 

5 
9,5 

9,3 

3.7 
6.8 

5,0 

9,1 

9 
4.6 

8.5 

3.7 

8.1 
6.3 
9.4 

11,5 
14,7 
5.4 
4.1 
5.6 
5.2 
4.5 

• Podatki za leto 1998 
" Podatki za leto 1995 
"• Podatki zajemajo samo sploSne zdravnike (CP) 
- ni podatka 
Vir; Podatki OECD, 1999 
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Značilnosti Dogovora 99 
Osrednja tema pogajanj partnerjev za Dogovor 99 je bilo vprašanje višine in načina 

realizacije prihrankov po posameznih dejavnostih. Poglavitna značilnost Dogovora 99 je 
namreč bila, da je obseg programov oziroma storitev ostal v globalu na ravni plana iz 
pogodb 1998, povečala pa se je njihova vrednost, predvsem zaradi povečanja plač 
zaposlenih v zdravstvu. Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in 
zobozdravnike, Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravstveno nego ter Aneksa h kolektivni 
pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva je moral Zavod zagotoviti dodatna 
sredstva za kritje stroškov višjih plač za zdravnike, zobozdravnike in ostale zaposlene v 
zdravstvu, le-ta so bila ocenjena na 8,2 milijarde tolarjev na letni ravni. Od tega je približno 
3,7 milijarde tolarjev zagotovil Zavod s pričakovanim realnim dvigom prihodkov iz naslova 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, preostali del sredstev, to je 4,5 milijarde tolarjev, 
pa so zagotovili izvajalci z različnimi aktivnostmi za racionalizacijo svojega dela, kot so na 
primer povečanje produktivnosti, znižanje materialnih stroškov poslovanja, učinkovitejša 
in cenejša dežurna služba, racionalnejše predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov 
v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ter znižanje odhodkov za nadomestila za 
plače za čas bolniškega staleža. 

Novost Dogovora 99 je bila tudi vsebina 49. člena, ki določa, da bo Zavod z izvajalcem 
prekinil pogodbo in predlagal odvzem koncesije v primeru, če bo le-ta kršil pravice 
zavarovanih oseb s ciljem pridobitništva. 

V maju 1999 so partnerji sprejeli aneks št 1 k Dogovoru 99, ki je opredelil datum 
začetka uresničevanja pogodb z novimi zasebniki s 1.7.1999. Sklenitev pogodb z novimi 
zasebniki s 1. 5.1999 namreč ni bila izvedljiva, zaradi dejstva, da so partnerji pogajanja 
zaključili šele v aprilu 1999. 

V oktobru 1999 je bil sprejet tudi aneks št. 2 k Dogovoru 99, v katerem je dogovorjeno 
povečanje plač za zaposlene v zdravstveni negi (s 1.9.1999) na podlagi Aneksa h kolektivni 
pogodbi za zdravstveno nego in povečanje plač ostalih zaposlenih v zdravstvu (s 
1.10.1999) na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije. Z aneksom št. 2 so partnerji opredelili tudi povečanje kalkuliranega 
odstotka za zakonske obveznosti z 20,9 na 21,5 %. 

Zaradi uvedbe davka na dodano vrednost s 1.7.1999 so se povečale cene vhodnih 
materialov in osnovnih sredstev v zdravstvu. Zato je omenjeni aneks št. 2 vključil tudi pove- 
čanje vkalkuliranih materialnih stroškov od 3,48 do 4,41 %, razen v lekarniški dejavnosti, 
kjer so se ti stroški znižali za 7,05 %, in povečanje vkalkuliranih stroškov za amortizacijo za 
13,3 %. 

Nadalje so partnerji z aneksom št, 2 določili še povečanje sredstev za izvajanje nujne 
medicinske pomoči za 200 milijonov tolarjev na letni ravni in naslednja dodatna sredstva 
za nujne širitve programov oziroma uvajanje novih terapij pri zdravljenju: 

- za izvajanje programa transplantacij v Kliničnem centru Ljubljana 350 milijonov 
tolarjev na letni ravni, 

- za izvajanje zobozdravstvenega zdravljenja duševno prizadetih otrok v splošni 
anesteziji v Kliničnem centru Ljubljana 40 milijonov tolarjev na letni ravni, 

- za zdravljenje raka na jajčnikih s citostatiki v Onkološkem Inštitutu Ljubljana 89 
milijonov tolarjev na letni ravni, 

- za izvajanje programa preiskav z magnetno resonanco v Splošni bolnišnici Maribor 
62,7 milijona tolarjev (za 1000 preiskav z magnetno resonanco) na letni ravni, 

- za izvajanje programa ortoptike in preoptike v Splošni bolnišnici Murska Sobota 
39,2 milijona tolarjev na letni ravni, 

- za izvajanje operacij sive mrene v specialistični ambulantni dejavnosti 108 milijonov 
tolarjev na letni ravni, za kar je Zavod opravil razpis. 

Z aneksom št 2 so partnerji opredelili tudi nov ločeno zaračunljivi material, to je trojni 
hormonski test pri izbranem ginekologu. Prav tako so partnerji s tem aneksom realizirali tudi 
sklep Vlade Republike Slovenije, da se na podlagi Pravilnika o napredovanju delavcev zapo- 
slenih v zdravstvu napredovanja za zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje, priznajo že s 1.6.1997 in 
ne s 1.9.1997 (sodba sodišča). Zato je Zavod v letu 1999 za vse izvajalce izvedel poračun plač 
za štiri mesece leta 1997. Obveznost Zavoda za ta namen je znašala 820 milijonov tolarjev. 

Osnovni namen partnerskih 
pogajanj je odgovorno 

razporajanje javnih sredstev 
v okviru danih možnosti. 

Osrednja tema pogajanj partnerjev 
za Dogovor 99 je bilo vprašanje 

višine in načina realizacije 
prihrankov po posameznih 

dejavnostih. 
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dej. soc- var. 
lekarniška dej. 

2.47 % 5'69 % 
osnovna 2dr. dej. 

28.51 % 

Slika 2. 
Vrednosti celotnega dogovorjenega programa po 
posameznih dejavnostih v letu 1999 (v cenah iz 
decembra 1998) 

1.400 

1995 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Slika 3. 
Število sklenjenih pogodb z javnimi 
in zasebnimi izvajalci zdravstvenih storitev 
v Sloveniji v letih med 1993 in 1999 

Vrednost programa 
Okvirna vrednost celotnega dogovorjenega programa (obvezno zdravstveno 

zavarovanje in doplačila) je znašala (v cenah iz decembra 1998) 172.787.163 tisoč tolarjev. 
Ta sredstva so bila razporejena po posameznih dejavnostih tako, da je bilo namenjeno za 
osnovno zdravstveno dejavnost 49.253.159 tisoč tolarjev, za specialistično ambulantno, 
bolnišnično sekundarno in terciarno raven zdravstvene dejavnosti 106.036.860 tisoč 
tolarjev, za zdraviliško zdravstveno dejavnost 3.387.747 tisoč tolarjev, lekarniško dejavnost 
4.267.481 tisoč tolarjev ter za dejavnost socialnovarstvenih zavodov 9.841.916 tisoč tolarjev 
(slika 2). 

Značilnosti področnih dogovorov 
Temeljna značilnost vseh področnih dogovorov so določila glede realizacije prihrankov, 

opredeljenih v Dogovoru 99. Partnerji so v področnih dogovorih opredelili selektivne 
pristope za dosego prihrankov pri zniževanju kadrov ali materialnih stroškov. 

V Področnem dogovoru za bolnišnice so se partnerji dogovorili za nadaljevanje leto poprej 
pričete standardizacije financiranja bolnišnic Novost v Področnem dogovoru za zdravstveno 
dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje je standardizacija 
vrednotenja programov v Centrih za korekcijo sluha in govora ter dodatna sredstva za 
financiranje novih in dodatnih zmogljivosti v socialnovarstvenih zavodih v višini 70 milijonov 
tolarjev (Dom starejših Šentjur, Dom starejših občanov Trebnje ter Dom upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca) ter v zavodih za usposabljanje v višini 54 milijonov tolarjev (Varstveno 
delovni center Polž Maribor, Sonček Zveza društev za cerebralno paralizo, Varstveno delovni 
center Leskovec, Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava, Varstveno delovni center Tončke 
Hočevar in Center Dolfke Boštjančič za enoto v Novem mestu). Področni dogovor za 
lekarniško dejavnost je opredelil povečanje kvalifikacijskega količnika od 3,23 na 3,36. 
Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost Področni dogovor 
za terciarno dejavnost in Področni dogovor za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za 
leto 1999 pa niso prinesli bistvenih sprememb glede na leto 1998. 

Terciarno zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni zavodi z nazivom klinika, 
klinični inštitut ali klinični oddelek. Klinika oziroma inštitut izvaja izobraževalno, raziskovalno 
in drugo strokovno delo ter za določeno medicinsko stroko predstavlja nacionalno 
referenčno ustanovo. Za terciarno dejavnost je bilo načrtovano 12 % postelj v Sloveniji, 
razen za psihiatrijo, kjer je bilo planirano 6 % postelj. Program terciarne dejavnosti je bil 
ovrednoten tako, da so bili materialni stroški in amortizacija na bolnišnični oskrbni dan 
večji od povprečja za 2,44 krat, kalkulativno število delavcev pa za 1,9 krat. Terciarna 
dejavnost ni imela svoje cene bolnišnično oskrbnega dne, temveč se je le-ta vračunavala v 
skupno ceno bolnišnično oskrbnega dne posamezne dejavnosti izvajalca. 

Razpis, itevllo ponudb In sklenjenih pogodb 
S podpisom Dogovora 99 in Področnih dogovorov je bila zaključena prva faza 

pogajalskih procesov. Na teh podlagah je Zavod 30. aprila 1999 objavil javni razpis 
programov zdravstvenih storitev. Na ta razpis so se lahko prijavili javni zdravstveni zavodi 
ter druge fizične in pravne osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije. 

Zavod je v razpisanem roku prejel 1.159 ponudb. Pogodbe je sklenil s 1.156 izvajalci, 
in sicer 199 z javnimi zavodi in 957 z zasebniki. Število sklenjenih pogodb zaradi zasebnih 
izvajalcev zdravstvenih storitev na letni ravni torej še naprej narašča, s tem pa tudi obseg 
dela strokovnih služb Zavoda (slika 3). 

Za izvedbo dogovorjenih programov je v pogodbah z javnimi zavodi in zasebniki v 
letu 1999 vkalkuliranih 34.183 delavcev iz ur, od tega 2.648 ali 7,75 % pri zasebnikih. 

Pogodbe z zasebnimi Izvajalci 
V letu 1999 je Zavod sklenil pogodbe z 957 zasebniki - vključno z lekarnami, kar je za 

82 več kot leto prej. Največje število novih pogodb je bilo sklenjenih v območni enoti 
Ljubljana (29), sledijo pa območne enote Maribor (24), Kranj (9), Ravne na Koroškem (6), 
Koper (5), Krško in Nova Gorica (4), Celje (3), Novo mesto (2), v Murski Soboti pa v letu 
1999 ni bila sklenjena nobena nova pogodbe. 

poročevalec, št. 30 56 21. april 2000 



Obvezno zdravstveno zavarovanje - oblikovanje in izvedba programov 

Kot je razvidno iz slike 4 je delalo leta 1999 v zasebni dejavnosti že 199 splošnih 
zdravnikov in pediatrov, kar pomeni 16,68 % (leta 199814,18 %). Od vseh zobozdravnikov 
(vključno s specialisti) je bilo zasebnih 417 zobozdravnikov ali 39,98 % (leto prej 37,04 %). 
Od vseh specialistov v specialistični ambulantni dejavnosti jih je bilo v zasebni dejavnosti 
161 ali 12,15% (leto prej 12,74%). 

Delež zasebnih izvajalcev v finančnih sredstvih za zdravstvene programe je znašal 
7,32 % (slika 5). 

Pogodbe z Javnimi zavodi 

Bolnišnice 
V letu 1999 je Zavod sklenil pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno 

leto 1999 s 26 bolnišnicami, v katerih je bilo kalkuliranih 17.295 delavcev iz ur. Nadaljevala 
se je standardizacija bolnišnic. Program specialistično ambulantne in bolnišnične dejavnosti 
je v globalu ostal enak kot v predhodnem letu. 

Program specialistično ambulantne dejavnosti, ki ga opravljajo bolnišnice, so partnerji 
v letu 1998 opredelili s popisom dejanskega stanja in ga ovrednotili v skladu s standardi, ki 
veljajo za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost. Program specialistično 
ambulantne dejavnosti, ki se izvaja v bolnišnicah, je bil v letu 1999 v primerjavi z letom 
1998 nižji za 3,1 % oziroma za 1.131.194 točk. Razlog za to so bili odhodi zdravnikov v 
zasebno prakso in prihranki, ki so se v specialistično ambulantni dejavnosti realizirali na 
račun znižanja kadrov in s tem števila točk v ginekologiji, internistiki, kardiologiji, pulmologiji 
in gastroenterologiji. 

V letu 1999 je bilo v okviru bolnišnične dejavnosti ter dnevne in enodnevne bolnišnice 
načrtovanih 320.240 bolnikov. Število bolnišnično oskrbnih dni se je glede na predhodno 
leto zmanjšalo za 2,37 %. 

V letu 1999 so partnerji s področnim dogovorom spodbujali izvajalce k uvajanju 
programa dnevne in enodnevne bolnišnice. Bolnišnice so se odločile za uvedbo programa 
dnevne bolnišnice zlasti na področju ginekologije za abortuse ter dermatologije za različne 
oblike obsevanj. Obseg dnevne bolnišnice se je glede na leto 1998 povečal za 3,42 % in je 
znašal 3.867 dni. Obseg enodnevne bolnišnice pa je znašal 8.103 nemedicinske oskrbne 
dni. 

V pogodbah z bolnišnicami so bile dogovorjene tudi preiskave z magnetno resonanco. 
V Sloveniji opravlja preiskave z magnetno resonanco pet izvajalcev, in sicer: Klinični center 
Ljubljana, Splošna bolnišnica Maribor, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Medilab d.o.o. in 
MDT&TD d.o.o. Dogovorjeno število preiskav za zavarovane osebe Zavoda je bilo pri 
naštetih izvajalcih 7.503 in se je glede na pogodbe iz leta 1998 povečalo za 19,2 % oziroma 
za 1.208 preiskav. Razlog za to je nov izvajalec, to je Splošna bolnišnica Maribor, s katero 
se je Zavod v pogodbenem letu 1999 dogovoril za program magnetne resonance na 
podlagi Aneksa št 2 k Dogovoru 99. Cena ene preiskave z magnetno resonanco je poeno- 
tena in znaša 660 nemških mark v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije. 

V pogodbah z izvajalci za pogodbeno leto 1999 je bilo planiranih 2.491 operacij sive 
mrene (bolnišnice 1.541 operacij, 4 zasebni izvajalci 910 operacij). Na podlagi Aneksa št. 
2 k Dogovoru 99 je Zavod v pogodbenem letu 1999 razpisal dodatnih 108 milijonov tolarjev 
za operacije sive mrene, ki se opravljajo v enodnevni bolnišnici. V postopku javnega razpisa 
je Zavod ob znižanju cene za posamezno operacijo dosegel 1.198 dodatnih operacij sive 
mrene v enodnevni bolnišnici. To pomeni skrajšanje čakalne dobe pri teh izvajalcih s 4 do 
18 mesecev na 0 do 4 mesece. 

V pogodbenem letu 1999 je Zavod razpisal dodatnih 330 milijonov tolarjev za operacije 
na odprtem srcu. Razpisani program je bil dodeljen Kliničnemu centru Ljubljana v obsegu 
110 operacij in Splošni bolnišnici Maribor v obsegu 30 operacij. V pogodbenem letu 1999 
je bilo v pogodbah z navedenima izvajalcema dogovorjenih 910 operacij na odprtem srcu, 
kar pomeni, da se je število operacij povečalo glede na predhodna leta za 19,74 %. Kljub 
temu pa tudi v letu 1999 ostajajo dolge čakalne dobe (1,5 leta) za srčne operacije. V 
primerjavi z bolj razvitimi evropskimi državami bi v Sloveniji glede na število'prebivalcev 
morali opraviti vsaj 1.500 operacij na odprtem srcu letno. 

:3 

■ javni zavodi □ zasebniki 

Slika 4. 
Število zdravnikov' v javnih zavodih v primerjavi s 
številom zdravnikov zasebnikov v letu 1999 

' Podatki niso primerljivi s številom pogodb, ker prikazujejo 
število zdravnikov iz ur in ne števik) zdravnikov po stanju. 

Slika 5 
Delež zasebnikov v finančnih sredstvih za 
zdravstvene storitve v letu 1999 

21 april 2000 57 poročevalec, št. 30 



Poslovno poročilo 2ZZS za leto 1999 

Zavod je v pogodbenem letu 1999 
razpisal dodatnih 108 milijonov 
tolarjev za operacije sive mrene, 

ki se opravljajo v enodnevni 
bolnišnici, s čimer naj bi bistveno 

prispeval k krajšanju čakalne dobe 
za tovrstne operacije. 

V pogodbenem letu 1999 je Zavod 
razpisal dodatnih 330 milijonov 
tolarjev za operacije na odprtem 

srcu, kar pomeni, da se je 
dogovorjeno število operacij 

povečalo glede na predhodna 
leta za 19,74 %. 

Na podlagi ankete, opravljene med izvajalci dializne dejavnosti, je bilo ugotovljeno 
tudi število dializnih bolnikov v Sloveniji, ki je znašalo v septembru 1999 1.231 bolnikov. Z 
upoštevanjem dogovorjenih cen za posamezne vrste dializ, števila bolnikov in realiziranega 
števila dializ v letu 1999 lahko ocenimo, da znašajo povprečni letni stroški dialize na enega 
bolnika-4.365.223 tolarjev. Povprečni stroški dialize na enega bolnika so se v primerjavi z 
letom 1998 znižali zaradi povečanja števila dializnih bolnikov in zmanjšanja planiranega 
števila dialize II, ki je najdražja vrsta dialize (tabela 7). 

Število načrtovanih transplantacij se v primerjavi z letom 1998 ni povečalo, pač pa je 
bilo z Aneksom št. 2 dogovorjenih dodatnih 350 milijonov tolarjev za povečanje cen s 
pogodbo 1999 dogovorjenega števila transplantacij. Za leto 1999 je bilo tako kot leto prej 
načrtovanih 60 transplantacij ledvic, 8 transplantacij srca, 4 transplantacije jeter ter 20 
transplantacij kostnega mozga, kar pomeni skupaj 92 transplantacij. 

Zdravstveni domovi 
Zavod je v letu 1999 sklenil pogodbe s 64 zdravstvenimi domovi, kar pomeni enako 

število pogodb kot v letu prej. 
Pogodbeno dogovorjeno število delavcev se je znižalo zaradi odhoda zdravnikov in 

zobozdravnikov, skupaj z ostalim kadrom, med zasebnike, pa tudi zaradi realizacije z 
Dogovorom 99 določenih prihrankov. Planirano število delavcev v zdravstvenih domovih 
je tako za 180 delavcev oziroma za 2,2 % manjše kot v letu 1998. 

Za program reševalnih prevozov, ki ga izvaja večina zdravstvenih domov, je namenil Zavod 
v letu 1999 2.107 milijonov tolarjev, kar pomeni realno enako višino sredstev kot v letu 1998. 
Od tega je bilo za program nujnih reševalnih prevozov v zdravstvenih domovih namenjenih 
1.352 milijonov tolarjev, za program nenujnih reševalnih prevozov pa 755 milijonov tolarjev. 
Poleg zdravstvenih domov pa nenujne reševalne prevoze opravljajo tudi zasebniki, pri katerih 
je znašala vrednost dogovorjenega programa 340 milijonov tolarjev. Program reševalnih 
prevozov, v katerem je vkalkuliranih 666 delavcev, se izvaja v 40 reševalnih postajah v sklopu 
zdravstvenih domov in v 2 samostojnih reševalnih postajah (Reševalna Koroške in Reševalna 
postaja v Kliničnem centru Ljubljana) ter pri 7 zasebnih izvajalcih. 

Poleg programa nujnih reševalnih prevozov je v pogodbah z zdravstvenimi domovi 
dogovorjeno tudi financiranje programa nujne medicinske pomoči v višini 823 milijonov 
tolarjev in financiranje programa zdravljenja odvisnosti od nedovoljenih drog v višini 195 
milijonov tolarjev (v cenah iz decembra 1998). 

Lekarne 
V letu 1999 je Zavod sklenil 83 pogodb z lekarnami, od tega 26 pogodb z javnimi in 

57 pogodb z zasebnimi lekarnami. Skupno število sklenjenih pogodb je za 2 pogodbi 
večje kot v letu 1998. 

Planirano število storitev za področje lekarniške dejavnosti v pogodbenem letu 1999 
je enako realizaciji lekarniških storitev v letu 1998 in znaša 10.666.284 točk. To je za 3,5 % 
več od plana v letu 1998. 

Za izvajanje programa lekarniške dejavnosti je načrtovano za 1,3 % manjše število 
delavcev kot v letu 1998, to je 1.140 delavcev, in sicer zaradi realizacije dogovorjenih 
prihrankov. Zaradi povečanja plana storitev v primerjavi z letom poprej se je povečala tudi 

Tabela 7. 
Število dializnih bolnikov, plan in ocena realizacije dializ v Sloveniji v letu 1999 

it. dializ 
DIAUZA STT/dlattzo št bolnikov pton 1999 reaUzadJa 1999 
I 30.435 810 115.803 120.269 
II 51.359 8 5 3.273 4 259 
III 39471 210 29925 25.881 
IV 18 071 116 2 3 902 27.750 
V 47555 10 1427 790 
SKUPAJ 1.231 174.330 178.949 

Vir: anketa med izvajalci dializne dejavnosti, 1999 
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povprečna obremenitev na delavca, in sicer z 8.918 točk na delavca na 9.356 točk na 
delavca, kar pomeni povečanje povprečne.obremenitve na delavca za 4,5 %. 

Zavod se je v pogodbah z lekarnami obvezal] da bo po dogovorjenih cenah plačal vse 
lekarniške storitve, ki bodo opravljene v skladu z veljavnimi predpisi. 

Lekarne so se obvezale, da bodo: 
- vzdrževale takšno zalogo zdravil, ki omogoča redno oskrbo z zdravili, dosegljivimi 

na domačem tržišču; 
- izdajale zdravila zavarovanim osebam na podlagi izdanega recepta v skladu s 

splošnimi akti Zavoda in dobro lekarniško prakso; 
- v primeru, da katerega od predpisanih zdravil ne bodo imele na zalogi in ga tudi ni 

moč nabaviti v drugi lekarni v istem kraju, so le-to dolžne zagotoviti iz veledrogerije 
ali druge lekarne; 

- zagotavljale oskrbo z zdravili v času, ki je dogovorjen v pogodbah, in sicer najmanj 
6,5 ur dnevno, kakor tudi stalno pripravljenost in dežurno službo. V primeru, ko je 
lekarna začasno zaprta, je dolžan izvajalec o tem obvestiti zavarovane osebe in 
Zavod. 

V pogodbah z zdravstvenimi 
domovi je dogovorjeno tudi 

financiranje programa zdravljenja 
odvisnosti od nedovoljenih drog 

v višini 195 milijonov tolarjev 
(v cenah iz decembra 1998). 

Zdravilišča 
Na razpis se je prijavilo 15 zdravilišč, kar pomeni enako število kot v letu 1998. Od 

prijavljenih je 7 zdravilišč, poleg zdraviliške dejavnosti, prijavilo tudi programe različne 
specialistično ambulantne dejavnosti, kot so internistika, gastroenterologija, rentgenologija, 
kardiologija, fiziatrija, mamografija in ortopedija. 

Program specialistično ambulantnega zdravljenja v zdraviliščih je bil v primerjavi s 
planom iz pogodb 1998 večji za 18.980 točk, in sicer zaradi pridobitve koncesije za 
opravljanje fiziatrične dejavnosti v zdravilišču Terme Ptuj.. 

Obseg ambulantne fizioterapije se v pogodbah za leto 1999 v primerjavi s preteklim 
letom ni spremenil, le del tega programa je bil zaradi obnove Krkinega zdravilišča v Strunjanu 
za nekaj mesecev drugače razporejen. 

Pogodbe so bile sklenjene z vsemi 15 zdravilišči, od katerih jih 13 izvaja zdraviliško 
zdravstveno dejavnost za odraslo populacijo in 2 za otroke in mladino. Ob upoštevanju 
povprečne dobe trajanja zdraviliškega zdravljenja 14 dni je bilo v letu 1999 možno na 
zdraviliško zdravljenje napotiti 18.629 odraslih zavarovanih oseb, ob upoštevanju povprečne 
dobe zdraviliškega zdravljenja za otroke in mladino 21 dni pa 2.032 otrok. 

Socialnovarstveni zavodi 
V letu 1999 je Zavod sklenil pogodbe z 71 socialnovarstvenimi zavodi, in sicer: 
- 50 z domovi za starejše občane, 
- 12 s posebnimi socialnimi zavodi in 
- 9 z vzgojnimi zavodi. 
Število pogodb se je v primerjavi z letom 1998 povečalo za 5 pogodb, in sicer za dva 

nova domova za starejše občane (Dom starejših Šentjur in Dom starejših občanov Trebnje) 
ter tri nove posebne socialne zavode (Sonček Zveza društev za cerebralno paralizo, 
Varstveno delovni center Polž Maribor in Varstveno delovni center Leskovec). 

V pogodbah s socialnovarstvenimi zavodi je bilo dogovorjeno plačilo za 3.551 delavcev 
iz ur, od tega 2.721 delavcev iz ur v pogodbah z domovi za starejše občane, 830 delavcev 
iz ur pa v pogodbah s posebnimi socialnimi zavodi in vzgojnimi zavodi. Število s pogodbami 
dogovorjenih delavcev iz ur v socialnovarstvenih zavodih se je v primerjavi z lanskim letom 
povečalo za 114 delavcev oziroma za 3,3 %. Razlog za to so z Dogovorom 99 dogovorjena 
dodatna sredstva za nove zmogljivosti, to je za Dom starejših Šentjur (v obsegu 16.806 
dni), Dom starejših občanov Trebnje (v obsegu 15.762 dni), Varstveno delovni center Polž 
Maribor (v obsegu 3.285 dni), Sonček Zveza društev za cerebralno paralizo (v obsegu 
1.460 dni) in Varstveno delovni center Leskovec (v obsegu 1.825 dni) ter za povečane 
zmogljivosti v Zavodu dr. Marijana Borštnarja Dornava (v obsegu 5.423 dni), Domu 
upokojencev in oskrbovancev Impoljca (v obsegu 8.114 dni), Varstveno delovnem centru 
Tončke Hočevar (za 6.239 dni) in Centru Dolfke Boštjančič za enoto v Novem mestu (v 
obsegu 2.140 dni). 

Za izvajanje programa lekarniške 
dejavnosti je načrtovano za 1,3 % 
manjše število delavcev kot v letu 
1998, to je 1.140 delavcev, in sicer 
zaradi realizacije dogovorjenih 

prihrankov. 
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Glede na razpoložljive zmogljivosti 
je imelo v domovih za starejše 
občane možnost bivanja 11.487 

oskrbovancev, kar je za 489 
oskrbovancev več kot v letu 1998. 

Za izvajanje zdravstvene nege 
v domovih za starejše občane je 
prispeval Zavod 59.300 tolarjev 

mesečno, za izvajanje zdravstvene 
nege v posebnih enotah domov 
za starejše občane v povprečju 

67.000 tolarjev, v posebnih 
socialnih in vzgojnih zavodih 
pa okoli 72.000 tolarjev na 

oskrbovanca. 

Glede na razpoložljive zmogljivosti je imelo v domovih za starejše občane možnost 
bivanja 11.487 oskrbovancev, kar je za 489 oskrbovancev več kot v letu 1998. V posebnih 
socialnih zavodih in vzgojnih zavodih pa je imelo možnost bivanja 3.118 oskrbovancev 
oziroma 56 oskrbovancev več kot v letu 1998. V vseh socialnovarstvenih zavodih so tako 
lahko leta 1999 bivali 14.604 oskrbovanci. 

Poleg izvajanja nege v domovih za starejše občane, je bil v letu 1999 z desetimi domovi 
dogovorjen tudi program nege v posebnih enotah. V teh enotah je imelo možnost bivanja 
994 oskrbovancev, to so predvsem mlajši, psihično ali fizično prizadeti bolniki. 

V pogodbenem letu 1999 je Zavod v skladu z 263. členom Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja obravnaval 24 vlog za priznanje najzahtevnejše nege. Na podlagi 
Navodila o načrtovanju in vrednotenju najzahtevnejše zdravstvene nege je Zavod odobril 
9 vlog oziroma financiral najzahtevnejšo zdravstveno nego za 9 zavarovanih oseb. 

Za izvajanje zdravstvene nege v domovih za starejše občane je prispeval Zavod na 
oskrbovanca v povprečju 59.300 tolarjev mesečno tv cenah iz januarja 2000), za izvajanje 
zdravstvene nege v posebnih enotah domov za starejše občane pa v povprečju 67.000 
tolarjev na oskrbovanca mesečno. 

V posebnih socialnih in vzgojnih zavodih so znašala povprečna mesečna sredstva za 
zdravstveno nego okoli 72.000 tolarjev na oskrbovanca. 

1.4. Izvajanje programa zdravstvenih 

dejavnosti 

1.4.1. Realizacija programov zdravstvene dejavnosti 

Sklepanje pogodb na podlagi Dogovora 99 je potekalo v prvi polovici leta 1999. Dogovor 
99 je določil, da veljajo pogodbe za leto 1999 od 1.4.1999 dalje. Tako je bil plan in plačana 
realizacija programa za leto 1999 rezultat opredelitve pogodbenih odnosov po pogodbah 
za leto 1998 (do 1.4.1999) in po pogodbah za leto 1999 (od 1.4.1999 dalje). 

Iz tabele 8 je razvidno, da je bil plačani obseg storitev manjši od plana v vseh dejavnostih, 
z izjemo dializne dejavnosti, lekarniške dejavnosti in dejavnosti zdravstvene nege v domovih 
za starejše občane, posebnih socialnih in vzgojnih zavodih (5. stolpec). Največje odstopanje 
plačanega obsega storitev od planiranega je opazno pri diagnostiki v zdraviliščih (indeks je 
83,16) in magnetni resonanci (indeks je 89,57). Razlog za odstopanje plačanega obsega 
storitev od planiranega pri magnetni resonanci je v nerealiziranem programu, ki ga je Splošna 
bolnišnica Maribor dobila na podlagi Aneksa št. 2 k Dogovoru 99. Obseg storitev, ki je bil v 

Tabela 8. 
Realizacija količine storitev po dejavnostih v Sloveniji v letu 1998 in 1999 v primerjavi s planom 

osnovna dejavnost (toCke) 32 526 628 32.678.628 
osnovna dejavnost (kol. za stor.) 33.374.7 3 2 3 4 4 3 6 6 5 6 
zobozdravstvena dejavnost (točke) 45 710688 45.517455 
reSevalna Služba (km) 13.287909 14 459.788 
bolniSniina dejavnost (dnevi-BOD) 3.242152 3.114.520 
specialistično ambulantna dejavnost (točke) 44 674.506 45.263.034 
dializna dejavnost Rt. dializl 167.730 172.916 
magnetna resonanca 142.341 160.415 
lekararniSka dejavnost (toCke) 10.512.670 10.627.012 
dej. soc.. Dosebnih soc in vzgojnih zavodov (zdr. nega) 5111.065 5.238.217 
stac. Zdravstvena dejavnost (NOD) 288.344 289.555 
zdraviliSKa medicinska dejavnost (točke) 5 716 690 $.635.869 
fizioterapija v zdraviliščih 1.829 004 i 795.669 
diagnostika v zdraviliščih 705974 730.632 

plačana 
rallzadja 1998 
 5 

32 046848 
30 065 908 
44892081 
12.998 762 
3 089 235 

42.719.775 
170.163 
142.341 

10665.856 
5193 951 

291088. 
5 940.089 
1 791.286 

622.604 

plačana 
realizacija 1999 

4 
32.199.848 
34 000.536 
44 365 784 
14143 858 

3.113.539 
43 476 542 

178.949 
143.690 

10978.568 
5.266.193 

268125 
5.370 945 
1 735.080 

607.567 

Indeks Indeks 
4/2 4/3 

5 S 
98,55 
98,73 
97.47 
97.82 
99,97 
96,05 

103.49 
89.57 

103,31 
100.53 
92,60 
95,30 
96.63 
83.16 

100,48 
113,09 
98.83 

108,81 
100,79 
101,77 
105.16 
100,95 
102,93 
101,39 

92,11 
90.42 
96,86 
97,58 
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Tabela 9. 
Število planiranih bolnikov in realizacija v bolnišnicah v letu 1999 

število bolnikov 
1. kirurgija 
2. internistika 
3. pediatrija 
4. ORL * maksilofacialna kirurgija 
5. okulistika 
6. psihiatrija 
7. ginekologija 
8. dermatologija 
9. ostalo 
SKUPAJ 

plan realizacija 
96.276 
83.150 
26.255 
11.758 

7.453 
10.625 
64.896 

3.759 
11.628 

315.800' 

99.242 
87.465 
29.780 
13.055 

8.219 
11.727 
63.290 

3.516 
13.637 

329.931 

103,08 
105,19 
113,43 
111,03 
110,29 
110,37 
97.53 
93.54 

117,27 
104,47 

* Podatek brez dnevne in enodnevne bolnišnice 

primerjavi s planom presežen in s strani Zavoda plačan, je bil, tako kot v letu 1998, izkazan v 
dializni dejavnosti (za 3,49 %), v lekarniški dejavnosti (za 3,31 %) in pri zdravstveni negi v 
domovih za starejše občane, posebnih socialnih in vzgojnih zavodih (za 0,53 %). 

Pri primerjavi plačane realizacije v letu 1998 in 1999 (6. stolpec) je opazno povečanje 
plačane realizacije v več kot polovici od prikazanih dejavnostih. Največje povečanje plačane 
realizacije glede na preteklo leto je bilo v osnovni dejavnosti na količnikih (za 13,09 %) in v 
reševalni službi (za 8,81 %). Plačana realizacija se je v primerjavi z letom 1998 povečala 
tudi v dializni dejavnosti (za 5,16%), v lekarniški dejavnosti (za 2,93%), v specialistično 
ambulantni dejavnosti (za 1,77 %), v zdravstveni negi v domovih za starejše občane, 
posebnih socialnih in vzgojnih zavodih (za 1,39 %), v dejavnosti magnetne resonance (za 
0,95 %) in v bolnišnični dejavnosti (za 0,79 %). 

Plačana realizacija je bila nižja v primerjavi s planom v osnovni dejavnosti na količnikih 
(indeks 98,53). Vendar pa je Zavod v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 
1999 plačal fiksne stroške za ves nerealizirani program, ker so izvajalci izpolnili naslednje 
pogoje: 

- ni bilo čakalnih dob, 
- ni bilo utemeljenih pritožb zavarovanih oseb, 
- program preventive je bil realiziran več kot 90 %. 
V bolnišnični dejavnosti je bila plačana realizacija oskrbnih dni v letu 1999 za samo 

0,03 % nižja v primerjavi s planom. Zavod se je že v letu 1998 dogovoril v pogodbah z 
bolnišnicami, poleg načrtovanja bolnišnično oskrbnih dni, tudi za načrtovanje števila 
obravnavanih bolnikov po posameznih dejavnostih. Skupaj se je Zavod v pogodbah 
dogovoril za obravnavo 315.800 bolnikov. Planirano in realizirano število bolnikov po 
posameznih bolnišničnih dejavnostih je razvidno iz tabele 9. Planirano število bolnikov je 
bilo preseženo v vseh bolnišničnih dejavnostih z izjemo ginekologije (indeks 97,53) in 
dermatologije (indeks 93,54). Na ravni Slovenije je bilo planirano število bolnikov preseženo 
za 104,47 %, najopazneje v dejavnostih rehabilitacije in onkologije (v tabeli je to razvidno 
pod postavko ostalo, in sicer za 17,27 %) in pediatrije (za 13,43 %). 

Pomembna novost, ki jo je Zavod uvedel že v letu 1998 pri obračunavanju bolnišnične 
dejavnosti, je sorazmerje med realiziranim številom bolnikov in plačanim obsegom 
bolnišnično oskrbnih dni. To pomeni, da je bolnišnicam, ki so presegle planirano število 
bolnikov, Zavod plačal planirani obseg bolnišnično oskrbnih dni, tistim, ki plana bolnikov 
niso dosegle, pa je planirani obseg bolnišnično oskrbnih dni korigiral z indeksom realizacije 
bolnikov. 

Glede na to, da so bolnišnice v letu 1999 v povprečju presegle planirano število bolnikov, 
je tudi plačana realizacija bolnišnično oskrbnih dni le za 0,03 % nižja od plana. 

Kakšna je bila realizacija stacionarnega zdraviliškega zdravljenja v zadnjih štirih letih v 
nemedicinskih oskrbnih dnevih, je razvidno iz tabele 10. 

Realizacija stacionarnega zdraviliškega zdravljenja se je najopazneje povečala v letu 
1997. V primerjavi z letom 1996 je bila večja za 19,6 % oziroma za 47.252 nemedicinskih 
oskrbnih dni. V letu 1998 je bila realizacija v primerjavi z letom 1997 višja za 1,1 % oziroma 
za 3.057 nemedicinskih oskrbnih dni. V letu 1999 pa se je realizacija stacionarnega 

S383 

V osnovni dejavnosti je Zavod 
v skladu s Splošnim dogovorom 
za pogodbeno leto 1999 plačal 

fiksne stroške za ves nerealizirani 
program, ker ni bilo čakalnih dob, 

ni bilo utemeljenih pritožb 
zavarovanih oseb in program 
preventive je bil realiziran več 

kot 90 %. 

Tabela 10. 
Realizacija stacionarnega zdraviliškega 
zdravljenja med letoma 1996 in 1999 

št nemedicinskih oskrbnih dni 
1996 240.779 
1997 288.031 
1998 , 291.088 
1999 268.125 
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Pripomočki so namenjeni 
zdravljenju in rehabilitaciji 

zavarovanih oseb s posameznimi 
boleznimi ali zdravstvenimi stanji 

in s katerimi se jim zagotovi 
izboljšanje osnovnih življenjskih 

funkcij, samostojno življenje, 
premagovanje ovir v okolju 

oziroma ti pripomočki 
preprečujejo bistveno poslabšanje 

zdravstvenega stanja. 

davka na dodano vrednost je bila za večino medicinskih pripomočkov dosežena znižana 
8 % davčna stopnja. 

1.4.4. Storitve po konvencijah 

Republika Slovenija izvaja mednarodne sporazume za področje zdravstvenega 
zavarovanja s 15 državami, s katerimi so bili sklenjeni sporazumi že pred osamosvojitvijo. 
Prav tako izvaja 5 sporazumov o zagotavljanju brezplačnega zdravstvenega varstva 
diplomatsko-konzularnim predstavnikom države podpisnice, ki se začasno nahajajo na 
območju druge države (Albanija, Bolgarija, Poljska, Romunija in Ruska federacija). 

Po mednarodnih sporazumih, ki so sklenjeni z Avstrijo, Belgijo, Francijo, Hrvaško, Italijo, 
Luksemburgom, Madžarsko, Nizozemsko, Nemčijo in Romunijo morajo države medse- 
bojno poravnati obveznosti, ki nastanejo zaradi uveljavljanja zdravstvenih sjtoritev 
zavarovancev v posamezni državi. 

Obveznosti Zavoda do posameznih držav na osnovi sporazumov so v letu 1999 za 
zdravstvene storitve, ki so bile nudene slovenskim zavarovancem v tujini, znašale skupno 
1,5 milijarde tolarjev. Iz preteklih let je ostala še neplačana obveznost Zavoda v znesku 
62,9 milijonov tolarjev. Zavod je v preteklem letu poravnal oziroma plačal tujini skupaj za 
1,4 milijarde tolarjev računov. Na dan 31.12.1999 dolguje Zavod tujim državam skupaj še 
145,6 milijona tolarjev (tabela 13). Obveznosti do drugih dfžav poravnava Zavod tekoče, 
stanje dolga predstavlja le tiste obveznosti, ki jih je Zavod prejel pred kratkim in tiste, katerih 
plačilo so območne enote zavrnile in se sedaj razčiščujejo s tujimi državami. 

Iz pregleda terjatev Zavoda do tujine na podlagi sklenjenih sporazumov je razvidno, 
da je Zavod v letu 1999 zaračunal tujim državam za zdravstvene storitve, ki so jih uveljavljali 
njihovi zavarovanci v Sloveniji, skupaj 811,4 milijona tolarjev. Iz preteklega leta je ostal še 
dolg 870,5 milijona tolarjev. V letu 1999 je Zavod prejel plačilo iz tujine v višini 600,6 
milijona tolarjev, kar predstavlja 56 % celotne terjatve do tujine. Na dan 31.12.1999 znaša 
dolg tujih držav še 1,08 milijarde tolarjev (tabela 14). Ob tem je potrebno poudariti, da vse 
države redno poravnavajo terjatve Zavoda. Izjema je Italija, ki v letu 1999 ni nakazala 
nobenih sredstev. Čeprav je Zavod novembra 1999 izpostavil ta problem na četrtem 
zasedanju stalne mešane slovensko-italijanske komisije za izvajanje določil Videmskega 
sporazuma, je vprašanje navedenega dolga še vedno nerešeno. Na podlagi Sporazuma o 
socialni varnosti in Videmskega sporazuma dolguje skupaj 851 milijonov tolarjev, to je več 
kot dve tretjini celotnih neplačanih terjatev, ki jih Sloveniji dolgujejo tuje države. 

Za nujne zdravstvene storitve državljanom vzhodnoevropskih držav in Velike Britanije 
je bilo porabljenih 18 milijonov tolarjev, to je toliko kot v letu 1998. Ker velja za te države 
teritorialni princip, pokriva te stroške Zavod in ne terja povračila od tujih organov 
zdravstvenega zavarovanja. Enak princip velja za slovenske zavarovance, ki so zboleli ali se 
poškodovali v teh državah in je stroške zanje poravnala država začasnega bivanja. Največ 

Obveznosti Zavoda do posameznih 
držav na osnovi sporazumov so v 
letu 1999 za zdravstvene storitve, 

ki so bile nudene slovenskim 
zavarovancem v tujini, znašale 
skupno 1,5 milijarde tolarjev. 

Iz preteklih let je ostala še 
neplačana obveznost Zavoda 

v znesku 62,9 milijonov tolarjev. 

Tabela 13. 
Pregled obveznosti Zavoda do tujine na podlagi sporazumov s tujimi državami v letu 
1999 (v tolarjih) 

đTZ3\/a stanje dolga novonastale obv plačila v tujino stan(e dolga 
  J111.1998 v letu 1999 v letu 1999 31.12 1999 
Avstrija 9 351190.51 56.092.558,05 58408 308.30 7035.240,26 
Belgija 0 9084165,70 3 929605.70 5.154.560,00 
Francija o 692.613.10 692 613.10 0 
HrvaŠka 20.516 236.23 1 293.745 992.37 1 290.126186.50 24.136.042,10 
Italija 0,00 33.366.688.42 0.00 33.366.688.42 
Videmski so. 0 0 0 0 
Luksemburg o 140.933.50 140933,50 0 
Madžarska 0 0,00 0,00 • 0 
Nemćija 32 814 001.00 67.287.664,46 24 238 433.50 75863.231.96 
Nizozemska 297839.00 461.006,19 622.525.00 136.320,19 
Romunija 0 0 0 0 
Skupaj 62.979.266,74 1460.B71.421,79 1.378.158.605,60 145.692.082.93 
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Tabela 14. 
Pregled terjatev Zavoda do tujine na podlagi sporazumov s tujimi državami v letu 
1999 (v tolarjih) 

država stanje terjatev novonastale ter. plačila iz tujine stanje dolga 
31.12 1998 V letu 1999 V letu 1999 31.12 1999 

Avstrija 89.042.602.92 70.570.967,14 94.975.472,75 64.638.097.31 
Belgija 297.703,30 15.452.545,24 15.090.628,20 659.620,34 
Francija 12.993,60 0,00 0,00 " 12.993,60 
HrvaŠka 7.548872,99 273.150.675,57 274.780.917.33 5.918.631,23 
Italija 37.865 966,09 124.004.563,32 0,00 161.870.529,41 
Videmski sp. 588.920.151,72 100.268.962,00 0 689.189.113,72 
Luksemburg 0 229.321,70 229.321,70 0,00 
Madžarska 0 2 430.720,58 2 430.720,58 0 
Nemčija 125 672.659.35 219.365.131,42 207950.610.72 137.087.180,05 
Nizozemska 1.643.992,40 5.903.015,57 5.354.447.37 2.192.560,60 
Romunija 19.465.951,50 0 0 19.465.951,50 
Skupaj 870.470.893,87 811.375.902,54 600.812.118,65 1.081.034.677,76 

Zavod v letu 1999 zaračunal tujim 
državam za zdravstvene storitve, 

ki so jih uveljavljali njihovi 
zavarovanci v Sloveniji, skupaj 

811,4 milijona tolarjev. Iz 
preteklega leta je ostal še dolg 

870,5 milijona tolarjev. 

turistov, ki so potrebovali zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji je bilo iz Velike Britanije, 
in sicer 213, sledijo Češka 58, Madžarska 33, Bolgarija 30, Poljska 30, Rusija 15, Albanija 
2, Slovaška 2 in Romunija 2. 

1.4.5. Napotitve na zdravljenje v tujino 1999 

Zavarovane osebe imajo pravico do napotitve na zdravljenje, pregled ali preiskavo v 
tujino v primeru, ko so možnosti za zdravljenje posameznih bolezni pri izvajalcih 
zdravstvenih storitev v Sloveniji izčrpane, v tujini pa so se z zdravljenjem take bolezni že 
srečali in so ugotovljeni uspehi zdravljenja. Za odobritev zdravljenja v tujini je potrebno 
zaprositi za mnenje kliniko oziroma inštitut, kjer se je zavarovana oseba do tedaj zdravila. 
Ta poda mnenje o tem, ali so izpolnjeni pogoji za napotitev na zdravljenje v tujino. Nato 
upravičenost napotitve na zdravljenje v tujino obravnava še zdravniška komisija I. stopnje. 
Če je mnenje pozitivno, je potrebno v tujini organizirati sprejem zavarovanca, zagotoviti 
akontacijo za stroške zdravljenja ter zagotoviti potne stroške (stroške prevoza, stroške 
prehrane in nočitev). Po končanem zdravljenju se opravi končni obračun vseh stroškov in 
finančna uskladitev. Enak postopek kot za napotitve na zdravljenje se opravi v zvezi z nabavo 
očesnih protez in drugih pripomočkov v tujini. 

V letu 1999 je bilo 140 zavarovanih oseb napotenih na zdravljenje ali pregled v tujino. 
Ker so bile nekatere osebe v tujini večkrat, je bilo napotitev 209.53 zavarovanih oseb je v 
tujini nabavilo očesno protezo (1 v Stuttgartu, 52 v Crazu), za 8 zavarovanih oseb so bili v 
tujino poslani vzorci krvi za preiskave; za eno osebo pa je bila odobrena gojitev kultur 
kože za presaditev kože po hudih opeklinah. Zdravljenje v tujini je bilo odklonjeno 37 
zavarovanim osebam, v 40 primerih pa je bil postopek ustavljen. V katerih državah so se 
zdravili in iz katerih območnih enot Zavoda so bili napoteni, je razvidno iz slik 6 in 7. Od 
teh sta se 2 zavarovani osebi zdravili v 2 državah. 

Pred odhodom na zdravljenje v tujino so se zavarovane osebe zdravile na klinikah 
oziroma inštitutih, ali pa so ti zdravstveni zavodi predlagali zdravljenje ali pregled v tujini. 

Od 39 zavarovanih oseb, ki so bile zaradi operacije srca napotene v tujino, je bilo 27 
otrok in 12 odraslih. Dvema otrokoma in odrasli zavarovanki je bila opravljena transplantacija 
jeter, eni zavarovanki je bila uspešno izvedena transplantacija pljuč na Dunaju, eni deklici 
transplantacija tankega črevesja v Innsbrucku in enemu zavarovancu transplantacija 
kostnega mozga v Londonu. 

Poleg napotitev na zdravljenje v tujino po veljavnih predpisih sta bila izjemoma na 
zdravljenju - operaciji srca v Sremski Kamenici 1 zavarovanec in v lyonu prav tako en 
zavarovanec. Sredstva za ta primera je zaradi dolgih čakalnih dob v Sloveniji odobril Upravni 
odbor Zavoda. 

V tujini se je zdravilo 26 otrok mlajših od 3 let, 33 zavarovanih oseb v starosti od 4-19 let, 
50 v starosti od 20-49 let, 22 v starosti 50-65 let in 9 zavarovanih oseb starejših od 66 let. 

SJSSg 
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Slika 6. 
Države, v katerih so se v letu 1999 zdravile 
slovenske zavarovane osebe na podlagi mnenja 
konzilija klinik 
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Slika'7. 
Število zavarovanih oseb na zdravljenju v tujini v 
letu 1999 po območnih enotah Zavoda 

Sla območnih enotah Zavoda je 
vsako leto opravljeno veliko število 

obračunov oziroma refundacij 
nadomestil, potnih stroškov in 
drugih povračil za zavarovance. 

1.5. Program denarnih nadomestil 

Poseben sklop pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so denarna nadomestila 
ali dajatve, med katere uvrščamo nadomestila za začasno odsotnost z dela, potne stroške, 
pogrebnino in posmrtnino. Največji delež sredstev obveznega zavarovanja namenja Zavod 
za nadomestilo plače, ki ga zavarovanci prejmejo v času zadržanosti od dela zaradi bolezni, 
poškodbe ali izolacije in spremstva oziroma nege bolnega družinskega člana. Nadomestilo 
pripada zavarovancem od prvega dne odsotnosti z dela, če je zadržanost posledica 
presaditve tkiva in organov v korist druge osebe, posledica dajanja krvi, nege ožjega 
družinskega člana, za izolacijo ali spremstvo, ki ga odredi zdravnik. Od prvega dne 
zadržanosti prejme zavarovanec nadomestilo tudi, če se je poškodoval pri organiziranih 
javnih delih, gasilskih, gorskih reševalnih in drugih reševalnih akcijah. V vseh drugih primerih 
izplačuje Zavod nadomestilo od 31. delovnega dne zadržanosti od dela dalje. 

Med denarnimi dajatvami, ki so pravica v obveznem zavarovanju, sta tudi pogrebnina 
in posmrtnina. Višino obeh določi Zavod. V to skupino pravic se uvršča tudi pravica do 
povračila potnih stroškov v zvezi z zdravljenjem ter stroški prehrane in nastanitve med 
potovanjem in bivanjem v zvezi z zdravljenjem v drugem kraju. 

Na območnih enotah Zavoda-je zato vsako leto opravljeno veliko število obračunov 
oziroma refundacij nadomestil, potnih stroškov in drugih povračil za zavarovance. Zaradi 
poenotenja dela na področju obračuna nadomestil ter nadzora nad refundacijskimi zahtevki 
za povračila izplačanega nadomestila plače, je bilo v preteklem letu izdelano organizacijsko 
navodilo o načinu dela pri izplačevanju nadomestil plač. S tem je bila uvedena tudi novost 
v zvezi z obveznostjo arhiviranja določenih dokumentov, ki so osnova za obračun 
nadomestila plač (t.i. bolniški list). Ob tem je Zavod na ugotovljene nepravilnosti in napake 
sprotno opozarjal kršitelje (zdravnik, dobavitelj) in tudi obrazložil vsebino nastale napake 
in postopke za njeno odpravo. 

Pri zagotavljanju pogrebnin in posmrtnin za zavarovane osebe ni bilo večjih težav. Še 
vedno pa povzroča veliko problemov povračilo potnih stroškov. Kljub obvestilom in 
okrožnicam Zavoda so številni izvajalci izdajali potrdila, čeprav zavarovane osebe do 
povračila niso bile upravičene, kar je povzročalo nezadovoljstvo in pritožbe. Veliko primerov 
pa je bilo tudi takih, da zavarovana oseba ni bila zadovoljna z višino opravljenega obračuna. 

1.5.1. Začasna zadržanost od dela In nadomestila 
plač v letu 1999 / 

Začasna zadržanost od dela zaradi bolezenskih razlogov je družbeni in le deloma 
zdravstveni problem. Nanj vpliva veliko število dejavnikov iz delovnega in socialnega okolja. 
Med temi velja posebej omeniti delovne razmere in doslednost pri uresničevanju ukrepov 
varnosti in zdravja pri delu. O tem je bil lani sprejet nov zakon, ki ureja to področje v 
skladu s standardi v državah Evropske unije in posebej poudarja odgovornost delodajalcev 
za stanje na tem področju. Zakon se bo začel v celoti uresničevati šele v prihodnjih letih, 
zato še ni imel vidnejšega vpliva na višino začasne zadržanosti od dela iz bolezenskih 
razlogov. 

Zaradi začasne nezmožnosti za delo iz bolezenskih razlogov smo v Sloveniji leta 1999 
izgubili 10.693.470 delovnih dni, kar je 4,5 % vseh delovnih dni zaposlenih zavarovancev. 
To je za 167.965 dni ali 1,55 % manj kot pred enim letom. Ker je se obseg absentizma 
znižal že tudi predlani, je to predvsem iz narodnogospodarskih vidikov pozitiven trend. 
Toda podrobnejši podatki o absentizmu ne potrjujejo domnev, da smo vprašanje 
zdravstvenega absentizma že uspešno razrešili. Celotno število primerov zadržanosti od 
dela iz bolezenskih razlogov je namreč še vedno v porastu. Število primerov odsotnosti do 
30 dni (za katere plačujejo nadomestila delodajalci) se je namreč povečalo za 6 % in se je 
ponovno povzpelo na raven iz leta 1997. Število primerov, za katere zagotavlja nadomestila 
Zavod, je ostalo nespremenjeno. V porastu so odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb 
izven dela ter na delu, zmanjšano je le število odsotnosti zaradi poklicnih bolezni. 

Število dni odsotnosti z dela, za katere so zagotavljali nadomestila plač delodajalci, se 
je povečalo za 214.311 dni (oziroma za 3 %), pri čemer je najvišji indeks rasti pri izgubljenih 
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Tabefa 15. 
Struktura po razlogu zadržanosti od dela v Sloveniji v letu 1999 v primerjavi z letom 1998 

razlog zadržanosti 

v breme delodajalca 
poškodba na delu 
poklicna bolezen 
bolezen in poškodbe izven dela 

v breme Zavoda 
poškodba na delu 
poklicna bolezen 
bolezen in poškodbe izven dela 
nega 
drugo* 

Skupil 

število primerov 
1998 1999 99/98 

567.210 
31 433 

114 
535.663 
209.304 

7140 
31 

57.193 
108.442 
36.498 

776.514 

601.976 
33.053 

107 
568.816 
209.415 

8.010 
15 

55.368 
108.676 

37.346 
811.391 

106 
105 
94 

106 
100 
112 
48 
97 

100 
102 
104 

itevllo dni 
1999 99/98 

5.985.055 
539.973 

1.728 
5443.554 
4.876.380 

379.110 
4418 

3.843.388 
565.768 
83.696 

10.861.435 

6.199.366 
588060 

1.207 
5.610099 
4.494.104 

388.249 
2.885 

3 507.204 
552.858 

42.908 
10.693 470 

104 
109 

70 
103 
92 

102 
65 
91 
98 
51 
98 

povprečno trajanje (v dneh) 
1998 1999 99/38 

11 
17 
15 
10 
23 
53 

143 
67 

5 
2 

14 

10 
18 
11 
10 
21 
48 

192 
63 

5 
1 

13 

94 
105 
75 
99 
93 
91 

134 
95 

102 
57 
94 

" drugo - transplantacija, izolacija, spremstvo, usposabljanje za rehabilitacijo otrok, poškodbe po *18. flenu, poškodbe po tretji osebi izven dela 
Vir. ZZZS.IC 

delovnih dnevih zaradi poškodb na delu. Med vsemi vzroki za odsotnost z dela, za katere 
krije nadomestila plač Zavod (torej nad 30 dnevi trajanja) so poškodbe na delu edine, ki 
so se minulo leto povečale, pri vseh ostalih vzrokih je po izgubljenih delovnih prišlo do 
zmanjšanja. V povprečju je bilo zaradi začasne zadržanosti od dela iz bolezenskih razlogov 
na vsakega zaposlenega izgubljenih 13 dni, kar je v primerjavi s stanjem v državah Evropske 
unije še vedno dokaj visoko. 

Skrajšalo se je poprečno trajanje zadržanosti od dela iz bolezenskih razlogov v Sloveniji 
za 1 dan (od 14 dni leta 1998 na 13 dni). To skrajšanje je opazno pri primerih, za katere 
plačujejo nadomestila delodajalci iz 11 na 10 dni in pri primerih, ki gredo v breme Zavoda 
od 23 na 21 dni (tabela 15). Ob skrajševanju povprečne odsotnosti z dela zaradi bolezenskih 
razlogov, spet izstopajo poškodbe na delu, pri katerih se je povprečno trajanje do 30 in 
nad 30 dni podaljšalo. Iz tega bi lahko sklepali, da je bilo več hujših poškodb, ki so zahtevale 
daljše zdravljenje in rehabilitacijo. 

Vrstni red razlogov za začasno zadržanost od dela je ostal tudi lani enak, kot je že 
vrsto let. Prevladujejo bolezni in poškodbe na delu s 85,3 % izgubljenih dni, tem sledijo 
poškodbe itven dela z 9,1 % izgubljenih dni, odsotnost zaradi nege družinskega člana s 
5,2 % ter ostali razlogi (poklicne bolezni, spremstvo, izolacija, transplantacije itd.) z 0,4 % 
dni. 

Zaradi začasne nezmožnosti za 
delo iz bolezenskih razlogov smo v 

Sloveniji leta 1999 izgubili 
10.693.470 delovnih dni, kar je 

4,5 % vseh delovnih dni zaposlenih 
zavarovancev. 

1.6. Ostale značilnosti in pogoji 

poslovanja 

Področje obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo tudi v letu 1999 podvrženo 
nekaterim pritiskom, ki so se začeli pojavljati šele v zadnjih letih in jih prešnja leta nismo 
poznali. Največji vpliv na finančno poslovanje v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju je imela v preteklem letu uvedba davka na dodano vrednost, ki je povzročil 
povišanje izdatkov Zavoda predvsem na področju zdravil in medicinskih pripomočkov, 
posredno pa se je izkazoval tudi v rasti izdatkov za programe zdravstvenih storitev, do 
katerih je prišlo zaradi povišanja materialnih stroškov izvajalcev. Na poslovanje Zavoda je 
imelo precejšnji vpliv tudi zvišanje plač zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem, do 
katerega je prišlo na podlagi pogajanj med Vlado in ustreznimi sindikati. Posledice zvišanja 
plač bodo prišle še bolj do izraza v poslovnem letu 2000. 

Sprejetih je bilo tudi nekaj zakonov, ki prenašajo določene naloge in obveznosti s 
področja socialne varnosti na zdravstveno zavarovanje. To so zakonska določila, ki 
zavezujejo Zavod, da mora izplačevati nadomestila plač v času bolezni nezaposlenim 
osebam, kar je v nasprotju z načelom, da je do takšnega nadomestila upravičen zavarovanec 
le za čas nezmožnosti za delo - torej za čas, ko ne more delati, Prav tako je nov zakon o 
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Skupna prispevna stopnja za obvezno zdravstveno 
zavarovanje za aktivno prebivalstvo je od l. 2.1996 dalje 
13,25 %, od česar delodajalec in delojemalec prispevata po 
6,36 %, delodajalec pa poleg tega še 0,53 % za poklicne 
bolezni in poSkodbe na delu. 

Slika 8. 
Gibanje zbirne prispevne stopnje od leta 1992 
dalje 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju naložil Zavodu obvezo plačevanja prispevka 
delodajalcev Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce, ki prejemajo 
nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela iz bolezenskih razlogov. Vse to se je zgodilo 
brez ustreznega povišanja prispevnih stopenj in se bo še bolj kot leta 1999 odrazilo na 
možnostih poslovanja obveznega zavarovanja v letu 2000. 

1.6.1. Prispevna stopnja In gibanja na prlhodkovnl strani 

Zbirna prispevna stopnja je tudi v letu 1999, torej že četrto leto zapored ostala 
nespremenjena na ravni 13,25 %, kar je bilo tudi načrtovano v finančnem načrtu (slib 8). 
Višina prispevne stopnje naj bi ob tedaj znanih pogojih poslovanja in obsegu programa 
zagotavljala uravnoteženost prihodkov in odhodkov ter s tem nemoteno izvajanje oziroma 
financiranje programov zdravstvenega zavarovanja v letu 1999. 

Od leta 1992 je bilo izvršenih šest korekcij prispevne stopnje. Sedanja višina, ki velja 
od 1.2.1996, kaže, da bi bila ustrezna ob stabilnih razmerah in pogojih poslovanja, če ne 
bi prihajalo do povečanih obveznosti Zavoda na račun prehitre rasti plač zaposlenih v 
zdravstvu in davka na dodano vrednost 

Prihodki od prispevkov in drugi prihodki so bili v letu 1999 višji od načrtovanih. Na 
doseženo rast sta najbolj vplivala dva dejavnika, in sicer rast plač in pa razširitev prispevne 
osnove. Plače v RS, s katerimi se primerja rast prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, "So se v letu 1999 povečale za 9,6%, br je za 1,1 % oziroma za okoli 2,5 
milijarde tolarjev več, kot je bilo načrtovano v finančnem načrtu Zavoda. Najbolj so porasle 
plače v mesecu decembru. Zaradi razširitve prispevne osnove (od 15.1.1998) pa so se 
prihodki od prispevkov povečali za okoli 85 milijonov tolarjev več kot je bilo načrtovano 
za leto 1999 (tabela 16). 

1.6.2. Pritiski na gibanja na odhodkovni strani 

Rast izdatkov za zdravila in medicinske pripomočke, gibanja na področju denarnih 
nadomestil ter nekateri trendi pri realizaciji zdravstvenih programov so opisani v predhodnih 
poglavjih, zato je v nadaljevanju podana še informacija o plačah in učinkih uvedbe davb 
na dodano vrednost na gibanja v odhodkih Zavoda. 

Plače zdravstvenega osebja v ietu 1999 
V leto 1999 je zapadlo še eno načrtovano povišanje plač zdravnikov in zobozdrav- 

nikov, kakor je bilo dogovorjeno na osnovnih uveljavljenih stavkovnih zahtev sindikata FIDES 
v maju 1998. Dvig je bil vkalkuliran v finančnem načrtu Zavoda in izveden v preteklem 
letu. 

Nenačrtovano pa" je moral Zavod poskrbeti za uveljavitev tudi nebterih drugih zahtev, 
ki jih je na osnovi kolektivnih pogajanj s sindikati sprejela Vlada. Gre za nadaljnje povečanje 
plač za zaposlene v zdravstveni negi s 1.9.1999 v skladu z uveljavitvijo določil aneksa h 
kolektivni pogodbi za zdravstveno nego, bkor tudi za povečanje plač ostalih zaposlenih v 
zdravstvu s 1.10.1999 na podlagi aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva. Finančna sredstva za izplačilo dodatkov k plačam v letu 1999 (vključno 
z zdravniškimi dodatki) zaradi ponovnega povišanja le-teh so znašala skupno okoli 2,9 
milijarde tolarjev. 

Tabela 76. 
Vpliv rasti plač v Republiki Sloveniji in razširitve prispevne osnove na prihodke od 
pnspevkov v letu 1999 v primerjavi s finančnim načrtom za leto 1999 r r v mo sit 

realizacija (In načrt razlika 
nom rast nom rast nom rast 

rast plat 231.546 9,6 % 228.823 8,4 % 2.523 1,1 * 
razširitev osnove 2.321 1 % 2.236 1 % 85 3.8 * 
prispevki 233.667 10,7 % 251.059 9.5 % 2.608 1,1 % 

sase 
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Aneks št. 2 pa je vključil tudi poračun plač za zaposlene v zdravstvu za obdobje od 
1.6.1997 do 1.9.1997. Pogoje za napredovanje so namreč po sodbi sodišča zaposleni v 
zdravstvu izpolnjevali že s 1.6.1997, sredstva za napredovanje pa so jim bila priznana 
šele s 1.9.1997. Dodatna finančna sredstva za poračun plač iz leta 1997 so znašala okrog 
820 milijonov tolarjev. 

Uvedba davka na dodano vrednost 
V sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja se uvedba davka na 

dodano vrednost pojavlja ali odraža v finančnem poslovanju Zavoda na več načinov. 
- neizkazan vstopni davek na dodano vrednost na računih, prejetih od izvajalcev 

zdravstvenih storitev, ki so davka na dodano vrednost oproščene, vendar bremeni 
stroške izvajalcev na osnovi višjih cen dobaviteljev za material, blago in storitve, ki 
so potrebne za opravljanje zdravstvene dejavnosti oziroma storitev, 

- izkazan davek na dodano vrednost za lekarniške storitve, zdravila ter medicinske 
pripomočke, pri katerih Zavod plača davek na dodano vrednost, 

- vstopni davek na dodano vrednost na prejetih računih od dobaviteljev za material, 
blago in storitve za dejavnost strokovnih služba Zavoda, ki so po zakonu povezani 
z njegovo obdavčljivo dejavnostjo, 

- izstopni davek na dodano vrednost, ki se na računu pojavlja z navedbo člena 
zakona, po katerem je zdravstvena storitev oproščena, 

- izstopni davek na dodano vrednost za blago in storitve, ki jih Zavod opravi kot 
obdavčljivo dejavnost. 

Finančni učinki zgoraj navedenih elementov na poslovanje Zavoda v letu 1999 so 
bili realizirani v drugem polletju, ko je davek na dodano vrednost stopil v veljavo. Zaradi 
opisanih posledic uvedbe davka na dodano vrednost so se finančni učinki kazali na več 
področjih: 

- Za storitve zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni, 
zdraviliške dejavnosti in pri dejavnosti socialnih zavodov, kjer velja oprostitev 
obračunavanja in plačevanja davka na dodano vrednost, zdravstvene ustanove 
nimajo pravice zahtevati vračila vhodnega davka za zdravstvene materiale, ki je v 
večini primerov 19 % (dotedanji prometni davek je bil okoli 6,5 %). Zaradi davka 
na dodano vrednost so se z mesecem julijem 1999 vkalkulirani materialni stroški 
izvajalcev povprečno povečali za okoli 4 % in za 13,3 % vkalkulirani stroški za 
amortizacijo oziroma skupaj v letu 1999 za okrog 1.600 milijonov tolarjev. 

- Pri lekarniški dejavnosti je za delo lekarn in zdravil predpisana znižana 8 % davčna 
stopnja. Primerjava s prejšnjo ureditvijo pokaže, da so bile po zakonu o prometnem 
davku te storitve in materiali brez davka. Zavod je s svojimi prizadevanji in s ciljem 
zmanjšati odhodke Zavoda na tem področju dosegel, da je bil 29.7.1999 podpisan 
sporazum med Vlado Republike Slovenije, predstavniki farmacevtske industrije in 
veledrogerij, po katerem so se cene zdravil s 1.8.1999 znižale za 4% (domači 
proizvajalci) oziroma 3,5 % (tuji dobavitelji). Na te cene se je obračunaval 8 % 
davek na dodano vrednost za zdravila in za storitve. Odhodki za zdravila so se 
zaradi davka na dodano vrednost v letu 1999 povečali za okoli 650 milijonov 
tolarjev. 

- Medicinski pripomočki so v pretežni meri obdavčeni z 8 % davčno stopnjo, razen 
opreme. Cene medicisnkih pripomočkov so se v mesecu juliju 1999 povečale za 
okoli 9 %. Pred uvedbo davka na dodano vrednost je bila večina medicinskih 
pripomočkov neobdavčena. Ker se večji del medicinskih pripomočkov dobavlja iz 
tujine, Zavod ni mogel vplivati na ceno uvoženih izdelkov oziroma na znižanje 
cen. Odhodki za te namene so se v Zavodu v letu 1999 povečali za okoli 260 
milijonov tolarjev. 

- Materialni stroški Zavoda se zaradi učinkov davka na dodano vrednost v letu 1999 
povečujejo za okrog 30 milijonov tolarjev. 

Posamezne vplive davka na dodano'vrednost na povečanje odhodkov obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v letu 1999, izražene v dodatnih denarnih sredstvih, prikazuje 
tabela 17. 

Finančna sredstva za izplačilo 
dodatkov k plačam (vključno z 
zdravniškimi dodatki) so v letu 

1999 zaradi ponovnega povišanja 
le-teh znašala skupno okoli 2,9 

milijarde tolarjev. 

Tabela 17. 
Prikaz vpliva davka na dodano vrednost na 
posamezne odhodke obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v drugi polovici 
leta 1999 

zdravstvene storitve (brez lekarniških) 
zdravila in lekarniške storitve 
medicinski pripomočki 
izdatki za blago in storitve Zavoda 
VPUV NA POVEČANJE ODHODKOV 

v mio SIT 

1.600 
650 
260 

50 
2.540 
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V letu 1999 so bili s finančnim 
načrtom Zavoda za leto 1999 

sprejeti racionalizacijski ukrepi 
na strani prihodkov in na strani 

odhodkov. 

Ukrepi za zaustavitev trendov rasti 
oziroma za zmanjšanje odhodkov 
za nadomestila so dali rezultate. 
Skupni prihranki iz tega naslova 
znašajo 1.900 milijonov tolarjev. 

1.6.3. Ukrepi za stabilno In uravnoteženo poslovanje 

Za uskladitev odhodkov z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v letu 1999 so bili s 
finančnim načrtom Zavoda za leto 1999 sprejeti racionalizacijski ukrepi na strani prihodkov 
in na strani odhodkov. 

Ukrepi na strani prihodkov 
Na prihodkovni strani naj bi bila izboljšana oziroma povečana izterjava prispevkov za 

obvezno zdravstveno zavarovanje, ki jo za Zavod opravlja Davčna uprava Republike 
Slovenije. Postavljen cilj je bil izboljšati prihodke za najmanj 100 milijonov tolarjev. Drug 
pomemben cilj pa si je Zavod zadal na področju naložb, in sicer doseči najmanj 70 % 
lanskoletne realizacije prihodkov. 

Izterjava prispevkov s strani Davčne uprave Republike Slovenije se ni povečala. 
Neplačani prispevki na dan 31.12.1999 so se v primerjavi z neplačanimi prispevki na dan 
31.12.1998 celo rahlo povečali. Na to področje ima Zavod omejen vpliv ali pa ga sploh 
nima, kljub temu pa bo potrebno na državni ravni in v dogovorih z Davčno upravo Republike 
Slovenije storiti bolj učinkovite korake za zvečanje finančne discipline. Glede drugega 
ukrepa ugotavljamo, da so prihodki od naložb v letu 1999 dosegli 78 % lanskoletne 
realizacije in tako za 120 milijonov tolarjev presegli zadani cilj na tem področju. 

Ukrepi na odhodkovni strani 
Za obvladovanje izdatkov oziroma gibanja na odhodkovni strani je bilo v preteklem 

letu sprejetih pet globalnejših racionalizacijskih ukrepov. Njihov učinek, doseganje ciljev 
in gmotni prispevek k stabilnemu poslovanju Zavoda v letu 1999 je bil različen. 

Ukrepi za zaustavitev trendov rasti oziroma za zmanjšanje odhodkov za nadomestila 
so dali rezultate. Po podatkih za leto 1999 so bili odhodki za nadomestila le za 0,3 % večji 
od odhodkov preteklega leta, kar je glede na 9,6 % rast bruto plač v letu 1998, ki je osnova 
za izplačilo nadomestila plače v letu 1999, pomemben dosežek. O tem pričajo tudi podatki 
o fizičnem obsegu odsotnosti z dela, ki se je zmanjšala za 8 %, merjeno s številom 
izgubljenih delovnih dni v breme Zavoda. Finančni načrt je bil zato dosežen 90 %. Skupni 
prihranki iz tega naslova znašajo 1.900 milijonov tolarjev. 

Tudi ukrepi za obvladovanje izdatkov v bolnišnični in drugih zdravstvenih 
dejavnostih so dali rezultate. Najpomembnejše aktivnosti so bile dogovorjene v Dogovoru 
99 in sklenjenih pogodbah z izvajalci zdravstvenih storitev za leto 1999. V tem smislu je 
osnovno določilo Dogovora 99, da se preseganje programa nad pogodbeno dogovorjenim 
obsegom ne plačuje v nobeni dejavnosti. Hkrati pa je Zavod v skladu s svojimi strateškimi 
izhodišči v dogovore in pogodbe vnesel določbe, ki stimulirajo izvajalce k obvladovanju 
odhodkov v okviru razpoložljivih sredstev in racionalno gospodarjenje. 

Racionalno gospodarjenje s sredstvi je Zavod v letu 1999 spodbujal predvsem v ovkiru 
obračunskih modelov za posamezne zdravstvene dejavnosti. Tako kot leto prej, se je 
tudi v letu 1999 v pogodbah z bolnišnicami dogovoril za število bolnišnično oskrbnih dni 
hkrati s številom bolnikov. Istočasno pa se je Zavod obvezal, da bo bolnišnicam v primeru, 
če bodo sprejele v zdravljenje načrtovano število bolnikov, zagotovil vsa načrtovana sredstva, 
ne glede na realizacijo bolnišnično oskrbnih dni. S tem so bolnišnice stimulirane k skrajšanju 
ležalnih dob, poleg tega pa so lahko skupaj z ukrepi za boljšo organizacijo dela ustvarile 
prihranke pri stroških poslovanja. Z letom 1998 ukinjenim zaračunavanjem storitev 
laboratorija po zeleni knjigi in vključitvijo sredstev za laboratorij v standarde materialnih 
stroškov ambulant so bile bolnišnice v letu 1999 še dodatno stimulirane k racionalnejšemu 
predpisovanju laboratorijskih storitev. 

Na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je bil tudi v letu 1999 v veljavi kombinirani 
obračunski model glavarine in storitev, ki naj bi vzpodbujal osebne zdravnike k manjšemu 
številu pregledov oziroma obiskov zavarovanih oseb in hkrati h kakovostnejši obravnavi 
sprejetih bolnikov. Znižanje povprečnega letnega števila obiskov na zavarovano osebo pri 
zdravniku je možno doseči tudi z dodatno stimulacijo, zato je Zavod na podlagi Dogovora 
omogočil izvajalcem plačilo nedoseženega programa količnikov iz obiskov po 85 % cene 
tudi v letu 1999. 
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V prihodnje si bo Zavod v okviru partnerskih pogajanj prizadeval za obvladovanje 
odhodkov za zdravstvene storitve in za stimuliranje izvajalcev za racionalno gospodarjenje 
predvsem s spremembami obračunskega sistema v nekaterih dejavnostih, zlasti pa na 
področju bolnišnične dejavnosti in ginekologije na primarni ravni. 

Navedene aktivnosti so v letu 1999 dale ustrezne rezultate. Podatki za leto 1999 kažejo 
na zmanjšanje povprečne ležalne dobe v primerjavi z letom 1998. Na osnovi teh trendov 
ugotavljamo, da je bil načrtovani prihranek v višini okoli 1 milijarde tolarjev v celoti dosežen. 
Prav tako je bilo v Dogovoru 99 načrtovano znižanje materialnih stroškov v zdravstvenih 
ustanovah, in sicer za 1 %, kar naj bi na letni ravni prineslo prihranek v višini 700 milijonov 
tolarjev. Podatki o realizaciji odhodkov za zdravstvene storitve, če«e ne upošteva dodatnih 
odhodkov za materialne stroške in amortizacijo iz naslova učinkov davka na dodano 
vrednost, kažejo, da so bili prihranki realizirani v celoti. 

Med pomembnimi aktivnostmi za obvladovanje izdatkov je ukrep Zavoda, da v lety 
1999 ustvari prihranke na področju materialnih stroškov za delo Zavoda, in sicer najmanj 
v višini 20 milijonov tolarjev. Realizacija materialnih stroškov Zavoda kaže, da so materialni 
stroški zaostali za, načrtovanimi za 233 milijonov tolarjev. Materialni stroški so manjši od 
načrtovanih predvsem zaradi nižje obračunane amortizacije, ki je posledica spremenjene 

^ metode amortiziranja iz skupinske na posamično. Dejanski prihranki, ki jih lahko pripišemo 
manjši porabi so realizirani v načrtovani višini. 

Edino področje, kjer v letu 1999 ukrepi niso dali rezultatov pri zaustavitvi rasti ali 
zmanjševanju odhodkov, je področje obvladovanja izdatkov za zdravila. Realna rast se 
je v primerjavi z letom 1998 sicer zmanjšala, še vedno pa znaša 3,7 %. S finančnim načrtom 
Zavoda za leto 1999 je bilo z ukrepi načrtovano zmanjšanje potrošnje zdravil za 2,5 %, kar 
bi prineslo prihranek v višini 700 milijonov tolarjev. Realizacija odhodkov v preteklem letu 
pa kaže, da so odhodki za zdravila presegli finančni načrt za 4 % ali za 1,115 milijarde 
tolarjev, in tako presegli lanskoletne odhodke za 10 %. Na tem področju namesto prihranka 
ugotavljamo dodatni negativni učinek v višini 415 milijonov tolarjev. Nerealizirani prihranek 
in celo dodatno povečanje stroškov na tem področju je v glavnem posledica uvedbe davka 
na dodano vrednost. 

Finančni načrt je predvidel učinke prihrankov v skupni višini 3.250 milijonov tolarjev. 
Učinki realizacije je možno oceniti na 3,425 milijarde tolarjev, kar presega načrtovano 
postavko za 5 % (tabela 18). 

1.6.4. Vplivi na poslovanje zaradi določenih sistemskih 
oziroma zakonskih sprememb 

Tudi v preteklem letu je bilo sprejetih ali v obravnavi nekaj sistemskih sprememb ali 
zakonov, ki so imeli neposreden (dodatne finančne obveznosti) ali posreden (večje 
organizacijske oziroma izvedbene spremembe) vpliv na poslovanje zavoda. Zaskrbljujoč 
je zlasti trend prenašanja določenih (finančnih) obveznosti s širšega področja socialnega 
varstva na zdravstveno zavarovanje. 

V februarju 1999 je začela veljati dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanja, ki je podaljšala staršem pravico do staleža (odpravila omejitev 
6 mesecev) zaradi nege otroka, ko gre za težke možganske okvare, rakava obolenja in 

Tabela 18. 
Realizacija racionalizacijskih ukrepov v zdravstvu v letu 7999 

v mio SIT 

izterjava prispevkov 100 0 - 100 
obresti 100 * 220 ♦ 120 
nadomestila 650 ♦ 1.900 ♦ 1.270 
ležalna doba 1.000 ♦ 1.000 0 
materialni stroSki izvajalcev 700 * 700 0 
materialni stroSki Zavoda 20 + 20 0 
zdravila 700 • 415 ■ 1,115 
SKUP/U 5.250 5.425 ♦ 175 

ssss 

Skupni prihranek, ki je bil dosežen 
v letu 1999 z ukrepi za zmanjšanje 
izdatkov v zdravstvenih dejavnostih 

je moč oceniti na okoli 1,7 
milijarde tolarjev. 
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druga huda poslabšanja stanja. Uveljavljanje te dopolnitve je spremenilo postopek 
opredeljevanja pravice do bolniškega staleža zaradi nege in s tem delo zdravniških komisij 
Zavoda. 

Najbolj opazna posledica novega zakona o pravdnem postopku je ureditev zastopanja 
Zavoda na sodiščih. Zakon namreč podrobno ureja, kdo so lahko pooblaščenci in kakšne 
pogoje morajo izpolnjevati - državni pravniški izpit Težava, s katero se srečuje Zavod, je 
nezadostno število univerzitetnih diplomiranih pravnikov z opravljenim zahtevanim izpitom, 
kar povzroča težave pri samem vodenju postopkov pred sodišči. Trenutno, do zagotovitve 
ustrezne kadrovske zasedbe, si posamezne območne enote pomagajo z medsebojnim 
sodelovanjem in "posojanjem" pravnikov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, kar pa ne more 
biti dolgoročna rešitev, saj se obseg dela nenehno povečuje, potovanje na obravnave zunaj 
sedeža območnih enot pa je časovno neracionalno. 

Kot oseba javnega prava je Zavod zavezan k spoštovanju določil zakona o javnih 
naročilih in, v primeru morebitnih pritožb, tudi določil zakona o reviziji javnih naročil. Gre 
za obsežne postopke in opravila, ki so v poslovanje Zavoda vnesla vrsto organizacijskih 
sprememb. Dodatno je zahteven tudi revizijski postopek, ki je zelo podrobno urejen. V 
preteklem letu je Zavod strnil vse svoje zmogljivosti, da bi te zahtevne postopke obvladoval. 
V parlamentarni postopek pa je bil preteklo leto že poslan predlog novega zakona o javnih 
naročilih, kar bo ponovno dodatno obremenilo delo službe. 

Spremenjeni zakon o varstvu osebnih podatkov je sicer ohranil osnovne elemente, ki 
urejajo področje varstva osebnih podatkov, dodane pa so bile nekatere novosti, ki jih mora 
Zavod kot upravljalec upoštevati. V skladu z določili zakona je bil zato pripravljen novi 
Pravilnik o postopkih varovanja in zaščite osebnih in zaupnih podatkov. 

Preteklo leto je bil sprejet tudi sveženj finančno računovodskih predpisov, ki sicer še 
niso vplivali na izkaze v letu 1999, bodo pa bistveno vplivali na način dela in izkazovanje 
poslovnih rezultatov v letu 2000. Gre za zakon o računovodstvu (april 1999 z veljavnostjo 
1.1.2000), zakon o javnih financah (september 1999 z veljavnostjo 1.1.2000) in zakon o 
načinu poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev (začetek leta 2000). 

Ob koncu leta je bil sprejet tudi nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v 
katerega je vključeno tudi določilo, ki Zavodu nalaga dodatne finančne obveznosti, in sicer 
obveznost plačila prispevkov delodajalcev za ■pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za 
primer poškodbe na delu in poklicne bolezni za čas, ko Zavod izplačuje nadomestilo plače 
za čas odsotnosti z dela. Ta obveznost bo nedvomno vplivala na finančno poslovanje Zavoda 
(dodatni odhodki ocenjeni v višini okoli 2 milijardi tolarjev) v letu 2000, za kar bo potrebno 
zagotoviti ustrezne vire. 

V postopku je tudi sprejemanje zakona o delovnih razmerjih, kjer predlagana zakonska 
določila zavezujejo Zavod, da bi moral izplačevati nadomestila plač v času bolezni 
nezaposlenim osebam. To je v nasprotju z načelom, da je do nadomestila za čas 
nezmožnosti za delo upravičen le zavarovanec, ki je v delovnem razmerju oziroma zaposlen. 
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2. Obvezno zdravstveno 

zavarovanje - finančno 

poslovanje 

Finančno poročilo o poslovanju Zavoda na področju obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja povzema glavne značilnosti in izkaze poslovanja za leto 1999. Evidentiranje, 
knjigovodsko vodenje in prikazovanje podatkov za leto 1999 še zadnjič temelji na sistemu 
zakona o računovodstvu iz leta 1989, ki ga je 1.1. 2000 nadomestil nov zakon o 
računovodstvu. 

Na osnovi bilančnih podatkov Zavoda za leto 1999 ugotavljamo, da je bilo poslovanje 
s finančnega vidika uspešno. Poslovni rezultat je manjši presežek prihodkov nad odhodki, 
kar je v primerjavi z načrtovanim poslovnim rezultatom ugodno. Takšen rezultat je posledica 
predvsem večjih prilivov od prispevkov zaradi plač v mesecu decembru. Prispevale pa so 
tudi pravočasne in učinkovite odločitve ter ukrepi Zavoda za obvladovanje odhodkov v 
okviru razpoložljivih sredstev. 

Leto 1999 je bilo za Zavod likvidnostno ugodno. Povprečni mesečni priliv sredstev je 
znašal 19^600 milijonov tolarjev, od tega je bilo 99,2 % vplačanih prispevkov. Povprečni 
mesečni odliv sredstev je znašal 19.560 milijonov tolarjev. Gibanje prilivov in odlivov iz 
leta 1998 se je ohranilo tudi v letu 1999 (slika 9). Gre za večje odlive od prilivov v februarju 
zaradi poračuna zdravstvenih storitev, manjše odlive v poletnih mesecih ter visoke prilive v 
decembru zaradi povečanja plač, ko je bilo vplačano kar 13,7 % več prispevkov kot v mesecu 
novembru. V drugi polovici leta 1999 je opaziti naraščanje odlivov, in sicer v glavnem 
zaradi učinkov davka na dodano vrednost, v mesecu decembru pa so odlivi večji tudi 
zaradi poračun^ plač za leto 1997 izvajalcem zdravstvenih storitev. 

Medmesečne presežke likvidnostnih sredstev v letu 1999 je Zavod v skladu z določili 
sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja ponujal 
kot kratkoročno naložbo v obliki zadolžnice zakladnici Ministrstva za finance za pokrivanje 
likvidnostnega primanjkljaja proračuna Republike Slovenije, deponiral v banke in sodeloval 
na avkcijah za nakup trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic Ustrezna ročnost naložb 
v primerjavi z ročnostjo virov sredstev je zagotavljala tekoče financiranje vseh obveznosti 
Zavoda ter tekočo dnevno in mesečno likvidnost Prihodki iz naslova uravnavanja likvidnosti 
so znašali 1.120 milijonov tolarjev. . 
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Slika 9. 
Gibanje prilivov in odlivov v obveznem 
zdravstvenem zavarovanju po mesecih v letu 
1999 

2.1. Poslovni rezultat 

Zavod je poslovanje na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 1999 
zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 732 milijonov tolarjev. Prihodki so 
znašali 238.552 milijonov tolarjev od tega je bilo iz prispevkov 233.667 milijonov tolarjev 
ter 4.885 milijonov tolarjev od drugih prihodkov. 

Odhodki so znašali 237.820 milijonov tolarjev. 
Finančni rezultat poslovanja obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 1999 

prikazuje tabela 19. 

2.1.1. Bilanca uspeha 

Zavod je bilanco uspeha za leto 1999 izdelal na osnovi knjigovodskih vknjižb v 
poslovnih knjigah, ki so bile predhodno usklajene z ugotovitvami popisa sredstev in 
obveznosti do virov sredstev. Bilanca uspeha v skrajšani obliki je prikazana v tabeli 
20. 

Iz bilance uspeha Zavoda za leto 1999 je razvidno, da so bili poslovni prihodki in 
prihodki od financiranja večji od odgovarjajoče vrste odhodkov, kar se je odrazilo 
tudi v pozitivnem finančnem izidu. Izredni prihodki so bili manjši od izrednih 
odhodkov. 

SBS3 

Tabela 19. 
Prihodki in odhodki obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za leto 1999 v mio SIT 
obvezno zdravstveno zavarovanje 
PRIHODKI 1999 258.552 
- od prispevkov 255.667 
- od drugih prihodkov 4.885 

ODHODKI 1999 257.820 
preseM 752 
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Tabela 20. 
Bilanca uspeha za leto 1999 

Zavod je poslovanje na področju 
obveznega zdravstvenega 

zavarovanja v letu 1999 zaključil s 
presežkom prihodkov nad odhodki 

v višini 732 milijonov 

POSLOVNI PRIHODKI 
prihodki od prispevkov 
prihodki od prodaje proizvodov in storitev 
drugi prihodki 

PRIHODKI FINANCIRANJA 
prihodki od obresti 
pozitivne tečajne razlike 
drugi prihodki financiranja 

IZREDNI PRIHODKI 
PRIHODKI SKUPAJ (1 + 2 + 3) 
POSLOVNI ODHODKI 

odhodki zdravstvene dejavnosti 
materialni stroški in amortizacija 
bruto osebni dohodki 

ODHODKI FINANCIRANJA 
odhodki od obresti 
negativne tečajne razlike 
drugi odhodki financiranja 

IZREDNI ODHODKI 
ODHODKI SKUPAJ (4 + 5 + 6) 
PRESEŽEK 

v miliion SIT 
256.827 
255.667 

1.248 
1.912 
1.120 
1.017 

26 
77 

605 
258.552 
256.186 
250.250 

5.605 
2.333 

49 
0 

29 
20 

1,585 
257.820 

752 

2.2. Prihodki 

Celotni prihodki obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 1999 so bili realizirani v 
višini 238.552 milijonov tolarjev in so bili nominalno za 10,1 % večji kot leta 1998, kar 
pomeni 3,7 odstotno realno rast. Razlog za realno rast prihodkov v letu 1999 je realna rast 
plač v Republiki Sloveniji, kar se odraža na rasti prispevne osnove oziroma na prihodkih 
od prispevkov. Letni načrt celotnih prihodkov je presežen za 0,8 % v glavnem zaradi večjih 
prihodkov od prispevkov (tabela 21). , 

Prihodke tvorijo prihodki od prispevkov v višini 98 % in drugi prihodki v višini 2 %, med 
katere sodijo prihodki od konvencij, naložb, regresnih zahtevkov in ostali prihodki (slika 10). 

Vplačani prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje so znašali 233.667 milijonov 
tolarjev in so v primerjavi z letom 1998 večji za 10,7 %. Letni finančni načrt prihodkov od 
prispevkov je bil presežen za 1,1 % oziroma nominalno za 2.608 milijonov tolarjev. V letu 
1999 sta na doseženo rast prihodkov od prispevkov vplivala dva dejavnika: rast plač v 
Republiki Sloveniji v višini 9,6 % in razširitev prispevne osnove v višini 1 %. 

V strukturi predstavljajo največji del prispevkov prispevki delodajalcev in delojemalcev 
(187.595 milijonov tolarjev oziroma 80,3 %), sledijo prispevki Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (39.528 milijonov tolarjev oziroma 16,9%) in prispevki kmetov 
skupaj z drugimi prispevki (6.545 milijonov tolarjev oziroma 2,8 %). 

Tabela 21. 
Zavodovi prihodki za obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 1999 v primerjavi z letom 1998 in v primerjavi s finančnim načrtom 
za leto 1999 

realizacija 
1998 str. 

1 
1. Prispevki delodajalcev in delojemalcev 
2. Prispevki ZPIZ 
3. Prispevki kmetov 
4. Drugi prispevki 

SKUPAJ PRISPEVKI (1-4) 
5. Prihodki od nalo b 
6 Ostali prihodki 
7. Notranje financiranje KZ2 

SKUPAJ PRIHODKI (1-7) 

169.262.015 
35.269.186 

1.041685 
5.440038 

211.012.921 
1 429087 
3.932 794 

564.790 
216.759.592 100,0 

78,1 
16.3 
0,5 
2,5 

97.4 
0,7 
1.8 

finančni načrt 
1999 str 

2 
185.341.909 
38 619 758 

1140.643 
5956.841 

231.059.151 
1.000 361 
2.388 413 
2130000 

236.577.925 

78,3 
16,3 
0,5 
2,5 

97,7 
0,4 ' 
1,0 
0,9 

100,0 

realizacija indeks Indeks 
1999 Str. 1999/98 1999/FN 

3 4=3/1 5*3/2 
187.594.538 
39.527.954 
1.060.009 
5 484.659 

233.667.160 
1120140 

3.764 732 
0 

238.552.032 

78,6 
16,6 
0,4 
2,3 

98.0 
0,5 
1.6 
0,0 

100,0 

111 
112 
102 
101 
111 
78 
96 

0 
110 

101 
102 
93 
92 

101 
112 
158 

0 
101 
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Med druge prihodke Zavoda na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja 
v letu 1999 (2 % v strukturi prihodkov) vštevamo prihodke, med katerimi so večji: 

- odprava dolgoročnih rezervacij 1.827 milijonov tolarjev, 
- prihodki od naložb 1.120 milijonov tolarjev, 
- prihodki od konvencij 811 milijonov tolarjev, 
- prihodki iz poslovanja 437 milijonov tolarjev, 
- izterjane odpisane terjatve 211 milijonov tolarjev, 
- prihodki od regresnih zahtevkov 172 milijonov tolarjev, 
- prihodki od najemnin 85 milijonov tolarjev. 
Drugi prihodki v letu 1999 so bili za 14,6 % manjši od drugih prihodkov leto poprej in 

v skupnem znesku realizirani v višini 4.885 milijonov tolarjev. Prihodki iz naslova 
odpravljenih rezervacij v letu 1999 so iz naslova dodatnega programa v okviru osnovne in 
bolnišnične dejavnosti leta 1998, ki do zaključka leta 1998 ni bil v celoti realiziran; delno 
se je realiziral v letu 1999 in bil knjigovodsko izkazan med odhodki leta 1999, preostanek 
pa je predstavljal prihodek v letu 1999. 

Neplačani prispevki 
Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje so določeni z zakonom in se vplačujejo 

na vplačilne račune Zavoda ob izplačilu plač oziroma ob drugih prejemkih. 
Za zagotavljanje evidenc o vplačilih prispevkov in nadzor nad neplačanimi ali prepozno 

plačanimi prispevki ima Zavod sklenjeno pogodbo z Davčno upravo Republike Slovenije, 
1 ki spremlja prispevke zasebnikov in kmetov, v povezavi z Agencijo za plačilni promet pa 

spremlja tudi vplačila prispevkov pravnih oseb. 
Po evidencah Davčne uprave Republike Slovenije in Agencije za plačilni promet so 

neplačani prispevki (tabela 22) po stanju na dan 31.12.1999 naslednji: 
1. Po podatkih Agencije za plačilni promet so dospele in neporavnane obveznosti 

pravnih oseb iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje na ravni Republike 
Slovenije na dan 31.12.1999 znašale 654 milijonov tolarjev, kar pomeni, da so 
neplačani prispevki v primerjavi s stanjem na dan 31.12.1998 manjši za 427 
milijonov tolarjev oziroma za 39,5 %. Razlog za takšno znižanje neplačanih 
prispevkov je večja disciplina zavezancev pri poravnavanju svojih obveznosti, med 
drugim tudi za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

2. Po podatkih Davčne uprave Republike Slovenije dolgujejo zasebniki in kmetje po 
stanju na dan 31.12.1999 za leto 1999 znesek v višini 1.017 milijonov tolarjev. 
Dolg iz preteklih let znaša 4.035 milijonov tolarjev, za katerega je težko napovedati, 
kdaj in ali sploh bo plačan (ni premoženja itd.). 

3. Z zakonom o poravnavanju odloženih davkov in prispevkov znašajo odložena 
plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, po stanju na dan 
31.12.1999, 3.247 milijonov tolarjev: 
- za 78 podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za 

razvoj in so bile na dan 20.10.1994 v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj, 
znašajo odloženi prispevki na dan 31.12.1999 267 milijonov tolarjev, 

- za podjetja, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za 
razvoj in po stanju na dan 20.10.1994 niso bile več v lasti Sklada Republike 
Slovenije za razvoj, so znašali odloženi prispevki po stanju na dan 31.12.1999 
22,3 milijona tolarjev, 

- za javno podjetje Slovenske železnice, katerega plačevanje je bilo odloženo z 
zakonom o poravnavanju davkov in prispevkov, so odloženi prispevki na dan 
30.11.1992 znašali 3.275 milijonov tolarjev. V obdobju od 25.7.1997 do 
31.12.1999 je bilo vplačano 392 milijonov tolarjev odloženih prispevkov, tako 
da znašajo po stanju na dan 31.12.1999 še 2.958 milijonov tolarjev; s 
spremembami in dopolnitvami zakona o poravnavanju davkov in prispevkov 
javnega podjetja Slovenske železnice je plačevanje prispevkov za podjetje 
Slovenske železnice odloženo do leta 2002. 

4. V skladu z zakonom o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, 
d.d. in njegovih odvisnih družb ter avtomontaže AM BUS, d.o.o. Ljubljana so bili 

Slika 10. 
Struktura prihodkov obveznega zdravstvenega 
zavarovanja v letu 1999 

Celotni prihodki obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v letu 

1999 so bili realizirani v višini 
238.552 milijonov tolarjev in so bili 
nominalno za 10,1 % večji kot leta 

1998. 

Tabela 22. 
Neplačani, odloženi in odpisani prispevki ter 
prispevki, spremenjeni v kapitalske deleže za 
obvezno zdravstveno zavarovanje na dan 
37.12.7999 

- neplačani prispevki (podatki APP m DURS) 5.706.537 
- zakonsko odloženi prispevki 3.246.830 
- pnspevki spremenjeni v kapitalske deleže 330.677 
SKUPAJ 9.284.044 
- odpisani pnspevki v letu 1998 110.947 

S953 

drugi 
prihodki 
2.0 % 

prispevki 
ZPIZ 

16,6 % 

prispevki 
delodajalcev, 
delojemalcev 

78.6 % 

prispevki 
. .. kmetov prispevki n . % 

2,3 % ' 
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neplačani odloženi prispevki za podjetje TAM Maribor v višini 288,6 milijona 
tolarjev in za podjetje AM BUS Ljubljana v višini 42 milijona tolarjev (skupaj 330,6 
milijona tolarjev po stanju na dan 31.12.1994) spremenjeni v kapitalski delež teh 
podjetij. 

5. Zaradi neizterljivosti je Zavod v skladu z določili zakona o dohodnini, v skladu s 
statutom in merili za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje nekaterim zavezancem v letu 1999 odpisal prispevke in zamudne 
obresti v višini 110,9 milijona tolarjev. , j 

Skupaj znašajo neplačani in odpisani prispevki ter prispevki, spremenjeni v kapitalski 
delež na dan 31.12.1999, 9.284 milijonov tolarjev. 

2.3. Odhodki 

Celotni odhodki obveznega 
zdravstvenega zavarovanja so leta 

1999 znašali 237.820 milijonov 
tolarjev. 

Celotni odhodki obveznega zdravstvenega zavarovanja so leta 1999 znašali 237.820 
milijonov tolarjev. V primerjavi z letom 1998 so bili večji za 10 %. Glede na povprečno rast 
cen življenjskih potrebščin (6,1 % na povprečje leta 1998), s katero se primerja rast stroškov, 
je bil izkazan realen porast za 3,7 %. Povečanje nad povprečno rastjo cen življenjskih 
potrebščin gre izključno na račun povečanih odhodkov za zdravstvene storitve (povečanje 
plač zaposlenim v zdravstvu, povečanje materialnih stroškov zaradi davka na dodano 
vrednost) in odhodkov za zdravila in medicinske pripomočke. Finančni načrt celotnih 
odhodkov je bil presežen za 0,5 % (tabela 23). 

Celotne odhodke obveznega zdravstvenega zavarovanja tvorijo: 
- odhodki za zdravstvene dejavnosti, kamor sodijo odhodki za zdravstvene storitve, 

zdravila, medicinske pripomočke, krvne derivate, socialno medicino, odhodki za 
zdravljenje v tujini in iz naslova konvencij, 

Tabela 23. 
Odhodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 1999 v primerjavi z letom 7998 in v primerjavi s finančnim načrtom za leto 
1999 

realizacija 
1998 str. 

1 
1 Osnovna zdravstvena dejavnost 
2. Spec arnb. in bolnišnično zdravljenje 
5. Zdraviliško zdravljenje 
4. ' Lekarniška dejavnost 
5. Dejavnost socialnih zavodov 
6. Dodatni program 

SKUPAJ ZDRAVSTVENE STORITVE (1-6) 
7. Zdravila in ortopedski pripomočki 

za zdravila 
za medicinske pripomočke 
za preskrbo s krvjo in soc med 

8. Zdravljenje v tujini 
9. Konvencije 

SKUPAJ OSTAIA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (7-9) 
Za delo ZZZS 
bruto plaCe 
materialni in ostali stroSki 
Odhodki za KZZ" 
Drugi odhodki 
za nadomestila odsotnosti 
za pogrebnine, posmrtnine 
za potne stroSke, dnevnice, prevoze 
za ostalo 
StroSki epidemije gripe 

SKUPAJ ODHODKI (1-12) 

39.963.133 
92 731924 

2 701.726 
3092.334 
9 557400 

730.000 
148.776.517 

33.914.267 
26 396.534 
6.038.568 
1.479.165 

240.053 
3.007.993 

37.162.315 
4780.271 
2 064.239 
2.716.031 

364.790 
25.542.536 
20483.052 

1.612.535 
460.803 

2 986146 

18.5 
42.8 

1.2 
1.4 
4.4 

68,8 
15.7 
12,2 
2.8 
0,7 
0.1 
1.4 

17,2 
2.2 
1,0 
1.3 
0,2 

11.8 
9.5 
0,7 
0,2 
1.4 

finančni načrt 
1999 str. 

2 
44.990 366 
101.207.941 

2 998 505 
3 377058 

106 31 501 
0 

163.205.371 
36.093637 
27913 843 

6 449191 
1 730623 

256.377 
3212.537 

39.562.571 
5151384 
2.270663 
2.880721 
2130.000 

26 528 599 
22.823.095 

1 722187 
492.138 

1491179 

19.0 
42,8 

1.3 
1.4 
4.5 

69,0 
15.3 
11,8 
2.7 
0,7 
0.1 
1.4 

16,7 
2.2 
1,0 
I.2 
0.9 

II.2 
9.6 
0.7 
0,2 
0.6 

realizacija 
1999 Itr. 

3 

216.261.636 100,0 236.577925 100,0 

45.224.223 
103.180.004 

2.931.973 
3 605.694 

10.876.892 
270.000 

166088.787 
37434 234 
29.030.467 

6.792.741 
1611.026 
409.402 

2435.907 
40.279.543 

5008475 
2.333102 
2.675 373 

927.279 
25450.524 
20 552 281 

1775.201 
408.383 

2714.659 
65.217 

237.819.823 

v tisoč SIT 
Indeks Indeks 

1999/98 1999/FN 
4*3/1 5=3/2 

19,0 
43,4 

1.2 
1.5 
4.6 
0,1 

69.8 
15.7 
12,2 
2.9 
0.7 
0.2 
1.0 

16.9 
2.1 
1.0 
1.1 
0,4 

10,7 
8.6 
0,7 
0.2 
1.1 
0,0 

100,0 

113 
111 
109 
117 
114 
37 

112 
110 
110 
112 
109 
171 
'81 
108 
105 
113 
99 

100 
100 
110 
89 
91 

110 

101 
102 
98 

107 
102 

102 
104 
104 
105 
93 

160 
76 

102 
97 

103 
93 

96 
90 

103 
83 

182 

101 

' Prikazana načrtovana sredstva v finančnem načrtu za leto 1999 predstavljajo vse načrtovane izdatke za kartico zdravstvenega zavarovanja v letu 1999. Ker izdatki za 
osnovna sredstva niso odhodki (nabava le-teh povečuje vrednost osnovnih sredstev Zavoda v bilanci stanja), so v realizaciji odhodkov kartice zdravstvenega zavarovanja 
prikazani le izdatki za stroSke, nastale v letu 1999. PoarobnejSa obrazložitev je podana v poglavju 2.3.3. 
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- denarne dajatve (nadomestila odsotnosti, pogrebnine, posmrtnine, potni stroški, 
dnevnice, stroški prevozov), 

- drugi odhodki, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti (vključno z odhodki kartice 
zdravstvenega zavarovanja) in odhodki za delo strokovne službe Zavoda. 

2.3.1. Odhodki za zdravstvene dejavnosti 

Odhodki za zdravstvene dejavnosti predstavljajo 86,8 % vseh odhodkov obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Deleži odhodkov za zdravstvene dejavnosti so prikazani na 
sliki 11. 

Odhodki za zdravstvene storitve (osnovna, specialistično ambulantna, bolnišnična, 
zdraviliška in lekarniška dejavnost ter dejavnost socialnih zavodov) so v letu 1999 znašali 
166.089 milijonov tolarjev in predstavljajo 69,8 % vseh odhodkov obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (lani 68,8 %). V primerjavi z letom 1998 so bili večji za 11,6 % (5,2 % realna 
rast). 

Odhodki za lekarniško dejavnost so presegli plan za 6,8 % in bili za 16,6 % večji kot 
leta 1998. Letne planirane odhodke so za 2,3 % presegli tudi odhodki za socialne zavode, 
ki so bili za 13,8 % večji kot leta 1998. Prav tako so planirane odhodke za 1,9 % presegli 
odhodki za bolnišnično zdravljenje, ki so bili za 11, J % večji kot leta 1998. Odhodki za 
zdraviliško zdravljenje niso dosegli letnega plana (97,8 %). 

Pregled po letih kaže vsakoletno realno povečanje odhodkov za zdravstvene storitve. 
Odhodki za zdravstvene storitve, preračunani na prebivalca, so v letu 1999 znašali 83.917 
tolarjev oziroma 45.403 tolarje v Stalnih cenah leta 1993. V primerjavi z letom 1993, ko je 
bilo, preračunano na prebivalca 36.321 tolarjev, to pomeni 25 % povečanje (slika 12). 

Odhodki za zdravila, medicinske pripomočke, kri in socialno medicino so v letu 
1999 znašali 37.434 milijonov tolarjev in presegli načrtovano postavko za 3,7 % oziroma 
za 1.341 milijonov tolarjev. V primerjavi z letom 1998 so bili večji za 10,4%, kar pomeni 
4,1 % realno rast. Odhodki te skupine predstavljajo v strukturi odhodkov obveznega 
zdravstvenega zavarovanja 15,7%, zato ima njihovo gibanje velik vpliv na celotno 
poslovanje obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Na te odhodke so najbolj vplivala gibanja na področju izdatkov za zdravila v višini 
29.030 milijonov tolarjev, ki so presegli načrtovano postavko finančnega načrta za 4 % 
oziroma za 1.116 milijonov tolarjev. Vzroki za tolikšno povečanje so podrobneje opisani v 
predhodnem poglavju. Osnovni pa so učinki davka na dodano vrednost, povečanje cen 
zdravil v skladu s pravilnikom o oblikovanju cen zdravil za okoli 4 % v mesecu septembru 
1999, povečanje števila receptov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja s pozitivne 
liste za 2,2 % in z vmesne liste za 3,2 % ter povečanje vrednosti izdanih receptov v breme 
obveznega zdravstvenega zavarovanja za 12,3 % s pozitivne liste in z vmesne liste za 12,8 %. 

Enak preračun kot pri odhodkih za zdravstvene storitve kaže, da je bila v letu 1999 
dosežena 3,7 % realna rast. 

Zaradi realne rasti odhodkov za zdravila se realno povečujejo tudi izdatki za zdravila, 
preračunani na prebivalca. V letu 1993 so odhodki za zdravila na prebivalca znašali 6.334 
tolarjih, v letu 1999 pa 7.936 SIT, izraženi v stalnih cenah iz leta 1993, kar je. realno 25 % 
več kot leta 1993 (slika 13). 

Odhodki za medicinske pripomočke so v letu 1999 znašali 6.793 milijonov tolarjev. 
Letni načrt odhodkov za medicinske pripomočke je bil presežen za 5,3 % oziroma za 344 
milijonov tolarjev. V primerjavi z letom 1998 so se odhodki povečali za 12,5 %, kar 
predstavlja 6 % realno rast, ki je posledica učinkov davka na dodano vrednost in s tem 
povečanja cenovnih standardov za 7 % od 1.7.1999. 

Letni načrt odhodkov za kri, krvne derivate ter stroške za cepiva in distribucijo cepiva 
je bil dosežen 93,1 %. Ti odhodki so bili za 120 milijonov tolarjev manjši od načrtovanih 
oziroma za 8,9 % večji v primerjavi z odhodki v letu 1998. Nedoseganje finančnega načrta 
za leto 1999 je posledica manjših odhodkov za kri in krvne derivate, ki so ostali približno 
na ravni odhodkov leta 1998. 

Odhodki za zdravljenje v tujini in iz naslova konvencij so znašali skupno 2.845 
milijonov tolarjev. Od tega so znašali odhodki za zdravljenje v tujini 409 milijonov tolarjev 

358-3 

konvencije, 
tujina 
1,4 % 

1,4% 

Slika 11. 
Struktura odhodkov obveznega zdravstvenega 
zavarovanja samo za zdravstvene programe 
Zavoda v letu 1999 (brez deleža za denarna 
nadomestila, za delo Zavoda in ostalih 
odhodkov) 

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 

□ tekoče cene E stalne cene 

Slika 12. 
Odhodki obveznega zdravstvenega zavarovanja 
za zdravstvene storitve (brez zdravil, 
pripomočkov, konvencij) na prebivalca v obdobju 
1993 - 1999 (v tekočih in stalnih cenah leta 1993) 
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Slika 13. 
Odhodki obveznega zdravstvenega zavarovanja 
za zdravila na prebivalca v obdobju 1993 - 1999 
(v tekočih in stalnih cenah leta 1993) 

in so se v primerjavi z letom 1998 povečali za 170 milijonov lolarjev oziroma za 70,4 %. 
Letni načrt teh odhodkov je presežen za 59,8 %. Te odhodke je vnaprej težko ocenjevati, 
saj so odvisni tako od števila napotitev, kakor tudi od zahtevnosti operacij oziroma drugih 
zdravstvenih storitev. Največje število zavarovancev je bilo napotenih v Avstrijo, Nemčijo, 
Italijo in na Hrvaško. 

Odhodki na podlagi konvencij so leta 1999 znašali 2.43G milijonov tolarjev. Letni načrt 
teh odhodkov je bil dosežen 75,8 %. V primerjavi z letom 1998 so odhodki za konvencije 
manjši za 19 %. 

Ti odhodki predstavljajo povračila za zdravstvene storitve in material za zavarovance 
Republike Slovenije, ki začasno bivajo v drugi državi in za tuje zavarovance, ki začasno 
bivajo v Republiki Sloveniji. Pravice med državami so urejene s sporazumi. Odhodki so 
obračunani na osnovi dejanskih stroškov ali pa so določeni v pavšalu. 

2.3.2. Odhodki za nadomestila 

Denarne dajatve za pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (nadomestila 
odsotnosti, pogrebnine, posmrtnine, potni stroški, dnevnice) so bili realizirani V višini 22.736 
milijonov tolarjev in dosegajo letni plan 90,8 %. V primerjavi z lanskoletno realizacijo so 
bili večji le za 0,8 %. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 9,5 %. Največja izplačila v 
letu 1999 so bila izplačana za nadomestila bolniških odsotnosti, in sicer v višini 20.552 
milijonov tolarjev in so bila le za 0,3 % večja kot leta 1998. V primerjavi z osnovo za izplačilo 
(rast bruto plač v letu 1998, ki je znašala 9,6 %) so se ti izdatki realno zmanjšali. 

Denarna nadomestila za pogrebnine in posmrtnine so bila realizirana v višini 1.775 
milijonov tolarjev in so presegla letni načrt za 3,1 %. V primerjavi z letom 1998 so bila 
večja za 10,1 %. 

Nadomestila potnih stroškov, dnevnic in prevozov v zvezi z zdravljenjem so zaostala 
za načrtovano postavko za 17,1 %. V primerjavi z letom 1998 so bila manjša za 11,5 %. To 
je rezultat ukrepov strokovnih služb Zavoda na tem področju. 

2.3.3. Financiranje kartice zdravstvenega zavarovanja 

V skladu z načrtom nacionalne uvedbe, sprejetim na Skupščini Zavoda v letu 1998, so 
bili za financiranje projekta v letu 1999 s finančnim planom Zavoda predvideni izdatki v 
višini 2.130 milijonov tolarjev, sredstva pa zagotovljena iz lastnih virov kot notranje 
financiranje. S temi sredstvi se je zagotovila nabava potrebne opreme in pokrivanje 
odhodkov, nastalih v letu 1999. Zaradi delne revizije razpisnega postopka in sklenitve 
pogodb o dobavi opreme in storitev šele sredi leta 1999, je prišlo do zamaknitve začetka 
uvajanja, tako da je Zavod v letu 1999 s sistemom kartice zdravstvenega zavarovanja opremil 
novomeško, celjsko in koroško regijo ter nekatere prioritetne lokacije državnega pomena. 
Zato je bila realizacija planiranih izdatkov glede na načrtovana sredstva v finančnem načrtu 
le 85 % oziroma 1.805 milijonov tolarjev. 

Največji del izdatkov za uvajanje kartice v letu 1999 predstavljajo stroški za nakup 
kartic, storitve personalizacije in tiskanje informativnih gradiv za zavarovance v znesku 
889 milijonov tolarjev (od tega predstavljajo investicije v teku 236 milijonov tolarjev). Drugi 
večji del denarnih sredstev je bil porabljen za nakup osnovnih sredstev v znesku 660 

Tabela 2-1. 
Izdatki za kartico zdravstvenega zavarovanja v letu 1999 po vrstah in namenu porabe 
  v mio SIT 

Kartice zdravstvenega zavarovanja 
Ostali stroSki 
Nakup osnovnih sredstev 
Skupaj 
Amortizacija 
Skupa) 

653 
249 

902 
25 

927 

vrednost 
os sred. 

430 
430 

430 

Investicije 
v teku 

236 
7 

230 
473 

473 

889 
256 
660 

1.805 

1805 
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milijonov tolarjev, od tega je bilo za 230 milijonov tolarjev investicij v teku (samopostrežni 
terminali, transakcijski strežnik, čitalniki, mrežni usmerjevalniki), pomembni pa so bili tudi 
stroški uvajanja sistema kartice zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih, vključno s 
prilagajanjem programske opreme in izobraževanjem zdravstvenih delavcev v znesku 256 
milijonov tolarjev (od tega predstavljajo investicije v teku 7 milijonov tolarjev). Struktura 
izdatkov je prikazana v tabeli 24. 

Porabljena denarna sredstva za kartico zdravstvenega zavarovanja v letu 1999 so 
znašala 902 milijona tolarjev (nabava kartic, stroški personalizacije kartic, delo programskih 
hiš, stroški razpošiljanja "kartic in drugi stroški). Stroški amortizacije za že aktivirano opremo 
so bili 25 milijonov tolarjev. Tako so letu 1999 torej nastali odhodki v zvezi s projektom 
kartice zdravstvenega zavarovanja 927 milijonov tolarjev. 

Denarna sredstva, porabljena za nabavo opreme kartice zdravstvenega zavarovanja 
ne pomenijo odhodka, temveč so izkazana med sredstvi v bilanci stanja. 

2.3.4. Drugi odhodki 

Ob neposrednih odhodkih zdravstvenega zavarovanja nastajajo tudi drugi odhodki, 
ki so povezani z njegovim izvajanjem. Večje postavke teh odhodkov so: 

- stroški iz preteklih let 1.113 milijonovo tolarjev, 
- stroški za delo Davčne uprave Republike Slovenije 620 milijonov tolarjev, 
- provizija za izvajanje plačilnega prometa 444 milijonov tolarjev, 
- odpisi terjatev 454 milijonov tolarjev 
Največja postavka so stroški iz preteklih let, katerih višina je posledica večje poravnave 

stroškov zdravstvenega zavarovanja iz preteklih let, v glavnem zaradi izplačila odškodnin 
plač izvajalcem za leto 1997. Skupaj so bili drugi odhodki realizirani v višini 2.780 milijonov 
tolarjev. 

Med realizacijo programov, ki ne vplivajo na poslovne odhodke tekočega leta (sredstva 
po zaključnem računu), uvrščamo sredstva, ki so bila odobrena za izvajanje dodatnih 
programov. Iz tega naslova je bilo v letu 1999 odobrenih 465 milijonov tolarjev, in sicer za 
izvajanje dodatnega programa srčnih operacij in preventivo srčnih bolezni v višini 400 
milijonov tolarjev, za sofinanciranje programov in projektov za promocijo zdravja 
(sponzoriranje in donatorstvo) 40 milijonov tolarjev in za pomoč pri financiranju Doma 
paraplegikov v vrednosti 25 milijonov tolarjev. 

Sredstva za pomoč pri financiranju Doma paraplegikov so bila v letu 1999 v celoti 
izkoriščena. Za sofinanciranje programov in projektov za promocijo zdravja so bila sredstva 
po opravljenem javnem razpisu razdeljena 186 ponudnikom, v letu 1999 pa je bilo porabljenih 
35 milijonov tolarjev oziroma 88 % sredstev. Za odobren dodatni program srčnih operacij je 
bilo od predvidenih 140 operacij realiziranih 79 v znesku 115 milijonov tolarjev. Program za 
preventivo srčnih bolezni, za katerega je bilo od 400 milijonov tolarjev namenjenih 70 milijonov 
tolarjev, je bil z razpisom dodeljen za izvajanje promocije zdravja in preventive na primarni in 
sekundarni ravni zdravstveni dejavnosti nacionalnemu projektu CINDI. Na osnovi posebne 
pogodbe se bodo sredstva začela realizirati z začetkom aktivnosti. 

2.4. Odhodki za delo strokovne službe Zavoda 

Strokovne službe so v letu 1999 izvajale predvsem redne naloge s področja financiranja 
programa zdravstvenega zavarovanja, razvoja na področju uravnavanja pravic zavarovanih 
oseb, dodelave poslovne.strategije, izvajanja prioritetnih razvojnih projektov Zavoda in 
izboljšanja ter nadaljnje izgradnje informacijskega sistema Zavoda. 

Na finančno računovodskem področju so bile opravljene vse naloge poslovnega načrta. 
Z načrtovanjem prilivov in odlivov sredstev je finančna služba realizirala 1.120 milijonov 
tolarjev prihodkov od financiranja, z izterjavo terjatev 211 milijonov tolarjev prihodkov, 
pravne službe z regresnimi zahtevki 172 milijonov tolarjev, ostale službe (služba za izvajanje 
zavarovanja, informacijski center itd.) so z opravljanjem storitev za zunanje institucije 
realizirale 522 milijonov tolarjev. Skupaj je bilo realizirano 2.025 milijonov tolarjev prihodkov, 

ss&s 

Skupaj so službe Zavoda realizirale 
2.025 milijonov tolarjev dodatnih 

prihodkov obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 
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ki so prikazani v okviru drugih prihodkov obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavoda 
in med prihodki od financiranja. 

Odhodki za delo službe so znašali 5.008 milijonov tolarjev. V strukturi vseh odhodkov 
predstavljajo vsi odhodki za delo službe 2,1 %. V tem predstavljajo materialni stroški 46,6 %, 
odhodki za bruto plače pa 53,4 % vseh stroškov za delo službe. Za materialne stroške je 
bilo porabljeno 2.675 milijonov tolarjev ali 1 % manj kot leto prej oziroma 7 % manj kot je 
bilo planirano. Razlika je nastala v glavnem zaradi spremembe metode amortiziranja 
osnovnih sredstev (prehod iz skupinskega na posamično). Odhodki za bruto plače so znašali 
2.333 milijonov tolarjev ali 13 % več kot leta 1998, in sicer kot posledica povečanja 
izhodiščne plače in plač zdravnikov, 1,8 % povečanja števila zaposlenih iz ur, napredovanja 
po kolektivni pogodbi in minulega dela. 

Po številu delovnih ur je delo povprečno mesečno opravljalo 765 delavcev (brez 
delavcev Vzajemne) ali 1,8 % več kot lani. Povprečna bruto plača na zaposfenega je znašala 
236.351 tolarjev. 

2.5. Bilanca stanja obveznega 

zdravstvenega zavarovanja 

Bilanca stanja obveznega zdravstvenega zavarovanja izkazuje stanje sredstev in njihovih 
virov na dan 31.12.1999 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.1998. 

Iz skrajšanega pregleda bilance stanja za leto 1999 je razvidno, da znaša bilančna 
vsota 22.372 milijonov tolarjev in se je v primerjavi s stanjem ob koncu leta 1998 povečala 
za 1.065 milijonov tolarjev oziroma za 5 %. Povečala so se tako poslovna sredstva in njihovi 
viri kot izvenposlovna sredstva in viri. 

Iz tabele 25 je razvidno, da znašajo poslovna sredstva 21.961 milijonov tolarjev. V 
njihovi strukturi predstavljajo kratkoročne finančne naložbe 59 %, osnovna sredstva 22 %, 
dolgoročne finančne naložbe 10 %, denarna sredstva 6 % in terjatve 3 %. Med poslovnimi 
viri sredstev predstavlja kapital (poslovni sklad in rezerve) 40%, obveznosti 57% in 
nerazporejeni presežek 3 %. 

TaMa 25. 
Zbirni pregled bilance stanja na dan 31.12.1998 in 31.12.1999 
 ' v mio SIT 

Neocredmetena osnovna sredstva 125 228 185 
Ooredmetena osnovna sredstva 3143 4.524 144 
Dolgoročne finantne naložbe 3239 2.266 70 

1. DOLGOROČNA SREDSTVA 6.505 7.018 108 
Terjatve 570 616 108 
Kratkoročne finančne naloJbe 12.884 12.953 101 
Denarna sredstva 907 1.322 146 
Aktivne časovne razmeiitve 57 52 91 

2. KRATKOROČNA SREDSTVA 14 418 14.943 104 
3. POSLOVNA AKTIVA (1»2) 20.923 21.961 105 
4 IZVENPOSLOVNA AKTIVA 384 411 107 

AKTIVA SKUPAJ (3+4) 21.307 22.172 105 

' Poslovni sklad 6 012 6.127 102 
Rezerve 2.670 2 609 98 
Dolgoročne rezervacije 66 1.506 2282 
Dolgoročne obveznosti 7 * 70 1000 

1. DOLGOROČNI VIRI 8 755 10.312 118 
Kratkoročne obveznosti 8.563 9405 110 
Pasivne časovne razmejitve 2.915 1.305 45 

2. KRATKOROČNI VIRI 11478 10.710 93 
5. NERAZPOREJEN DOBIČEK 478 732 
4 POSLOVNA PASIVA (1*2) 20.711 21.754 105 
5. IZVENPOSLOVNA PASIVA 596 618 104 

PASIVA SKUPAJ (3+4+5) 21.307 22.372 105 
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3. Revizija poslovanja zavoda 

v letu 1999 

3.1. Revizija Računskega sodišča 

Zavodovo poslovanje na podlagi zakona o računskem sodišču vsako leto redno spremlja 
in nadzira Računsko sodišče, ki je v letu 1999 pregledalo računovodske izkaze za leto 1998. 

Na podlagi izvedene revizije je bilo izdelano najprej predhodno poročilo, ki je postalo 
s sklepom z dne 24.12.1999 tudi dokončno. 

Na revidirane izkaze je Računsko sodišče v skladu s 25. členom Zakona o računskem 
sodišču izdalo mnenje s pridržkom. Pridržek se je nanašal na neustreznost razporejanja 
nekaterih stroškov za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, po vnaprej 
določenih ključih. Pripombe so se nanašale tudi na naložbo Zavoda v delnice podjetja 
Plutal, kjer je bil oblikovan prenizek popravek vrednosti, in pa, na nekatere območne enote 
Zavoda, ki niso upoštevale enotnih splošnih računovodskih usmeritev. 

Na podlagi ugotovitev, ki so izhajale iz revizijskega poročila Računskega sodišča, je 
oddele"k za notranjo revizijo zasnoval priporočila in ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. 

3.2. Oddelek za notranje revidiranje 

Razvoj dejavnosti notranjega revidiranja, s katerim je Zavod pričel v preteklih letih, se 
je v letu 1999 intenzivno nadaljeval. V začetku leta (1.3.1999) je bil ustanovljen oddelek 
za notranje revidiranje z nalogo dokončne uvedbe sistemskega izvajanja revidiranja 
organizacijskih enot Zavoda. Hkrati z ustanovitvijo je bil sprejet Pravilnik notranjega 
revidiranja, ki opredeljuje osnovne naloge in pristojnosti oddelka za notranje revidiranje in 
revizijske postopke dela ter letni plan, s katerim so bile določene revizijske naloge, ki naj bi 
bile v letu 1999 izvedene. 

Delovanje in ustanovitev oddelka za notranje revidiranje je postalo s 1.1.2000 za Za- 
vod glede na določila novega zakona o računovodstvu obvezno. Dejstvo, da je Zavod uvedel 
in vpeljal tovrsten nadzor pred normativno zahtevo, kaže na visoko ozaveščenost vodstva. 

Sistemsko uvajanje notranjega revidiranja v Zavodu je bilo pozitivno ocenjeno tudi s 
strani zunanjih revizorjev, ki so v imenu Računskega sodišča revidirali računovodske izkaze 
za leto 1998. 

K sistemskemu uvajanju notranjega revidiranja sodi v prvi vrsti celovit piegled nad 
organizacijskimi enotami, katerih nadzor sodi v pristojnost oddelka za notranje revidiranje. 
Pri pregledu organizacijske strukture Zavoda smo ugotovili, da mora oddelek za notranje 
revidiranje izvajati nadzor nad 186-imi organizacijskimi enotami (upoštevane so vse 
organizacijske enote veljavnega pravilnika o notranji organizaciji ter znotraj le-teh vsa 
opravila in naloge, ki jih enote opravljajo). Da bi bil sistemski nadzor zadovoljivo vpeljan, 
je potrebno zagotoviti, da bo vsaka organizacijska enota revidirana vsaj enkrat v petletnem 
obdobju (revizijski cikel). Navedeno si je oddelek postavil kot vizijo svojega nadaljnjega 
razvoja. To pomeni, da bi morali v okviru rednih revizijskih nalog oddelka v enem letu 
revidirati 20 % vseh organizacijskih enot oziroma 37 organizacijskih enot. 

Na podlagi opravljenih revizij v letu 1999 je bilo v revizijo vključenih 26 organizacijskih 
enot, kar predstavlja 14 % vseh organizacijskih enot (slika 14). 

Za izvedbo vseh revizij smo potrebovali oziroma porabili 492 revizijskih dni, pri čemer 
je bilo 23 % le-teh opravljenih s strani zunanjih revizorjev (tabela 26). 

3.2.1. Revizijske naloge 

Glede na še šibko kadrovsko zasedbo in pomanjkanje revizijskih izkušenj si je oddelek 
pri realizaciji plana pomagal z zunanjimi strokovnjaki revizijskega področja. Zunanji 
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Slika 14. 
Delež v revizijo vključenih organizacijski enot 
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Tabela 26. 
Število dni, porabljenih za izvedbo revizij v letu 7999 

Revizijska naloga 
skuoaj redni in izredni revizijski pregledi 
Interne revizije - zunanji izvajalec 
Skupaj 
strukturni delež 

it. opravljenih 
nadzorov 

539 
38 

377 
76.62 

31 
84 

115 
23.38 

370 
122 
M2 

100,00 

Na podlagi opravljenih revizij so 
bila izdelana revizijska poročila, ki 

so vsebovala tudi predloge za 
odpravo ugotovljenih 

pomanjkljivosti. 

strokovnjaki so bili vključeni v revizijske naloge, za izvedbo katerih so bila potrebna 
specifična strokovna znanja (informatika) oziroma pri izvedbi kompleksnejšega revizijskega 
pregleda izbranih področij. 

V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki sta bili izvedeni dve revizijski nalogi, in sicer 
pregled delovanja informacijskega centra in pregled ustreznosti računovodskega 
spremljanja zdravstvenih storitev, povezanih s sklenjenimi sporazumi in konvencijami ler 
poslovnih dogodkov, povezanih z izposojevalnicami medicinskih pripomočkov. 

Osrednja oziroma najpomembnejša naloga je bila po naši oceni organizacija in izvedba 
revizije delovanja informacijskega centra. Opredeljena revizijska naloga je vključevala celovit 
pregled nad tveganji, povezanimi z informacijsko tehnologijo. Uvrstitev te naloge v letni 
program dela je izhajala iz spoznanja o vse večji odvisnosti Zavoda od informacijske 
tehnologije pri izvajanju rednih nalog. Z uvajanjem kartice zdravstvenega zavarovanja v 
sistem zdravstvenega zavarovanja se je odvisnost od kakovostnega in neprekinjenega 
delovanja informacijskega sistema še povečala. 

Revizijski cilji so vključevali pregled varnostne politike vključno s spoštovanjem zakona 
o varstvu osebnih podatkov, pregled sistema in delovanja kontrol v oddelku za obdelovanje 
podatkov (pristopne kontrole, kontrole varnega ravnanja s podatki ipd.), pregled omrežja 
in požarne pregrade, pregled kontrolnih mehanizmov v sistemskem okolju, pregled 
upravljanja s spremembami ter pregled varnostnih rešitev, povezanih z obvladovanjem 
tveganj pri poslovanju s kartico zdravstvenega zavarovanja in profesionalno kartico. 

Druga obsežna revizijska naloga, ki smo jo izvedli s pomočjo zunanjih izvajalcev, je 
vključevala pregled pravilnosti, točnosti in popolnosti računovodskega spremljanja 
poslovnih dogodkov, povezanih s sklenjenimi sporazumi in konvencijam ter poslovnih 
dogodkov, povezanih z izposojevalnicami medicinskih pripomočkov. Revizijski cilji so bili 
oblikovani tako, da je izvedena revizija dala vpogled v dele poslovanja, ki jih bo potrebno 
v prihodnje izboljšati in sistemsko dograditi. 

Kljub kratkemu času delovanja (10 mesecev) in majhnemu številu delavcev (3) je bilo 
precej revizij izvedeno tudi s strani samega oddelka ter v postopek revidiranja vključeno 
veliko število organizacijskih enot. Pri revidiranju smo se osredotočili na ugotavljanje 
kakovosti izvajanja nadzora v zvezi z izplačevanjem denarnih dajatev zavarovancem 
(nadomestil za čas odsotnosti z dela in povračil potnih stroškov), ter ugotavljanje kakovosti 
izvajanja nadzora nad računi (poročil) izvajalcev zdravstvenih storitev. V kontrolo so bile 
vključene tri območne enote (Ljubljana, Kranj, Maribor) in pet izpostav (Zagorje, Hrastnik, 
Trbovlje, Škofja Loka, Ptuj). 

Ugotovitve na podlagi opravljenih revizij so pokazale na potrebo po povečanju in 
poostritvi nadzora nad izplačili ter na določene sistemske pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno 
v prihodnje razrešiti. 

Na podlagi opravljenih revizij so bila izdelana revizijska poročila, ki so vsebovala tudi 
predloge za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Ocenjujemo, da so delovanje oddelka 
za notranje revidiranje dobro sprejele tako revidirane organizacijske enote kot tudi vodstvo 
Zavoda, saj so bila podana priporočila za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanj- 
kljivosti upoštevana. 
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4. Prostovoljno zdravstveno 

zavarovanje - poslovanje 

in sistemske spremembe 

V letu 1992 izvedena reforma sistema zdravstvenega varstva je vzpostavila Zavod kot 
edinega nosilca in izvajalca obveznega zdravstvenega zavarovanja, poleg tega pa je moral 
le-ta na osnovi zakona vzpostaviti in izvajati tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje. V 
letu 1998 so bile sprejete spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, s katerim je zakonodajalec obvezal Zavod, da za izvajanje prostovoljnih 
zavarovanj ustanovi novo zavarovalnico oziroma vzajemno družbo. 

Obsežene priprave in aktivnosti za vzpostavitev nove zavarovalnice so trajale okoli 
18 mesecev v letu 1998 in 1999. Vzajemno zdravstveno zavarovalnico je ustanovil 
Zavod 1.11.1999 in s tem dnem prenesel vse premoženje, terjatve in obveznosti, ki 
se nanašajo na prostovoljno zavarovanje na novo ustanovljeno družbo po stanju na 
dan 30.10.1999. 

V nadaljevanju so opisane značilnosti in pogoji poslovanja Zavoda na področju 
prostovoljnega zavarovanja ter tudi poslovni rezultat, vendar le za prvih 10 mesecev leta 
1999, torej za obdobje do nastanka Vzajemne kot novega poslovnega subjekta za izvajanje 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako so povzete osnovne aktivnosti za 
ustanovitev Vzajemne. 

Vzajemno zdravstveno 
zavarovalnico je ustanovil Zavod 

1. 11. 1999 in s tem dnem prenesel 
vse premoženje, terjatve in 

obveznosti, ki se nanašajo na 
prostovoljno zavarovanje na novo 
ustanovljeno družbo po stanju na 

dan 30. 10. 1999. 

4.1. Zavarovanci in struktura ter vrsta 

prostovoljnih zavarovanj 

Zavod je v letu 1999 nadaljeval z obsežnimi promocijskimi aktivnostmi za podaljševanje 
pogodb, ki jih je začel že v predhodnem letu. Rezultati so bili vzpodbudni in so se odrazili 
v povečanem številu zavarovancev konec meseca oktobra v primerjavi z letom poprej 
(tabela 27). Zavodu je uspelo ne le obdržati, temveč tudi povečati svoj portfelj. To dejstvo 
odraža visoko stopnjo zaupanja zavarovancev v dolgoročno stabilnost poslovanja Zavoda. 
S tem portfeljem je dne 1.11.1999 pričela poslovati nova Vzajemna zdravstvena 
zavarovalnica, d.v.z. 

Struktura zavarovanj se v letu 1999 v primerjavi z letom 1998 ni bistveno spremenila 
(tabela 28). Kaže pa se pozitiven premik k večanju števila posamičnih polic. Prav tako se je 
nekoliko povečal delež zavarovancev po skupinskih policah, zmanjšal pa delež zavaro- 
vancev preko odtegovalca Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Tabela 27. 
Število zavarovancev prostovoljnega zavarovanja po območnih enotah Zavoda konec 
leta 1998 in 31.10.1999. 

območna enota število zavarovancev Indeks 
SI. 12.1998 31.10.1999 1999/1998 

Celje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ravne na KoroSkem 
SLOVENKA 

asss 

110.453 111822 101 
62.621 62.590 100 
93.847 93.6(71 100 
38.950 39081 100 

374.952 379.215 101 
165.473 169.344 102 
65.650 66.678 102 
55.833 55.756 100 
60.663 61.161 101 
76.412 76669 100 

1.104.854 . 1.116.187 101 
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Tabela 28. 
Odstotni delež zavarovancev glede na vrsto sklenjenih zavarovalnih pogodb 

Območna enota 

Celje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ravne na Koroškem 
SLOVENIJA 

delež zvarovancev 31.12.1998 
trn) skup. ZPB skupaj 
52.7 
46.5 
56.2 
54.6 
57.3 
56.5 
52.8 
45.7 
46,5 
62.5 
55,7 

13,8 
10.5 
6,4 

21.7 
14.0 

3,3 
29.8 
17,3 
18.6 
5.3 

12.5 

33.5 
43,0 

•37,4 
23.7 
28.7 
40.3 
37.4 
37,0 
35.2 
37,4 

delež zvarovancev 31.10.1999 
Ind. skup. zpb skupaj 

100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 

52,03 
47,64 
56.33 
57.01 
58,45 
59,48 
55,32 
48,19 
52,14 
62,18 

16.10 
13,00 
6.55 

21,10 
13.53 
4.56 

30.79 
16.80 
17,84 
6,02 

31,87 
39,36 
37,12 
21,89 
28.03 
35,96 
33,89 
35.01 
30.02 
31,80 

100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 

33,8 100,0 55,17 15,01 51,«2 100,0 

Večino predstavljajo zavarovanja za doplačila k polni ceni zdravstvenih storitev. Podatki 
poslovanja za prvih desetih mesecev pa kažejo ugoden rezultat tudi pri prodaji dodatnih 
zavarovanj (tabela 29). Število dodatnih zavarovanj se je povečalo predvsem zaradi dobre 
prodaje zavarovanj za pokrivanje tveganj na potovanjih po tujini. 

4.2. Značilnosti, pogoji in rezultat 

poslovanja v obdobju od 1.1. 

dO 31.10. 1999 

4.2.1. Premije in zneski škod 

Premije so se v letu 1999 povečale le enkrat, in sicer za 6,5 %. Omenjeno povišanje 
premije je bilo potrebno, da se je omogočil pozitiven rezultat v obravnavanem obdobju 
leta 1999, predvsem pa da bi se pokrila izguba iz preteklih let, izgradile zakonsko 
zahtevane varnostne rezerve in zagotovila sredstva nove zavarovalnice v višini solventne 
meje. Povišanje premije ni v celoti sledilo trendom rasti škod. le-te pa so pospešeno 

Premije so se v letu 1999 povečale rasle predvsem v drugi polovici leta 1999, kar je bilo rezultat predvsem učinka uvedbe 
le enkrat, in sicer za 6,5 %. davka na dodano vrednost in povečanja plač zdravnikov, medicinskih sester in ostalega 

zdravstvenega osebja. Največji porast zneskov škod je bil pri prostovoljnem zdravstvenem 
zavarovanju za doplačila zabeležen pri osnovni zdravstveni dejavnosti, pri specialističnem 
ambulantnem in bolniškem zdravljenju, pri lekarniški dejavnosti in pri stroških za zdravila. 
Nekoliko se je povečal tudi potrebni delež obratovalnih stroškov v strukturi kosmate 
zavarovalne premije. 

Tabela 29. 
Število sklenjenih dodatnih zavarovanj v letu 1998 in od 1.1 1999 do 31.10.1999 

Območna enota Od 1.11998 Od 1.11999 Indeks 1999/1998 
  dO 31.121998 do 31.10.1999 
Celje 4860 2.827 58 
Kooer 3.466 3.410 98 
Kranj 2.818 2.694 96 
Krško 968 1.115 115 
Ljubljana 11.541 11.020 95 
Maribor 4.189 4 315 103 
Murska Sobota 2.323 1.797 77 
Nova Gorica 2.036 1.916 94 
Novo mesto 2.030 1.306 64 
Ravne na Koroškem 2.416 1.809 75 
SLOVENIJA " 36.647 • 32.209 88 
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4.2.2. Ukrepi za stabilno poslovanje 

Tudi v letu 1999 so se izvajali obsežni ukrepi za sanacijo negativnih rezultatov 
poslovanja iz preteklih let ter za vzpostavitev finančnih pogojev za ustanovitev nove 
zavarovalnice. Okrepljene aktivnosti so se usmerjale k poostrenem nadzoru nad 
zaračunavanjem zdravstvenih storitev izvajalcev, nad porabo zdravil in predpisovanjem 
medicinskih pripomočkov. Izvajali pa so se tudi drugi ukrepi za obvladovanje stroškov. 
Z vključitvijo prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj v projekt kartice zdravstvenega 
zavarovanja so se še dodatno povečale možnosti nadzora nad ustreznostjo zaračunavanja 
stroškov izvajalcev. 

4.2.3. Poslovni rezultat 

Zavod je na področju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v obdobju prvih 
desetih mesecev leta 1999 posloval uspešno in realiziral presežek prihodkov nad odhodki 
v višini 5.241 milijonov tolarjev. Z realiziranim presežkom prihodkov nad odhodki je Zavod 
pokril izgubo iz leta 1998 na področju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, zagotovil 
ustanovitveni kapital v višini 752 milijonov tolarjev in izpolnil vse zakonske zahteve ter 
postavil temelje za finančno trdnost Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. Podatki so 
razvidni iz izkaza uspeha (tabela 30) poslovanja Zavoda na področju prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Tabela 30. 
Izkaz uspeha na področju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v obdobju od 
odi 1. 1999do31.10.1999 

v mio S 
C IZKAZ IZIDA IZ ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ  

I. čisti prihodki od zavarovalnih premij 31.228 
1. obračunane zavarovalne premije 29.311 
2. spremembe prenosnih premij 1.917 

II. prihodki od naložb in financiranja , 610 
1. prihodki od obresti 312 
2. prihodki od ostalih naložb 299 

III. drugi čisti prihodki iz zavarovanja 0 
IV. čisti odhodki za Škode 24.374 

1. obračunani kosmati zneski škod 24.387 
2. obračunani deleži pozavarovateljev . -13 

V. spremembe drugih čistili tehničnih rezervacij 0 
VI. čisti odhodki za bonuse in popuste 0 
VII. čisti obratovalni stroSki 1.547 

1. stroški pridobivanja zavarovanj 368 
2. amortizacija sredstev 79 
3. stroSki dela 627 
4 ostali obratovalni stroški 474 

VIII.odhodki naložb in financiranja 18 
IX. ostali čisti zavarovalni odhodki 17 
X. sprememba izravnalnih rezervacij 487 
XI. donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja 29 
XII. izid iz zavarovalnih poslov zdravstvenih zavarovanj 5.368 

C. IZRAČUN CELOTNEGA IZIDA IZ REDNEGA DELOVANJA 
III. izid iz zavarovalnih poslov zdravstvenih zavarovanj 5.368 
VI. donos naložb iz izida zdravstvenih zavarovanj 29 
VIL ostali prihodki iz rednega delovanja 6 
VIII ostali odhodki iz rednega delovanja 319 
IX dobiček ali izguba iz rednega delovanja 5.085 

D. IZKAZ IZREDNEGA IZIDA 
I. izredni prihodki 190 
II. izredni odhodki 34 
III. izredni dobiček ali izguba 156 

E. DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 5.241 
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Leto 1999 je bilo v znamenju 
izredno obsežnih in zahtevnih 

aktivnosti Zavoda, ki so slednjič 
omogočile registracijo nove družbe 

za vzajemno zavarovanje. 

Vzajemna 

Slika 15. 
Znak Vzajemne 

4.3. Pravno dograjevanje področja 

prostovoljnega zavarovanja 

Celotno leto 1999 je bilo v znamenju izredno obsežnih in zahtevnih aktivnosti Zavoda, 
ki so slednjič omogočile registracijo nove družbe za vzajemno zavarovanje in pridobitev 
dovoljenja Urada za zavarovalni nadzor. Nova družba je kot samostojna pravna oseba z 
nazivom Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. pričela poslovati dne 1.11.1999. 

Poleg tega pa je Zavod aktivno sodeloval tudi pri vzpostavljanju širših sistemskih 
pogojev za dolgoročno stabilnost te vrste zdravstvenega zavarovanja. 

4.3.1. Ostale sistemske pobude 

V letu 1999 so namreč potekale številne aktivnosti za vzpostavitev ustreznih pravnih 
temeljev za izvajanje zdravstvenih zavarovanj za doplačila, ki so neločljivo povezana z 
izvajanjem obveznega zdravstvenega zavarovanja. V zakonodajnem postopku so bili 
namreč številni, tudi nasprotni predlogi za določene spremembe zavarovalniške zakonodaje. 
Zavod se je v te postopke vključeval v smeri uvedbe izravnalnih shem in drugih predlogov, 
ki naj bi omogočili dolgoročno stabilno poslovanje prostovoljnih zavarovalnic, predvsem 
pa tudi dolgoročno varnost zavarovancev, vključenih v portfelj prostovoljnih zdravstvenih 
zavarovanj za doplačila. 

Državni zbor je na januarski seji v letu 2000 v tretji obravnavi tako na pobudo Zavoda 
in Vzajemne sprejel amandma k 14. čl. zakona o zavarovalništvu, s katerim je uzakonil, da 
predstavljajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja javni interes Republike Slovenije, vse 
zavarovalnice, ki jih izvajajo pa so obvezno vključene v izravnalne sheme za izravnavo 
razlik v stroških zdravstvenih storitev med zavarovalnicami zaradi razlik v starostni strukturi, 
strukturi po spolu oziroma zavarovalnega portfelja posameznih zavarovalnic. 

4.3.2. Aktivnosti Zavoda za ustanovitev Vzajemne 
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. 

Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz aprila 1998 je 
naložila Zavodu, da področje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v celoti izloči iz 
svoje dejavnosti. Glede na zatečeno stanje in negativna finančna gibanja je bil zakonski 
rok 1.1.1999 realno nedosegljiv, saj v 6 mesecih ni bilo mogoče zagotoviti ustreznih 
finančnih sredstev za oblikovanje garancijskega sklada in solventne meje v zadostni višini. 
Z ustrezno vodeno poslovno politiko je Zavod v letu 1999 ta sredstva zagotovil, s čemer je 
bil izpolnjen temeljni predpogoj za ustanovitev nove družbe. 

Ustanavljanje Vzajemne je predstavljalo zahteven in kompleksen projekt. V ta namen 
je bil na Zavodu imenovan iniciativni odbor, ki je pripravil potrebna izhodišča in smernice 
za nadaljnje delo. Ustanovljeni so bili številni projekti organizacijske, informacijske, vsebinske 
in pravne narave. Posebna delovna skupina pa je pripravila in koordinirala izvedbeni načrt 
za ustanovitev, v katerem je uskladila posamezne aktivnosti, vsebino in roke iz projektov 
glede na terminski plan procesa pridobivanja potrebnih dovoljenj, soglasij in same 
registracije. 

Pomembna pozornost je bila namenjena obveščanju javnosti o vseh pomembnih 
korakih pri ustanavljanju nove zavarovalnice. Te aktivnosti je Zavod izvedel v sodelovanju 
s specializirano agencijo. Posebno zahteven del teh promocijskih aktivnosti je bila zasnova 
in izvedba celostne grafične podobe nove družbe. Te aktivnosti so dosegle vrh v dnevih 
pred registracijo s poudarkom na blagovni znamki in celostni grafični podobi Vzajemne 
(slika 15), s pojasnjevanjem načela vzajemnosti in medgeneracijskega sporazuma, 
značilnosti in prednosti nove oblike družbe ter nadaljnje povezanosti z Zavodom. 

Strokovne službe Zavoda so se na osnovi navedenih aktivnosti še posebej prizadevale, 
da bi postopki ustanavljanja in sama ustanovitev Vzajemne čim manj obremenjevali bodisi 
zavarovance bodisi izvajalce zdravstvenih storitev. Za slednje je bilo ta cilj še zlasti zahtevno 
izpolniti, saj je bil potreben precejšen administrativni napor za vnos vseh sprememb v 
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obstoječe oblike in načine finančno poslovne komunikacije. Nazivi za Vzajemno na fakturah, 
ločeno izstavljanje faktur za prostovoljna zdravstvena zavarovanja in druge potrebne 
prilagoditve je izvedel Zavod na način, da je bil prehod kar najmanj občuten in boleč za 
izvajalce. 

Načrtovana in uveljavljena je bila organizacija na makro, mezo in mikro ravni. Izdelan 
in sprejet je bil statut Vzajemne, pripravljene spremembe ter dopolnitve statuta Zavoda 
zaradi izločitve dejavnosti prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, pravilnik o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in poslovni načrt s projekcijo poslovanja za 
prihodnje triletno obdobje. Nadalje so bila pripravljena vsebinska izhodišča in kriteriji za 
razmejitev področij dela med Zavodom in Vzajemno. Na teh osnovah je bila sklenjena 
pogodba o poslovnem sodelovanju za opravljanje administrativno tehničnih opravil, po 
kateri Zavod za novo družbo opravlja izbrana strokovna opravila in storitve, kot so zdravniški 
nadzor, obračunavanje, likvidacija in plačilo faktur izvajalcem zdravstvenih storitev, sklepanje 
prostovoljnih zavarovanj na izpostavah ter še nekatera druga splošna opravila. 

Drugi, nič manj pomemben, segment poslovnega sodelovanja med Zavodom in 
Vzajemno predstavlja področje informacijske podpore. Pravno je bilo tudi to področje 
urejeno s posebno pogodbo o poslovnem sodelovanju, po kateri zagotavlja Zavod za 
družbo razvoj in operativne naloge informacijske podpore poslovanju, razpoložljivost, 
uporabo in vzdrževanje informacijskega sistema. Gre za najem osrednjega računalniškega 
sistema in telekomunikacijskih linij, licenčnino sistemske programske opreme, vzdrževanje 
vitalnih funkcij, varovanje, hranjenje in dostopnost podatkov itd. 

Posebne aktivnosti so se usmerile tudi v pripravo poslovnega načrta Izoblikovana je 
bila ponudba novih dolgoročnih zdravstvenih zavarovanj za doplačila z oblikovanimi 
rezervacijami za starost. Izračun premije temelji na aktuarskih načelih glede na tveganja in 
ob upoštevanju starosti, spola, tablic smrtnosti, bolezenskih tablic, trajanja zavarovanj in 
višine matematičnih rezervacij za starost. Po načelu vzajemnosti in medgeneracijskega 
sporazuma pa je bil s soglasjem Urada Republike Slovenije za zavarovalni nadzor izoblikovan 
takšen premijski sistem, ki omogoča vsem starostnim kategorijam dostopno premijo. Pri 
dodatnih zdravstvenih zavarovanjih je bila izboljšana predvsem ponudba za zavarovanje v 
tujini z medicinsko asistenco (TAS). 

Na finančnem področju in področju škod so bili izvedeni potrebni sanacijski ukrepi pri 
premijah, izterjavi in obračunu ter likvidaciji škod. Z njimi smo zagotovili dovolj velik priliv 
finančnih sredstev za oblikovanje garancijskega sklada, solventne meje, varnostnih rezerv 
in potrebnih rezervacij za starost glede na določbe iz soglasja Urada Republike Slovenije 
za zavarovalni nadzor. 

V skladu z načrtom ustanovitve Vzajemne so bili najpomembnejši časovni mejniki v 
letu 1999 naslednji: 

- 24.3.1999, ko je skupščina Zavoda sprejela formalni sklep o ustanovitvi družbe; 
- 28.5.1999, ko je bil sprejet statut in imenovana začasna skupščina družbe; 
- 21.6.1999, ko je bila na osnovi sklepa upravnega odbora Zavoda posredovana 

vloga za izdajo soglasja Uradu Republike Slovenije za zavarovalni nadzor; 
- 13.10.1999, ko je Urad izdal soglasje in 
- slednjič 28.10.1999, ko je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep o vpisu družbe 

v sodni register. 
S 1.11.1999 je tako nova Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d\z. stopila na svojo 

samostojno pot. 

Sklenjena je bila pogodba o 
poslovnem sodelovanju za 
opravljanje administrativno 

tehničnih opravil ter pogodba o 
poslovnem sodelovanju, po kateri 

zagotavlja Zavod za družbo 
razpoložljivost, možnost uporabe 

in vzdrževanje informacijskega 
sistema. 
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V povprečju smo v Sloveniji leta 
1999 zbrali s prihodki obveznega 

zdravstvenega zavarovanja na 
prebivalca 120.838 tolarjev, 

izdatkov pa je bilo za 120.467 
tolarjev. 

5. Javna in zasebna sredstva 

za programe zdravstvenega 

zavarovanja 

Zaradi izločitve področja prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja iz dejavnosti 
Zavoda, ki je bilo preneseno na novo vzajemno zdravstveno zavarovalnico, so v uradnih 
podatkih Zavoda sredstva prostovoljnega zavarovanja zajeta le za prvih 10 mesecev, podatki 
za ostala dva meseca pa predstavljajo predhodne podatke te nove zavarovalne družbe, ki 
še niso dokončni. Kljub temu zaradi kontinuiranega prikazovanja razmerja med javnimi in 
zasebnimi sredstvi v poslovnih poročilih Zavoda, ki jih v Sloveniji namenjamo za izvedbo 
programov zdravstvenega zavarovanja, v nadaljevanju prikazujemo podatke o skupnih 
izdatkih obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v letu 1999. S tem so 
ocenjena poslovna dogajanja na področju zdravstvenega zavarovanja v letu 1999 primerljiva 
s podatki iz prejšnjih let. Takšni prikazi in primerjave nam omogočajo analiziranje določenih 
kazalcev o vseh sredstvih, ki jih namenjamo za zdravstvo, in ki so zanimivi z makroeko- 
nomskega vidika. 

Na podlagi bilančnih podatkov o poslovnem rezultatu Zavoda na področju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v letu 1999, izkazu poslovanja prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja Zavoda za deset mesecev in ocene podatkov Vzajemne za preostala meseca 
november in december, so znašali prihodki obeh zavarovanj nekaj manj kot 277,1 milijarde 
tolarjev. V tem znesku niso vključeni prihodki Adriatica d. d. Skupno so prihodki višji za 
13,3% več kot leta 1998. 

Odhodki zdravstvenega zavarovanja (obveznega in prostovoljnega, brez podatkov 
Adriatica) so v letu 1999 znašali skupno nekaj manj kot 271,6 milijarde tolarjev. V primerjavi 
z letom prej so izdatki porasli za 10,5 %. V strukturi izdatkov v letu 1999 ni prišlo do večjih 
sprememb. Največji delež sredstev obveznega in prostovoljnega zavarovanja je namenjen 
pokrivanju izdatkov za bolnišnično (skupaj s specialistično ambulantno) dejavnost, in sicer 
41,2 %, sledijo izdatki za osnovno zdravstveno dejavnost (19,3 %). Za zdravila in medicinske 
pripomočke se potroši kar 16,4 % vseh sredstev za programe zdravstvenega zavarovanja 
(tabela 31). 

Tabela 31 
Ocena prihodkov in odhodkov obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja skupaj v letu 1999 

PRIHODKI 
1. Obvezno zdravstveno zavarovanje 238.552.032 
2. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje 
SKUPAJ 238.552.032 
ODHODKI 
1. Osnovna, zdravstvena dejavnost 45 224.223 19.02 
2. Specialistična amb in bol dejavnost 103.450.004 43,50 
3 Zdraviliška dejavnost 2.931.9^3 1,23 
4 Dejavnost socialnih zavodov 10.876 892 4,57 
5. Zdravila in lekarniška dejavnost 32.636.161 13,72 
6. Medicinski pripomočki 6.792.741 2,86 
7 Tujina in konvencije 2.845.309 1.20 
8 Za delo Zavoda 5008475 2,11 
9 Denarne dajatve, kri in drugi odhodki" 28 054 046 11,79 
SKUPAJ 237,819.823 100,00 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 732.209 

PZ2 Zavod 
t ■ 10. 1999 

32 034 960 
32.034 960 

5.979400 
6.935.008 

878.314 
0 

9.605 768 
827,589 

21347 
1162.283 
1 384 348 

26 794.057 
5 240 903 

PZZ VZAJ 
11. - 12.1999' 

o 
6 490 279 
6490279 

1.238.696 
1482 065 

188 968 
0 

2 268 956 
193.554 

5287 
371,312 

1210.928 
6.959.766 

P22 SKUPAJ 
1/12/99 

38 525 239 
38.525.239 

7218 096 
8417.073 
1067.282 

0 
11874 7 24 

1.021.143 
26.634 

1.533 595 
2.595.276 

33.753.823 
4.771.416"" 

21.38 
24,94 

3,16 
0.00 

35,18 
3.03 
0.08 
4,54 
7.69 

100,00 

skupaj 
OZ2 fn pzz 

238.552.032 
38.525.239 

277.077.271 

52 442.319 
111.867.077 

3.999 255 
10 876 892 
44 510.885 

7.813.884 
2871.943 
7469.348 

29 722.043 
271.573.646 

5 503.625 
' podatki za Vzajemno zavarovalnico so začasni, 
" preskrba s krvjo, stroški gripe, izplačila izven doplačil so vključeni med druge odhodke 

gre za bruto dobiček, ki se razporeja na izgubo iz lela 1998, ustanovitveni kapital, varnostne rezerve 
Vir: Zaključni račun 1999 za obvezno zdravstveno zavarovnje, podatki prostovoljnega zavarovanja pri Zavodu za I. - X. 1999, začasni podatki Vzajemne za XI. - XII. 1999 
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Javna in zasebna sredstva za pokrivanje izdatkov zdravstvenega zavarovanja 

V povprečju smo v Sloveniji leta 1999 zbrali na prebivalca: 
- s prihodki obveznega zdravstvenega zavarovanja 120.838 tolarjev, 
- s prihodki prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 19.515 tolarjev. 
Izdatkov na prebivalca pa smo imeli: 
- na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja 120.467 tolarjev, 
- za prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa 17.098 tolarjev. 
Delež bruto domačega proizvoda za kritje izdatkov obveznega zdravstvenega 

zavarovanja je bil v letu 1999 okoli 6,6 % in na področju prostovoljnega zavarovanja še 
nadaljnjih 0,9 %. Skupaj so ti izdatki za zdravstvo in druge programe zdravstvenega 
zavarovanja znašali 7,5 %. Kot kaže slika 16 delež javnih sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja v BDP v zadnjih letih rahlo stagnira oziroma je ustaljen. 

Zanimivo sliko (slika 17) daje pregled, koliko sredstev prispevata obvezno in 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje (brez sredstev Adriatica in neposrednih plačil) za 
pokrivanje izdatkov posameznih zdravstvenih dejavnosti in kolikšni so deleži vseh izdatkov 
za posamezne dejavnosti. Tudi ta pregled potrjuje nadpovprečen delež, ki ga v izdatkih za 
zdravstvo predstavljajo zdravila. 

To seveda niso vsi izdatki, ki jih je slovensko prebivalstvo namenilo za zdravstvene 
storitve. K navedenim sredstvom bi namreč morali prišteti še izdatke prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja Adriatic d.d. in sredstva, ki jih neposredno plačuje 
prebivalstvo za storitve, ki jih zavarovanja ne krijejo. Gre za doplačila oseb, ki niso 
prostovoljno zavarovane, za zdravila, ki niso na listah ali se dobijo brez receptov, za razne 
medicinske pripomočke (npr. očala), za zdraviliške zdravstvene storitve in za druge storitve, 
ki jih uveljavljajo ljudje v samoplačniških ambulantah. Zanesljivega podatka o teh sredstvih 
ni, gotovo bi pa povišal delež bruto domačega proizvoda, ki ga Slovenija namenja za 
zdravstvene storitve nad 8 %. 

Slika 16. 
Delež izdatkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje v BDP Slovenije od leta /992 do 7999 

13,77 % 

Slika 17. ' 
Delež sredstev obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovan/a (brez sredstev 
Adriatica in neposrednih plačil) za pokrivanje izdatkov posameznih zdravstvenih 
dejavnosti in delež vseh izdatkov za posamezne dejavnosti. 
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izvedenske in nadzorne 

delavnosti 

6.1. Izvedenska mnenja in postopki 

za varstvo pravic 

Naloga zdravniških komisij je 
podajanje izvedenskih mnenj glede 
začasne nezmožnosti za delo nad 

30 dni, napotitev na zdraviliško 
zdravljenje, zdravljenje v tujini in 

odobravanje zahtevnejših 
medicinskih pripomočkov. 

Zdravniške komisije so izvedenski organi Zavoda. Njihove pristojnosti določa zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Njihova osnovna naloga je podajanje 
izvedenskih mnenj glede začasne nezmožnosti za delo nad 30 dni, napotitev na zdraviliško 
zdravljenje in zdravljenje v tujino. Obravnavajo tudi predloge zahtevnejših medicinskih 
pripomočkov in druge zahteve. Prvostopenjske zdravniške komisije delujejo na vseh 
območnih enotah Zavoda, drugostopenjski komisiji pa v Ljubljani in Mariboru. 

6.1.1. Izdajanje Izvedenskih mnenj 

V letu 1999 so zdravniške komisije podale skupno 336.677 mnenj, kar kaže na porast 
obsega dela v primerjavi z letom prej. Število mnenj, izdanih na komisijah I. stopnje je 
poraslo za 4%, na II. stopnji za 33,6%. Največji obseg dela predstavlja podaja mnenj za 
ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo, ki predstavlja 71 % vseh obravnav. Po obsegu 
sledijo izdaje mnenj za zoboprotetično rehabilitacijo (13 %), obravnava napotitev na 
zdraviliško zdravljenje pa je zajela 11 % vseh primerov (tabela 32). V zavarovančevi 
prisotnosti je bilo podanih 7 % vseh mnenj, ki so jih izdale komisije na I. stopnji (22.740), 
11 % pa na obravnavi primerov na komisijah II. stopnje. 

Primerov, ko delavec po 30 dneh odsotnosti z dela po mnenju osebnega zdravnika še 
ni bil sposoben za delo in so zdravniške komisije podale svoje mnenje o delanezmožnosti, 
je bilo v letu 1999 240.773, kar predstavlja 2 % manj podanih mnenj glede na leto 1998 
(enak upad smo registrirali tudi v letu 1998 glede na prejšnje leto). Trend upadanja zahtev 
za podajo mnenj v teh primerih lahko pripišemo organiziranemu in sistematičnemu delu 
zdravniških komisij in kontinuiranemu izobraževanju zdravnikov v izvedenskih organih 
Zavoda in to na strokovno medicinskih področjih, na področju zavarovalništva in na 
pravnem področju. Temu je pripomogla tudi priprava skupnih doktrinarnih načel in skupen 
pristop k obravnavi po enotnih merilih za celotno Slovenijo. Prav tako se v skladu z enotnimi 
usmeritvami vedno več zavarovancev ob podaji mnenja o delazmožnosti vabi na osebni 
pregled. Mnenja morajo biti čimbolj utemeljena'in za zavarovance razumljivo formulirana. 

V letu 1999 je bilo delo usmerjeno tudi v pridobivanje podatkov za obravnave na 
zdravniških komisijah, ki so nujno potrebni za celovito oceno, natančen opis zdravstvenega 
stanja in razlogov napotitve na zdravniško komisijo. V ta namen so bili opravljeni ustrezni 
dogovori z zdravniki na primarni ravni zdravstvene dejavnosti oziroma osebnimi zdravniki. 
Zdravniške komisije so posebne napore usmerjale v izboljševanje zajema podatkov na 
napotnici, ki jo izpolnjuje izbrani zdravnik in kjer je potrebno posredovati in označiti vse 
podatke, ki so za obravnavo pomembni. 

Tabela 31 
Število piimerov, obravnavanih na zdravniški komisiji I. stopnje v letu 1999 po območnih enotah 

(triko Ljubljana Maribor Murska 
Sobota 

Novo Ravne SKUPAJ 
mesto na Kor. 

1. Zaćasna odsotnost z dela 
2 Zdravljenje v naravnih zdravilnih 
3. Zoboprotetična rehabilitacija 
4 Ostalo * 

SKUPAJ 

30.016 11.850 13909 
3.634 2.154 3 405 
4.578 3.033 3.871 

891 565 984 
59.119 17.602 22.169 

7.272 
1404 
1791 

266 

85.979 
14040 
14.687 
4.585 

10.733 119.291 

32.030 
5.321 
7.020 
2 622 

«6.993 

17.547 
2.053 
3.008 
1.255 

23.863 

6.876 
1.349 
2.275 

262 
10.762 

13458 
2.025 
2.056 

417 
17.956 

21 856 240.775 
2.169 37.554 
3.013 45.352 
1171 15.018 

28.209 556.677 

Inega družinskega ćiana, medicinski pripomočki, zobna prolctika, podaljšanje porodniškega dopusta,...) 
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Izvedenske in nadzorne dejavnosti 

Pri pregledu podatkov o številu zavarovancev, obravnavahih za začasno nezmožnost 
za delo v letu 1999 po posameznih območnih enotah, opazimo razlike: najmanjši delež 
obravnavanih zavarovancev za bolniški stalež je v območni enoti Nova Gorica (7,5 %), 
največji pa v območni enoti Celje (13 %). Analize kažejo, da je to razliko potrebno pripisati 
socioekonomski situaciji in predvsem problematiki brezposelnosti v posamezni regiji. 

Tudi v letu 1999 je bila posebna skrb namenjena primerom začasne nezmožnosti za 
delo, ki trajajo že dolgo časa. Po podatkih, zbranih po območnih enotah (31.12.1999), je 
s 1492 primeri dolgotrajne odsotnosti z dela pri vrhu ljubljanska območna enota, ki je 
največja. V območni enoti Nova Gorica je dolgotrajnih bolniških staležev 87. Skupno število 
zavarovanih oseb, ki so v dolgotrajnem, tudi nad 4 leta trajajočem bolniškem staležu, je 
2.751. 

Vzroki za še vedno visoko število teh zavarovancev so v veliki meri dolgotrajni postopki 
na invalidskih komisijah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zato je bila 
preteklo leto uvedena redna koordinacija in izmenjava izvedenskih mnenj komisij Zavoda 
in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar je dalo že prve rezultate. Primerjava 
s predhodnim letom in pa z edvidentiranimi primeri dolgotrajnih bolniških staležev dne 
30.6.1999, ko je bilo tovrstnih staležev okoli 3.000, namreč že kaže, da se ta pojav 
postopno zmanjšuje. Le v posameznih primerih gre dejansko za stanja, ko zdravljenje ni 
zaključeno. Pogost razlog je še vedno trajanje invalidskih postopkov, še zlasti v pritožbenem 
delu, ko so zavarovanci v skladu z določilom 44. člena zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju upravičeni do t. i. administrativnega staleža v času trajanja 
pritožbenega postopka pred organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali 
pred Delovnim in socialnim sodiščem. 

Posebna pozornost je bila v letu 1999 posvečena tudi presoji upravičenosti do daljšega 
bolniškega staleža za nego. S 1. februarjem 1999 je stopil v veljavo zakon o dopolnitvi 
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da lahko zdravniška 
komisija II. stopnje na predlog strokovnega kolegija Pediatrične klinike Kliničnega centra 
Ljubljana odobri pravico do nadomestila plače enemu od staršev tudi, ko je otrok v 
bolnišnici. Pravica do bolniškega staleža za nego tudi ni več omejena do trajanja 6 mesecev, 
ampak jo lahko uveljavlja eden od staršev do dopolnjenega 18. leta starosti otroka, kadar 
gre za težke možganske okvare, rakava obolenja in druga posebno huda zdravstvena stanja. 
Ker gre pri tem za podajo mnenj na podlagi individualne presoje vsakega primera in brez 
kriterijev, prihaja zelo pogosto do nesoglasij, nezadovoljstva staršev, kritike in nepopolne 
informiranosti. V zvezi s predlogom Zavoda za določitev bolj jasnih kriterijev je Ministrstvo 
za zdravstvo podalo mnenje, da v zakonu ni podlage za izdajo podzakonskega akta. V letu 
1999 je bilo na ljubljanskem senatu zdravniške komisije II. stopnje podanih 135 mnenj za 
daljše varstvo in nego otroka, v Mariboru pa 29. 

Zdravniške komisije podajajo mnenja tudi v primerih napotitve na zdraviliško 
zdravljenje. V letu 1999 je bilo na senatih zdravniških komisij obravnavanih 37.554 primerov, 
odobrenih je bilo skoraj 60 % predlogov. Največ primerov je prejela območna enota 
Ljubljana (37 %), najmanj pa območni enoti Krško in Nova Gorica (po 3,6 %). Glede na 
to, da ima Slovenija veliko zdravilišč, je bilo napotovanje izvedeno glede na različna 
indikacijska področja. Največ je bilo napotitev v zdravilišče Laško, najmanj pa v zdravilišči 
Moravske toplice in Topolšica. < 

V letu 1999 je bila opazna tudi precejšnja rast števila podanih mnenj glede upravičenosti 
do medicinskih pripomočkov, in sicer z indeksom 120 glede na prejšnje leto, pri presoji 
upravičenosti napotovanja na zdravljenje v tujino pa 21 % upad. Se vedno strmo narašča 
število obravnav zaradi upravičenosti do storitev zobne protetike, in sicer je bilo v letu 
1999 podanih kar 45.332 mnenj. 

V primeru, ko zavarovana oseba ali delodajalec nista zadovoljna s podanim mnenjem 
zdravniške komisije I. stopnje, lahko zahtevata presojo mnenja na zdravniški komisiji II. 
stopnje. V letu 1999 sta zdravniški komisiji II. stopnje s senatoma v Ljubljani in Mariboru 
obravnavali 9.195 primerov, kar kaže na porast obsega dela v primerjavi z letom prej za 
33,6 %. Največ primerov so senati obravnavali na področju odsotnosti z dela, in sicer 52 % 
vseh primerov ali 4.877 primerov. Zdravniška komisija II. stopnje je potrdila 79 % mnenj, 
izdanih na zdravniških komisijah I. stopnje. 35 % vseh primerov ali 3.222 primerov pa gre 

Najmanjši delež obravnavanih 
zavarovancev za bolniški stalež 
je v območni enoti Nova Gorica 
(7,5 "o), največji pa v območni 

enoti Celje (13 "■»). Analize kažejo, 
da je to razliko potrebno pripisati 

socioekonomski situaciji. 

Preteklo leto uvedena redna 
koordinacija in izmenjava 

izvedenskih mnenj komisij Zavoda 
in Zavoda za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje, kar 
je dalo že prve rezultate. 
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Tabela 33. 
Število vloženih zahtev za izdajo (xlločb ftlede 
na vrste pravic v letu 7999 

vrsta pravice 
ugotavlianje začasne nezmožnosti za delo 
zdraviliško zdravljenje 
medicinski pripomočki 
ugotavlianje statusa 
nadomestilo plač 
povračilo stroškov 
začasna nezmožnost za delo zaradi nege 
zdravljenje v tujini 
SKUPAJ 

865 
404 

35 
25 
12 
64 
15 
4 

1.424 

Zakon in Pravila obveznega 
zdravstvenega zavarovanja 

določata, da lahko v primerih, 
ko zavarovana oseba ali njen 

delodajalec meni, da so kršene 
njene pravice iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, 

zahteva varstvo svojih pravic. 

na račun pravic do zdraviliškega zdravljenja. Zdravniška komisija II. stopnje je potrdila 97 % 
mnenj zdravniške komisije I. stopnje, podanih za zdraviliško zdravljenje. 

6.1.2. Obravnava zahtev za varstvo pravic 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravila obveznega 
zdravstvenega zavarovanja določata, da lahko v primerih, ko zavarovana oseba meni, da 
so kršene njene pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zahteva varstvo svojih 
pravic. To velja tudi za njenega delodajalca. Ena od oblik varstva pravic zavarovanih oseb 
in njihovih delodajalcev je tudi vložitev zahteve za izdajo odločbe v primeru nestrinjanja s 
podanim mnenjem zdravniške komisije. V teh primerih se pri odločanju o pravicah iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem 
postopku. 

V letu 1999 so zavarovane osebe in delodajalci zavarovancev vložili skupno 1424 zahtev 
za izdajo odločb za različne vrste pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (tabela 
33). 

Število vloženih zahtev iz leta v leto narašča, kar je razvidno iz slike 18, sorazmerno 
temu pa narašča tudi število izdanih odločb v posameznem obdobju. 

Porast števila vloženih zahtev je v veliki meri posledica splošne družbene situacije, ko 
strokovne službe Zavoda v skladu z rastjo števila nezaposlenih oseb vse bolj občutijo tudi 
povečane "pritiske" na uresničevanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zato 
je tudi razumljivo, da je največja rast opazna prav pri zahtevah za izdajo odločb, ki se 
nanašajo na podana mnenja v zvezi z ugotavljanjem začasne nezmožnosti za delo. Kljub 
rasti števila vloženih zahtev pa strokovne službe vse bolj izpolnjujejo zakonsko opredeljene 
roke, ki so predpisani za izdajo odločbe. Večji zamik je le pri zahtevah, ki zahtevajo v 
postopku izdaje odločbe dodatno obravnavo pred zdravniško komisijo. Takšna obravnava 
je potrebna skladno z določili zakona o splošnem upravnem postopku bodisi zaradi novih 
navedb ali nove dokumentacije, ki jo zavarovana oseba predloži, ali kot posledica premalo 
obrazloženih mnenj zdravniških komisij, ki niso zadostna podlaga za izdajo odločbe. 
t V letu 1999 je bila opazna tudi občutna rast števila zavarovanih oseb in njihovih 
delodajalcev, ki so izrabili svojo pravico do sodnega varstva v zvezi z izdano odločbo 
Zavoda. Tako je moč ugotoviti, da je bila v povprečju zoper vsako 5. izdano odločbo vložena 
tožba pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Prav tako pa so zavarovane osebe, 
zavarovanci in njihovi delodajalci, v veliko primerih izkoriščali tudi možnost pritožbe na 
Višje delovno in socialno sodišče, in sicer, ko je Delovno in socialno sodišče izdalo za 

1996 1997 1998 1999 
število vloženih zahtev 

1996 1997 1998 1999 
število izdanih odločb 

1996 1997 1998 1999 
število vloženih zahtev v 

zvezi z začasno 
nezmožnostjo za delo 

Slika 18. 
Število vloženih zahtev, izdanih odločb in vloženih zahtev v zvezi z začasno nezmožnost/o 
za delo v letih 19%, 1997,1998 in 1999 

SSSš 

poročevalec, št. 30 90 21. april 2000 



Izvedenske in nadzorne dejavnosti 

zavarovano osebo negativno sodbo. Sodišče je v skladu z zakonom o delovnih in socialnih 
sodiščih v večini primerov v svojem postopku imenovalo sodne izvedence s področja 
medicinskih strok, kar je še povečalo zahtevnost izdelave odgovorov na tožbe. To je 
zahtevalo tudi dodatno presojo izvedenskih organov Zavoda, ki so morali ob upoštevanju 
zakonske možnosti za podajo odgovora na posamezno izvedensko mnenje v teh primerih 
celotno zadevo ponovno proučiti. To in pa dejstvo, da zavarovanci uporabljajo pri 
uveljavljanju svojih pravic tudi institut Ustavnega sodišča, kaže, da je bilo potrebno izboljšati 
kakovost dela Zavoda na tem področju in da je tak položaj zahteval tudi večkratne 
obravnave iste zahteve. 

Zavarovane osebe so se zaradi postopkov uveljavljanja pravic velikokrat obračale po 
pomoč tudi na razne institucije, ki so v skladu s svojimi pooblastili od Zavoda zahtevale 
dodatna pojasnila in preglede postopkov. Posamezni kompleksni primeri velikokrat niso 
posegali le na področje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, marveč v veliki 
meri na področja, ki jih ureja delovno pravna zakonodaja, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, predpisi o tujcih in drugi predpisi, ki posegajo na področje zdravstvenega 
zavarovanja. Tako je večje število zavarovancev zaprosilo za posredovanje Varuha 
človekovih pravic, Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, 
sindikate, razna društva in združenja in komisije Državnega zbora. 

6.2. Obravnava zahtev, mnenj in pritožb 

zavarovanih oseb 

Poleg varstva pravic v okviru izvedenskega in upravnega postopka imajo zavarovane 
osebe možnost vložiti pritožbo, predlog ali zahtevo za ugotovitev posameznih dejstev, če 
niso zadovoljne z delom delavcev Zavoda ali izvajalcev zdravstvenih storitev, kjer uveljavljajo 
pravice, ali če menijo, da so jim bile kršene pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Veliko je tudi primerov, da zavarovane osebe ali delodajalci prosijo za razne oblike pravne 
pomoči ali tolmačenj predpisov širšega sklopa področja socialnega zavarovanja. Praviloma 
vlagajo te zahtevke za pojasnilo oziroma pravno pomoč na območnih enotah ali izpostavah 
Zavoda, kjer jim na njihove vloge poskušajo sproti odgovarjati in jim pojasnjevati ureditev 
posameznih pravic. 

Največ teh vlog se je v letu 1999 nanašalo na pravice do denarnih nadomestil, in sicer 
za povračila potnih stroškov in doplačila, kjer prednjačijo zaračunana (do)plačila v naravnih 
zdraviliščih ali pri zobni protetiki. Veliko pripomb pa je tudi na delo izvajalcev zdravstvenih 
storitev. Zavarovane osebe se ne strinjajo z dolgimi čakalnimi dobami na posameznih 
področjih zdravstvene dejavnosti. Nesprejemljivo se jim zdi, da bi morale čakati na pregled 
oziroma preiskavo po nekaj mesecev, hkrati pa jim je ponujena možnost, da je storitev 
lahko opravljena takoj, če jim jo izvajalec opravi v samoplačniški ambulanti. Težave nastajajo 
tudi zaradi nepoznavanja predpisov s strani izvajalcev, zlasti v primerih, ko zavarovanim 
osebam predpišejo neregistrirana zdravila. 

Nepoznavanje predpisov s strani izvajalcev povzroča probleme tudi pri reševanju 
zahtevkov za povračilo potnih stroškov. Kljub temu, da je Zavod pripravil obširno navodilo 
glede pravice do potnih stroškov in izpolnjevanja obrazca, ki je bil izdan v ta namen, pa 
zdravstveni delavci zavarovanim osebam izpolnijo ta obrazec tudi v primerih, ko to ni 
predvideno. S tem povzročijo sporne situacije, saj delavci na območnih enotah Zavoda 
potnih stroškov, ki niso opredeljeni kot pravica, v takih primerih ne izplačajo. Zavarovane 
osebe nemalokrat negodujejo tudi nad višino povračil potnih stroškov, še zlasti v primerih, 
če gre za eno potovanje v koledarskem mesecu. V teh primerih se povračilo zmanjša za 
dogovorjen znesek in je tako lahko minimalno, ali pa ga celo ni. 

Zavarovane osebe največ pritožb na delo izvajalcev podajo po telefonu, vendar le-teh 
ni mogoče evidentirati, ne želijo pa dati pisne pritožbe. Vse sporočene informacije so delavci 
Zavoda poskušali preveriti, zlasti pa dodatno informirati izvajalce, saj so na podlagi poročil 
ugotovili, da navodila Zavoda ne prispejo vedno do oseb, ki jih pri opravljanju svojega 
dela potrebujejo in so jih tudi dolžni spoštovati. 

S3S? 

Poleg varstva pravic v okviru 
izvedenskega in upravnega 

postopka imajo zavarovane osebe 
možnost vložiti pritožbo, predlog 

ali zahtevo za ugotovitev 
posameznih dejstev, če niso 
zadovoljne z delom delavcev. 

Pri pritožbah čez delo izvajalcev 
prednjačijo zaračunana (do)plačila 
v naravnih zdraviliščih ali pri zobni 

protetiki ali se ne strinjajo z 
dolgimi čakalnimi dobami. 
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Pritožbe pa se lahko nanašajo tudi na delo delavcev Zavoda. V večini območnih enot 
je bilo teh pritožb, ki jih zavarovane osebe lahko vpišejo v pritožne knjige ali oddajo v 
posebej za to namenjene nabiralnike, ki so na vidnih mestih, v letu 1999 evidentiranih 
nekaj deset. 

Na področju mednarodnega zavarovanja je bilo v letu 1999 največ zahtev za pojasnila 
in pritožb oseb zaradi nesklenjenih sporazumov o socialnem zavarovanju z državami, ki 
so nastale na ozemlju nekdanje SFR) (Zvezna republika lugoslavija, BiH). V teh primerih 
so bile osebam posredovane informacije o pobudah, ki jih je Zavod za sklenitev teh 
sporazumov posredoval pristojnemu ministrstvu. 

Zavarovane osebe pa včasih niso zadovoljne s pojasnilom območne enote in se zato 
obrnejo na Direkcijo Zavoda. Tako je ta v lanskem letu prejela preko 1000 različnih zaprosil 
za pojasnilo oziroma za nasvet za nadaljnje ravnanje. To je razumljivo zaradi nekaterih 
novih zakonov (na primer zakon tujcih). Prav zato je Direkcija pripravila več pisnih navodil, 
ki so bila posredovana izvajalcem, še zlasti ob spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 

6.3. Nadzor nad izvajanjem programov 

zdravstvenega zavarovanja 

Za kakovostno, učinkovito ali 
uspešno načrtovane programe 

zdravstvenih dejavnosti in 
programe denarnih dajatev je 
nujno potreben tudi ustrezen 

nadzor. 

Pri organizacijsko tako zahtevnem področju, kot je sistem obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, kjer je za urejanje statusnih vprašanj zavarovancev in uresničevanje pravic do 
določenih denarnih nadomestil zadolžen neposredno Zavod, za celoten sklop pravic do 
zdravstvenih storitev pa posredno izvajalci zdravstvenih storitev, je za kakovostno, učinkovito 
ali uspešno načrtovane programe zdravstvenih dejavnosti in programe denarnih dajatev 
nujno potreben tudi ustrezen nadzor. Nadzorne funkcije, ki jih je v letih po sprejemu 
zdravstvene zakonodaje v letu 1992 ponovno v sistemu uveljavil Zavod, izboljšujejo 
ustreznost in preglednost izvedenih programov, četudi je potrebno poudariti, da se celoviti 
in usklajeni koncepti na tem področju šele vzpostavljajo. 

Osrednjo pozornost namenja Zavod t. i. finančnemu nadzoru nad uresničevanjem 
programov zdravstvenih storitev, ki se izvaja na osnovi pogodb z javnimi zdravstvenimi 
zavodi in zasebnimi izvajalci zdravstvenih storitev. Poleg pogodb pa so pravni temelj za 
nadzor nad pogoji in postopki uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev tudi Pravila 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pri programih denarnih dajatev je največ pozornosti 
posvečeno laičnim nadzorom nad bolniškimi staleži. 

6.3.1. Nadzor nad programi zdravstvenih storitev 

Osrednjo pozornost namenja 
Zavod t. i. finančnemu nadzoru 
nad uresničevanjem programov 

zdravstvenih storitev. 

S sprejemom vsakoletnega Splošnega in Posebnih dogovorov so podani globalni 
finančni okviri za javna sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so potrebna za 
izvedbo programov na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvenih dejavnosti. Prav 
tako je v dogovorih opredeljen način razporejanja sredstev na makro ravni oziroma metode 
načrtovanja, evidentiranja in obračunavanja zdravstvenih storitev za različne zdravstvene 
dejavnosti. Poleg finančnih okvirov so podane tudi ustrezne formalne opredelitve, ki se 
dotikajo načina uresničevanja pravic v zdravniških ordinacijah. 

Vse navedeno predstavlja ustrezno pravno osnovo za podpisovanje pogodb, ki jih 
Zavod prav tako vsako leto podpiše z vsemi javnimi in zasebnimi izvajalci v javni zdravstveni 
mreži v Sloveniji. Pogodbe opredeljujejo konkretne programe posameznih izvajalcev, 
predvidevajo pa tudi kazni za določene primere neizvajanja pogodb. 

Finančno administrativni nadzor 
S finančno administrativnim nadzorom ugotavlja Zavod morebitne kršitve pogodbenih 

obveznosti, ki so nastale predvsem pri dokumentiranju, evidentiranju in obračunavanju 
zdravstvenih storitev. Gre za ugotavljanje pomanjkljivosti in napak, ki imajo finančne 
posledice. Tovrsten nadzor je zelo zahtevno strokovno opravilo, saj je potrebno do 
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podrobnosti poznati pravila vodenja medicinske dokumentacije, zavarovalniška pravila, ki 
jih v poslovnem komuniciranju z izvajalci vzpostavlja Zavod, ter pravna načela, ki so zapisana 
ne samo v pogodbah temveč tudi v temeljnih pravnih aktih za področje pravic v obveznem 
zavarovanju. 

V letu 1999 so nadzorni zdravniki, zobozdravniki in farmacevti opravili 797 neposredrlih 
nadzorov. Slika 19 kaže, da je v preteklem letu število nadzorov ponovno izrazito poraslo 
(za 30 %). Opravljeni nadzori sicer po številu niso dosegli načrtovanih 906 tovrstnih 
nadzorov, saj je bila realizacija načrta 88 %, vendar razporeditev in izvedba nadzorov pričata, 
da se z omenjenim številom opravljenih nadzorov že bližamo optimalnemu dosežku glede 
na razpožljive kadrovske možnosti na Zavodu. 

Število planiranih in realiziranih nadzorov na območni ravni t. i. območnih nadzorov, 
ki jih izvedejo nadzorni zdravniki matične regije, je bilo v preteklem letu večje od števila t.i. 
medobmočnih nadzorov, ki jih izvajajo nadzorni zdravniki izven matične regije. Samo 
razmerje med nadzori na območni in medobmočni ravni pa bistveno ne spreminja 
nadzornih zmogljivosti, saj izvajajo nadzore na obeh ravneh isti zdravniki. Le nadzori v 
zobozdravstvu se izvajajo samo na območni ravni. Število teh nadzorov je v primerjavi z 
ostalimi še zapostavljeno. Tabela 34 prikazuje skupno število nadzorov v letu 1999 po 
območnih enotah. Tu so poleg nadzorov, ki jih opravljajo nadzorni zdravniki, zajeti tudi 
administrativni nadzori pri izvajalcih, ki so jih izvedli drugi pooblaščeni delavci Zavoda. 

V letu 1999 so bili opravljeni nadzori na različnih ravneh in področjih zdravstvene 
dejavnosti. Deleži le-teh (slika 20) se v primerjavi s prejšnjim letom niso bistveno spremenili 
razen znotraj bolnišnic, kjer je bilo opravljenih več nadzorov na bolniških oddelkih, manj 
pa v specialističnih ambulantah. Da je število nadzorov v bolnišnicah še vedno premajhno, 
je razlog v pomanjkanju usposobljenih zdravnikov za te vrste nadzorov. Z ustreznim 
izobraževanjem se bo število teh nadzorov povečalo. Podatki pričajo, da je bil v nadzor 
zajet relativno visok delež zasebnikov. Razlog je v dejstvu, da predstavlja nadzor pri 
zasebniku hkrati tudi nadzor pogodbenega partnerja in pogodbenega tima, medtem ko 
se v zdravstvenih zavodih praviloma nadzira le posamezne od številnih pogodbenih timov 
istega pogodbenega partnerja. V tem smislu je nadzorna dejavnost Zavoda pri zasebnikih 
dejansko bolj temeljita. 

Tabela 35 prikazuje število opravljenih nadzorov po vrstah zdravstvene dejavnosti, 
oeiezu nepravilnosti, ki so bile v pregledanih nadzornih vzorcih ugotovljene in finančnih 
posledicah, ki se kažejo v zneskih bremepisov, ko so bile Zavodu neupravičeno ali preveč 
zaračunane določene storitve. Dodane so vrednosti pogodbenih kazni, ki kažejo finančne 
učinke opravljenih nadzorov. V odnosu do posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti 
so ti učinki zelo različni, saj niso pogojeni samo z deležem ugotovljenih nepravilnosti, ki ga 
opredeljuje bremepis, temveč tudi z vsebinsko težo nepravilnosti, ki jo opredeljuje 
pogodbena kazen. Osnovna ugotovitev je, da se zaradi številnih nadzorov finančne 
posledice, če so izražene s seštevkom bremepisov in pogodbenih kazni, v primerjavi z 
letom prej bistveno ne povečujejo. Porasle so le za 5 %, ob porastu števila opravljenih 
nadzorov za več kot 30 % v primerjavi s prejšnjim letom. Seštevek bremepisov in kazni je 
znašal leta 1998 48.120.493 tolarjev, leta 1999 pa 50.364.262 tolarjev. Ti podatki kažejo 
na učinek povečanega števila nadzorov, katerih posledica je manjšanje napak in 
nepravilnosti. 

S 1.268 realiziranimi nadzori v letu 1999 je Zavod v statističnem povprečju že dosegel 
cilj, da naj bi bil vsak pogodbeni partner nadziran vsaj enkrat letno. Rezultati takega števila 
in pogostosti nadzorov Zavoda pri izvajalcih'se zato postopno že kažejo. Gre v prvi vrsti 
za manjšanje števila ugotovljenih nepravilnosti tako v povprečju kot v vsebinskem razponu 
ugotovljenih napak ali nepravilnosti. Povprečje ugotovljenih nepravilnosti se bliža 10%, 
kar v dosedanji nadzorni praksi Zavoda velja že za nizek delež. Prav tako je zaznana tudi 
povečana skrb izvajalcev za dobro vodenje medicinske in obračunske dokumentacije, ki 
se izkazuje tudi kot povečan interes za dopolnjevanje znanja na področju metodologije 
evidenc in obračuna zdravstvenih storitev. Ta interes so sprva kazali le zasebni zdravniki, 
sedaj pa se kaže tudi v zdravstvenih zavodih. 

Ugotovitve nadzorov so zelo koristna osnova ter povratna informacija za Zavod in 
izvajalce glede uresničevanja posameznih določb Dogovorov ali pogodb, zlasti v delu, ki 

S8B3 

1995 1996 1997 1998 1999 

Slika 19. 
Število nadzorov Zavoda pri izvajalcih od leta 
7995 do 1999 

Tabela 34. 
Število opravljenih nadzorov po območnih 
enotah v letu 1999 

območna enota planirano realizirano Indeks 
Celje 
Koper 
Kranj 
KrSIco 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ravne na Koroškem 
SKUPAJ 

148 
92 

124 
57 

356 
127 
149 
153 
119 
101 

1426 

136 
68 

129 
59 

285 
162 
95 

115 
126 
93 

1.268 

91,9 
73,9 

104,0 
103.5 

80.1 
127.6 
63.8 
75.2 

105,9 
92,1 
88.9 
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soc. var. 
zavodi 
1.3* 

"f™ bolnišnice 1'°* 8.7% soec. 
ambulante 

7.0% 

zdravilišča 
1,1 % 

Slika 20. 
Porazdelitev nadzorov Zavoda v letu 1999 
po izvajalcih 

se dotika sistema financiranja in evidenc. Prav z vsebinsko osvetlitvijo, kako se posamezni 
finančno administrativni predpisi izvajajo v praksi, postajajo poslovni odnosi med izvajalci 
zdravstvenih storitev in Zavodom vse bolj pregledni. Za najbolj zahtevne in zapletene pa 
še vedno veljajo nadzori nad tistimi dejavnostmi, ki za evidentiranje in obračun opravljenega 
dela še vedno uporabljajo določila stare Zelene knjige. To je vsa specialistična dejavnost 
in nekatere druge kot so patronaža, fizioterapija idr. Tudi nadzor nad bolnišničnim 
zdravljenjem terja nadaljnje opredelitve, spremembe in dopolnitve, da se bo lahko razvijal 
v skladu z aktualnimi in načrtovanimi spremembami načina financiranja dela v bolnišnicah. 

Navedeni podatki dokazujejo, da se finančno administrativni nadzor, ki ga izvaja Zavod, 
uspešno bliža svojemu osnovnemu cilju - preventivnem delovanju. V prihodnje bo 
prizadevanja in natančneje razdelane nadzorne postopke potrebno usmeriti tudi na tista 
področja, ki so bila doslej zapostavljena: nadzor lekarn, predpisovanje zdravil, reševalni 
prevozi, hospitalizacije na bolnišničnih oddelkih, spremljanje nadziranih dogodkov z 
vključevanjem zavarovanih oseb in drugo. 

Nadzor nad pogoji in postopki uresničevanja pravic do 
zdravstvenih storitev 

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja opredeljujejo postopke uresničevanja 
pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na vseh ravneh 
zdravstvene dejavnosti. Nekateri od teh postopkov so bili še podrobneje določeni v 
Dogovoru 99 in področnih dogovorih. Pri tem gre predvsem za standarde ponudbe 
zdravstvenih storitev zavarovanim osebam, čakalne dobe, obratovalni čas, informiranje v 
ordinacijah, upravičenost (do)plačevanja storitev in drugo. Tovrstne določbe so za izvajalce 
zavezujoče, partnerji pa so se dogovorili tudi za sankcije v primeru nespoštovanja določil 
Pravil, kršenja določb Dogovora in področnih dogovorov ter pogodb. 

V pogodbah za leto 1999 se je Zavod dogovoril z zdravstvenimi domovi in zasebnimi 
zdravniki za ordinacijski čas za polni program ene zdravstvene ekipe v trajanju 32,5 ur 
efektivnega dela ambulant na teden, ki se izvaja najmanj v obsegu ene petine s pogodbo 
dogovorjenega ordinacijskega časa popoldne, ki praviloma velja od 15 ure dalje ali v soboto. 
Prav tako so v pogodbah opredeljene čakalne dobe. Za splošne zdravnike in pediatre v 
javnih zavodih ali pri zasebni praksi po teh osnovah pa čakalnih dob ni. V dispanzerjih za 
ženske in pri fizioterapiji naj bi znašala povprečna čakalna doba dva meseca. Pri 
zobozdravstveni dejavnosti za odrasle naj bi čakalne dobe v povprečju znašale do dveh 
mesecev za zdravljenje. Za mladinsko zobozdravstvo naj bi bile povprečne čakalne dobe 
za zdravljenje en mesec in pol. Največji problem predstavljajo čakalne dobe pri ortodontiji, 
ki so mnogo daljše, in sicer od šest mesecev do treh let. Povprečna čakalna doba v 
stomatološko protetični dejavnosti pa je eno leto. 

Za zasebne specialistične ambulantne dejavnosti so čakalne dobe najpogosteje 
dogovorjene do enega meseca in pol in so le izjemoma daljše za dejavnosti, kot so npr. 
okulistika (od pet do šest mesecev), nevrofiziologija (od štiri do šest mesecev) in CT (4 
mesece). 

Pri ponudbah bolnišnic je Zavod tudi v pogodbah za leto 1999 zahteval, da čakalne 
dobe ne smejo biti daljše od enega leta in da morajo biti opredeljene po posameznih 
dejavnostih in tudi za posamezne storitve. 

Tabela 35. 
Nadzori Zavoda po izvajalcih v letu 1999, z obračunanimi zneski napak in pogodbenimi kaznimi 

bolnišnice 
specialistične ambulante 
socialni zavodi 
zasebniki 
zdravilišča 
zdravstvni domovi 
lekarne 
SKUPAJ 

BOO 
toCke 
nega 
toćke 
točke 

količniki 
recepti 

115 
89 
16 

199 
8 

558 
12 

797 

povprečje 
4.27 

15.82 
11,74 
9,31 

15.82 
15.15 
13,20 
11,90 

0 - 23,87 
0,78 - 50,54 

0 - 15,63 
0 - 22,37 

0,78 - 50,54 
0 - 31,00 
0 - 26,80 
0 - 50,54 

tranepisi 
V STT 

15155.292 
5 724.558 

501,908 
5 271127 
915,027 

9.686694 
428 

35 054 816 

pogodbene 
kazni v srr 

4219051 
2 247117 

0 
1.528 748 

0 
7.514.530 

0 
15 309 446 

bremepfcl m 
pogodbene kazni 

19.374.545 
5.971455 

501.908 
6 799875 

915,027 
17001225 

428 
50 364.262 

SS-r 
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V pogodbah Zavod ni v celoti uspel uveljaviti zahteve po najdaljši čakalni dobi do 
enega leta predvsem v Kliničnem centru, ker terja takšen pristop temeljitejše prestruktu- 
riranje programov in kadrov znotraj bolnišnic oziroma Kliničnega centra, lahko pa tudi 
povečanje zmogljivosti. 

Kako opisana določila Dogovora in pogodbe uresničujejo izvajalci zdravstvenih storitev, 
Zavod spremlja in ugotavlja s posebnim t.i. "laičnim" nadzorom. Najpogosteje tak nadzor 
opravljajo delavci plansko analitskih oddelkov po odredbi direktorjev območnih enot ali 
Direkcije. Ti nadzori se izvajajo v skladu s 77. členom zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in na podlagi internega Pravilnika o nadzoru. Izvajajo se brez 
predhodne napovedi izvajalcu in so namenjeni predvsem preverjanju spoštovanja s 
pogodbo dogovorjenega ordinacijskega časa, čakalnih dob, vodenja čakalnih knjig in 
izvajanje samoplačniških programov izven ordinacijskega časa, dogovorjenega za Zavod, 
ugotavljanje števila obiskov na uro, prisotnost objavljenega seznama zdravnikov za izbiro 
osebnega zdravnika in drugih označb v ordinaciji. 

6.3.2. Nadzor nad programi denarnih dajatev 

Tako kot na področju preverjanja finančno administrativnih evidenc in računov glede 
izvajanja programov zdravstvenih storitev, opravljajo Zavodove operativne službe tudi za 
denarna nadomestila različne vrste nadzorov. Sprotni nadzor nad dokumentacijo o 
opravljenih programih in računih opravlja služba za poravnavo računov ter nesporno 
napačne dokumente na področju izplačil dajatev (boleznine, potni stroški, pogrebnine in 
posmrtnine) zavrne. V kolikor pa je potrebno dodatno preverjanje dokumentacije oziroma 
računov, govorimo o posrednem nadzoru, ki se opravi v tesnem sodelovanju in koordinaciji 
z oddelkom za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, vodstvom enote ali Zavoda. 

Zahtevnejša oblika nadzora pa je laični nadzor nad zavarovanci, ki so začasno odsotni 
z dela zaradi bolezni, ki se opravlja z namenom preveriti ravnanje zavarovanca oziroma 
upravičenost do nadomestila zaradi bolniškega staleža zavarovancev v primeru, ko je plačnik 
nadomestila plače Zavod. 

Nadzor nad bolniškim staležem 
Za Zavod opravlja te nadzore pooblaščeno podjetje na območju cele Slovenije. V letu 

1999 je bilo v Sloveniji opravljenih 2.580 obiskov (predhodno leto 1.929 obiskov) pri 2.485 
zavarovanih osebah (predhodno leto pri 1.832 osebah), kar predstavlja povprečno 35% 
več nadzorov kot leto prej. Podatki o številu opravljenih nadzorov in kršitvah so predstavljeni 
v tabeli 36. Število nadzorov se je znatno povečalo v vseh območnah enotah Zavoda z 
izjemo Kranja in Raven na Koroškem. Najbolj se je nadzor povečal na območju Celja, 
Ljubljane, Murske Sobote in Krškega. 

Nadzori so bili opravljeni enakomerno pri delavcih, obrtnikih in samostojnih podjetnikih 
ter kmetih. Največ nadzorov je bilo opravljenih pri delavcih (skupno 1.967), kmete se je 
preverilo v 142 primerih, obrtnike in druge samostojne zavezance za plačilo prispevka pa 

Zavod je za boljšo seznanjenost s 
pogoji uresničevanja pravic iz 

obveznega zdravstvenega 
zavarovanja izdal serijo treh 

plakatov za zavarovance, ki se 
nahajajo v čakalnicah za izbrane 

zdravnike, zobozdravnike in 
zdravnike specialiste. 

V pogodbah Zavod ni v celoti uspel 
uveljaviti zahteve po najdaljši 

čakalni dobi do enega leta. 

Tabela 36. 
Nadzor nad bolniškim staležem v obveznem zdravstvenem zavarovanju v letu 1999 

Celje 
Koper 
Kranj 
KrSko 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ravne na Koroikem 
SKUPAJ 

it. 
primerov 

233 
234 
140 
215 
239 
191 
241 
132 
294 
566 

2.485 

.zaposlen it. 
kmetobrtnlkdelavec obiskov 

22 
2 
1 
4 
8 
2 

31 
6 

20 
46 

142 

47 
38 
26 
31 
51 
59 
41 
18 
33 
52 

164 
194 
113 
180 
180 
150 
169 
108 
241 
468 

376 1.967 

241 
239 
146 
222 
249 
204 
252 
139 
307 
581 

2.580 

% 
odsotnih 

20.6 
22,2 
19.2 
16.7 
20.9 
20,4 
17,0 
18.9 
20.0 
27.6 
16.7 
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Laični nadzor nad zavarovanci, ki 
so začasno odsotni z dela zaradi 
bolezni, se opravlja z namenom 
preveriti ravnanje zavarovanca 

oziroma upravičenost do 
nadomestila. 

376 krat. Kdaj gre v teh primerih za kršitev uveljavljanja pravice do nadomestila zaradi 
začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, je podano s kriteriji, kot so 
spoštovanje navodil osebnega zdravnika ali zdravniške komisije Zavoda v času bolezni in 
oceno ravnanja ob obisku, odsotnost v času obiska oziroma nadzora idr. Takšnih kršitev je 
bilo v letu ugotovljeno v povprečju v 18,5 % nadzorovanih primerov. Tipične kršitve v času 
bolniškega staleža so naslednje: 

- odsotnost zavarovanca v času obiska zaradi raznih osebnih opravkov, 
- opravljanje dela v času bolniškega staleža; tu prednjačijo z delom zlasti samostojni 

zavezanci za plačilo prispevka (kmetje, podjetniki), 
- odhodi na letni dopust, 
- razna opravila, ki niso bila v skladu z navodili o ravnanju. 
V vseh teh primerih so zdravniške komisije povabile zavarovance na ponovno obravnavo 

in jim v približno polovici primerov tudi zaključile bolniški stalež. To hkrati opozarja na 
dejstvo, da je še vedno del odsotnosti z dela zaradi razlogov, ki niso zdravstvene narave. 

Izvajalec laične kontrole se je pri svojem delu srečeval s težavami zaradi nejasnih 
zdravniških navodil o ravnanju v času bolniške odsotnosti, čeprav se ta problem postopoma 
odpravlja. Pomembno vlogo pri tem in pozitiven vpliv na prihodnji razvoj tega področja 
pa ima tudi zasnova in priprava usklajenih strokovnih izhodišč in priporočil za opredeljevanje 
začasne odsotnosti z dela, ki se kot poseben strokovni projekt že dalj časa pripravlja v 
okviru zdravniških komisij Zavoda in tesnega sodelovanja s stroko oziroma strokovnimi 
kolegiji posameznih medicinskih specialnosti. Kot poseben pojav pa so laične kontrole 
letos zaznale ravnanje nekaterih zavarovancev in lečečih zdravnikov, ko se breme izdatkov 
za bolniška nadomestila prelaga na delodajalce s predčasnim zaključevanjem (pred 30. 
delovnim dnevom) in nato ponovnimi nastopi staležev. Tudi zato je pomembno, da se 
natančneje opredeli postopek in navodilo o ravnanju zavarovanca v času bolniškega staleža. 

Sicer pa je bil laični nadzor dobro sprejet. Ne nazadnje ta aktivnost omogoča podatke 
in s tem presojo občutljivih vprašanj glede načel solidarnosti, ki so pri denarnih nadomestilih 
še posebej pereča v vsakdanjem življenju in kjer je pravičnost sistema glede upravičenosti 
odsotnosti z dela vseskozi na preizkušnji. Poleg tega pa laični nadzori tudi sicer delujejo 
na tem področju predvsem preventivno. 

SSS? 
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Uveljavljanje regresnih zahtevkov 

Uveljavljanje regresnih 

zahtevkov 

Zavod je v preteklem letu v okviru pravnih služb izvedel večje število postopkov za 
izterjavo povračil škode oziroma regresnih zahtevkov od oseb, ki so s svojim ravnanjem 
neupravičeno povzročile stroške zdravljenja in rehabilitacije, ki jih sicer izvajalcem storitev 
s sredstvi obveznega zdravstvenega zavarovanja poravnava Zavod. Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju namreč določa pravico in obveznost Zavoda, da v 
primerih namerno ali iz velike malomarnosti povzročene škode, povračilo nastalih stroškov 
izterja od tistih oseb, ki so odgovorne za nastanek škode. 

Primerjava obsega izterjanih povračil s preteklim letom pokaže, da so bile pristojne 
službe Zavoda bolj uspešne, saj so uspele izterjati za 11,5 % več povračil kot v letu 1998. 
Obseg izterjanih povračil po posameznih območnih enotah Zavoda je prikazan v tabeli 
37. 

Nesorazmerna razlika med številom sproženih in dokončanih postopkov pri posa- 
meznih območnih enotah je posledica odprtih zadev, ki so bile prenesene iz preteklega 
leta in zaključene v letu 1999 oziroma postopkov, začetih v letu 1999, ki pa niso bili 
dokončani. 

Ob siceršpjem povečanju obsega izterjav zahtevkov za povračilo škode so se strokovne 
službe Zavoda tudi v letu 1999 srečevale z bolj ali manj enakimi težavami kot vsa leta 
poprej. Osnovne težave so bile s pridobivanjem podatkov in informacij o samih dogodkih, 
kjer je nastala škoda, ki naj bi jo Zavod nato izterjal od odgovornih povzročiteljev. Gre za 
primer prometnih nesreč, poškodb na delu ali v zvezi z delom, zastrupitve s hrano v internih 
obratih prehrane in drugo. Tesnejše sodelovanje s pristojnimi službami oziroma upravnimi 
organi (policija, inšpekcijske službe) bi nedvomno pripomoglo k večji učinkovitosti izterjave 
regresnih zahtevkov. Precejšen delež izterjav se v praksi zaključi s sodnimi postopki, kjer 
se Zavod srečuje s problemom relativno dolgih čakalnih dob na obravnavo tožb, kar v 
marsičem vpliva na končni rezultat učinkovitosti izvedenih postopkov. 

Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju namreč 

določa pravico in obveznost 
Zavoda, da v primerih namerno 

ali iz velike malomarnosti 
povzročene škode, povračilo 

nastalih stroškov izterja od tistih 
oseb, ki so odgovorne za nastanek 

škode. 

Tabela 37. 
Obseg izterjanih povračil po posameznih območnih enotah Zavoda v letu 1999 

Območna enota it. sproženih it. zaključenih vrednost 
postopkov postopkov prejetih plačil 

Celje 
Koper 
Kranj 
KrSko 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ravne na Koro5kem 
SKUPAJ  

' Podatek zajema vrednost izterjanih plačil, ki jih je Zavod izterjal lako na področju obveznega (okrog 172 
milijonov tolarjev) kot prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 'okrog 26 milijonov tolarjev! 

268 232 15419.721 
130 89 10.824.923 
137 9 5 089.989 
54 68 418.798 

832 106 76.606 592 
361 79 17.550.502 
177 137 22.297.553 
390 553 32.202.615 

73 179 12,011.521 
86 69 6160.914 

2.508 1 521 198.583.128* 
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8. Mednarodna dejavnost 

zavoda 

Zaradi vse bolj svobodnega 
mednarodnega pretoka ljudi se 
veća tudi obseg dela operativnih 

služb Zavoda na oddelkih za 
izvajanje obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, ki so zadolžene za 
izvajanje mednarodnih 

sporazumov. 

Strokovnjaki Zavoda za mednarodne sporazume sodelujejo v okviru državne delegacije 
in v različnih ekspertskih skupinah, ki so imenovane ali vzpostavljene za sklepanje novih ali 
spremljanje uresničevanja veljavnih konvencij o socialni varnosti v delu. Prav tako so vključeni 
v delo različnih teles za uskladitev sistemske zakonodaje na področju zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja zaradi približevanja Slovenije Evropski uniji. Sodelovanje pri 
sklepanju novih sporazumov ali v različnih nacionalnih organih se nanaša predvsem na 
oblikovanje ustreznih pravnih aktov, ki so temelj izvajanja zdravstvenega zavarovanja za naše 
državljane v tujini ali tujce pri nas. Zaradi vse bolj živahnega mednarodnega pretoka ljudi se 
veča tudi obseg dela operativnih služb Zavoda na oddelkih za izvajanje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, ki so zadolžene za izvajanje mednarodnih sporazumov. 

Poleg teh osnovnih aktivnosti pa je Zavod zelo aktiven tudi na področju mednarodnega 
sodelovanja s sorodnimi ustanovami in mednarodnimi združenji. 

8.1. Sodelovanje pri sklepanju 

konvencij 

Pri dogovorih glede sklenitve novih 
konvencij o socialni varnosti je bil 

v letu 1999 po dolgotrajnem 
obdobju dosežen določen premik 
z Italijo, Veliko Britanijo, Francijo 

in Makedonijo. 

Slovenija je v letu 1999 sklenila štiri nove konvencije o socialni varnosti, in sicer z 
Republiko Avstrijo, Švico, Republiko Hrvaško in Zvezno republiko Nemčijo. Na podlagi 
sukcesije pa izvaja še 15 konvencij in sicer z naslednjimi državami: Italijo, Češko, Slovaško, 
Madžarsko, Bolgarijo, Romunijo, Francijo, Belgijo, Nizozemsko, Dansko, Poljsko, Veliko 
Britanijo, Luksemburgom, Švedsko in Norveško. 

Republika Slovenija izvaja tudi sporazume o brezplačnem zagotavljanju zdravstvenega 
varstva za diplomatsko konzularne predstavnike nekaterih držav, in sicer Bolgarije, Romunije, 
Poljske, Rusije in Albanije. Ti sporazumi so bilo prav tako vključeni v sukcesijo mednarodnih 
pogodb, ki jih je sklenila še SFRj in za izvajanje katerih so zainteresirane predvsem navedene 
države, ne pa tudi Republika Slovenija, ker jih v taki obliki kot so, glede na določbe naše 
zdravstvene zakonodaje in ob upoštevanju dejstva, da so bili navedeni sporazumi sklenjeni 
že v obdobju od 1954 do 1957, ne more izvajati. Vendar pa našo državo sukcesija zavezuje 
za izvajanje do morebitne odpovedi s strani navedenih držav. To se je zgodilo edino v 
primerih Češke in Slovaške. Bolgarija je pristala, da se navedeni sporazum črta iz nasledstva 
pogodb, Romunija pa je predlagala, da bi sporazum veljal do 31.12.2000. Tako so nekatere 
države sledile argumentom Republike Slovenije, da so pogoji za izvajanje starih sporazumov 
prenehali obstajati zaradi spremenjene zakonodaje na področju zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja ter niso za vsako ceno zahtevale vključitve teh sporazumov v 
nasledstvo pogodb. 

Sicer pa je bil pri dogovorih glede sklenitve novih konvencij o socialni varnosti z 
nekaterimi državami v letu 1999 po dolgotrajnem obdobju dosežen določen premik. Tako 
se pri sklepanju sporazuma z Republiko Italijo, ki je že dalja časa v zaključni fazi, čaka le še 
na izmenjavo ratifikacijskih listin. Z Veliko Britanijo je bilo besedilo sporazuma že parafirano, 
sporazum pa bo predvidoma podpisan v letu 2000. S Kraljevino Nizozemsko je postopek 
prav tako končan, besedilo je bilo parafirano, sporazum pa bo predvidoma podpisan v 
mesecu marcu 2000. Z Republiko Francijo je bilo besedilo parafirano decembra 1999 in 
je pripravljeno za podpis. Z Republiko Makedonijo se pričakuje skorajšnja ratifikacija 
sporazuma. 

V letu 1999 so se nadaljevali tudi postopki v zvezi s sklenitvijo nove konvencije o socialni 
varnosti s Češko. Podani pa sta bili tudi pobudi za sklenitev nove konvencije s strani 
Luksemburga ter Bosne in Hercegovine. Prav tako so bile posredovane pobude za sklenitev 
sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Avstralijo in Republiko Slovenijo, 
kakor tudi s Ciprom in Malto. 
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S 1.9.1999 je pričel veljati sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in 
Zvezno republiko Nemčijo. Na podlagi navedenega sporazuma sta Zavod in nemški organ 
za zvezo sklenila dogovor o izvajanju sporazuma, v katerem sta se dogovorila za vsebino 
obrazcev in postopek uveljavljanja pravic ter način obračunavanja zdravstvenih storitev. 
Dogovor je bil podpisan konec leta 1999. V mesecu novembru 1999 so potekali razgovori 
za sklenitev dogovora za izvajanje sporazuma o socialni varnosti na področju nesreč pri 
delu in poklicnih bolezni ter obračunavanja zdravstvenih storitev z Zvezno republiko 
Nemčijo, ki bo v kratkem podpisan. 

V skladu z dogovori je bilo v letu 1999 potrebno izdelati niz novih obrazcev in listin za 
izvajanje sklenjenih sporazumov. Zavod pa je pripravil tudi ustrezna navodila za območne 
enote Zavoda. Tako so bili dogovorjeni in izdelani obrazci za izvajanje sporazuma med 
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter Republiko Slovenijo in Zvezno republiko 
Nemčijo. Izdelan je bil tudi osnutek obrazcev za izvajanje sporazuma s Kraljevino 
Nizozemsko. V tem letu je bilo prevedenih v slovenski jezik tudi nekaj obrazcev, ki so se 
zaradi sporazumov, prevžetih s sukcesijo, še uporabljali v srbohrvaškem jeziku (Romunija). 

V tem letu je bilo prevedenih v 
slovenski jezik tudi nekaj obrazcev, 

ki so se zaradi sporazumov, 
prevzetih s sukcesijo, še uporabljali 
v srbohrvaškem jeziku (Romunija). 

8.2. Druge mednarodne aktivnosti 

Zavoda 

V preteklem letu so bili Zavodovi delavci posebno aktivni pri mednarodnem 
predstavljanju projekta kartice zdravstvenega zavarovanja, ki je doživel izjemno pozornost 
ne samo s strani držav članic Evropske unije, temveč tudi nekaterih najvidnejših držav 
skupine G7, kar je opisano v poglavju o tem razvojnem projektu. Posebno odmevne pa so 
bile predstavitve tega projekta v sklopu celovitega informacijskega sistema zdravstvenega 
zavarovanja oziroma Zavoda na mednarodnem kongresu medicinske informatike avgusta 
1999 v Ljubljani. 

V drugi polovici leta je Zavod obiskala delegacija z ministrstva za zdravstvo Republike 
Bolgarije, v septembru pa je Slovenijo obiskala delegacija socialnega varstva oziroma 
socialnega zavarovanja iz Republike Albanije, ki je del svojega časa izrabila tudi za izčrpne 
razgovore s predstavniki Zavoda. 

Plodno in aktivno pa je bilo v preteklem letu sodelovanje v okviru mednarodnega 
združenja neprofitnih oziroma javnih zdravstvenih zavarovalnic AIM. Predstavniki Zavoda 
so se udeležili dveh srečanj tega mednarodnega združenja. Posebej pomembno pa je bilo 
tudi sodelovanje s predstavniki izvajalca prostovoljnih zavarovanj VHI iz Irske, ki je bilo 
vzpostavljeno prav na osnovi članstva v AIM. 

V začetku preteklega leta se je izteklo poslanstvo mednarodnega združenja Framevvork 
Health, posebnega evropskega konzorcija svetovalnih ustanov in organizacij za pomoč 
državam kandidatkam za pristop k Evropski uniji, in sicer pri prenavljanju oziroma 
posodabljanju njihovih sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. V 
tem okviru je sodeloval s svojimi strokovnjaki tudi Zavod in uspešno opravil svetovalni 
projekt v Albaniji ter sodeloval pri krajših misijah še na Madžarskem in Litvi. Ob koncu leta 
1999 je bil Zavod ponovno povabljen k sodelovanju, in sicer v projektu z nazivom 
Framevvork Health II., ki naj bi svetovanje in izvedenstvo za področje organizacije in 
financiranja zdravstvenega varstva razširil z evropskih tudi na države Južne Amerike, 
Oceanije in Azije. 

Ob koncu leta 1999 je bil Zavod 
popovno povabljen k sodelovanju v 

projektu z nazivom Framevvork 
Health II., ki naj bi svetovanje in 

izvedenstvo za področje 
organizacije in financiranja 

zdravstvenega varstva razširil z 
evropskih tudi na države Južne 

Amerike, Oceanije in Azije. 
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9. Delo organov upravljanja 

v letu 1999 

Skupščina Zavoda je na seji 
28. 5. 1999 sprejela statut 

Vzajemne zdravstvene 
zavarovalnice in imenovala začasno 

skupščino. 

Skupščina Zavoda ima 45 članov 
- predsednik 
- podpredsednik 
- 43 članov 

OO 

ooooo 

ooooo 

ooooo 

ooooo 

ooooo 

ooooo 

ooooo 

00000 
25 predstavnikov 

zavarovancev 
15 predstavnikov 

aktivnih zavarovancev 
7 predstavnikov 

upokojencev 
2 predstavnika 

invalidov 
1 predstavnik kmetov 

OOOOO 

20 predstavnikov 
delodajalcev 
l6oredstavmkov 

delodajalcev 
4 predstavniki viace 

Republike Slovenije 

Slika 21. . 
Shematičen prikaz sestave Skupščine Zavoda 

Skupščina Zavoda se je v letu 1999 sestala na treh rednih in eni izredni seji. Prva seja 
v letu 1999 je potekala ob koncu meseca marca in je bila namenjena predvsem obravnavi 
in sprejemu Poslovnega poročila in zaključnega računa Zavoda za lelo 1998 ter sprejemanju 
finančnega načrta za tekoče poslovno leto. Na te| seji je skupščina kot najvišji organ 
upravljanja Zavoda (njena sestava je razvidna iz slike 21) sprejela tudi Izvedbeni načrt in 
sklep o ustanovitvi prve družbe za vzajemno zavarovanje v Sloveniji. Naslednja seja, ki naj 
bi potekala 25. maja, je bila zaradi premajhne udeležbe nesklepčna, zaradi česar je bila že 
28.5.1999 sklicana edina izredna seja v preteklem letu. Na tej seji je skupščina sprejela 
Statut Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. ter imenovala začasno skupščino 
Vzajemne. Osrednja točka zadnje seje v letu 1999, ki je potekala v prvi polovici decembra, 
pa je bila obravnava in sprejem Finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije za leto 2000. Na tej seji je skupščina obravnavala še oceno poslovanja Zavoda 
do konca leta 1999, sprejela sklep o določitvi pavšalnih prispevkov, ter sprejela ustano- 
vitveno poročilo Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. 

Upravni odbor Zavoda se je v preteklem letu sestal na 15 rednih sejah in treh izrednih 
sejah, od katerih sta bili dve korespondenčni. Število sej priča o zelo zahtevnih vprašanjih, 
ki jih je moral upravni odbor obravnavati in o njih sklepati v preteklem letu. 

Osrednje točke prve seje v letu 1999 so bile izbor najugodnejših ponudnikov za projekt 
kartice zdravstvenega zavarovanja, obravnava Splošnega dogovora za leto 99 ter plan dela 
Zavoda. Odbor je sprejel Aneks k področnemu dogovoru za bolnišnice ter sklep o 
spremembah in dopolnitvah cenovnih standardov tehničnih pripomočkov. Na prvi izredni 
korespondenčni seji je bil obravnavan sklep o imenovanju predstavnikov Zavoda za 
arbitražo za Splošni dogovor 1999. 

V mesecu februarju se je odbor sestal na dveh sejah, na katerih je obravnaval popis 
premoženja Zavoda za področji obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, 
centralni popisni elaborat za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, poročilo o 
finančnem poslovanju za leto 1998, finančni načrt za leto 1999, plan obnovitvene 
rehabilitacije in plan letovanja otrok ter spremembe in dopolnitve pravilnika o notranji 
organizaciji. 

Tudi v mesecu marcu se je odbor sestal na dveh sejah. Na prvi je obravnaval Poslovno 
poročilo Zavoda za leto 1998, finančni načrt službe Zavoda za leto 1999 in zelo pomemben 
terminski načrt za ustanovitev nove družbe za vzajemno zdravstveno zavarovanje ter v 
zvezi s tem tudi sklep o ustanovitvi. Na tej seji je obravnaval tudi problematiko oddaje 
javnega naročila za uvedbo sistema kartice zdravstvenega zavarovanja v zvezi z odločitvijo 
revizijske komisije za javna naročila in ugotovil, da je bilo delo strokovnih služb Zavoda 
korektno in v celoti skladno s predpisanim razpisnim postopkom. Druga seja pa je bila 
namenjena predvsem obravnavi področnih dogovorov. Na tej seji je obravnavnaval šest 
področnih dogovorov, opravljena pa je bila tudi ponovna ocena in vrednotenje ponudb v 
okviru sistema kartice zdravstvenega zavarovanja. 

Na majski seji je odbor obravnaval aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 1999, 
aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško 
dejavnost za leto 1999, razpis za dodatne programe zdravstvenih storitev v obveznem 
zdravstvenem zavarovanju in javni razpis za sofinanciranje, sponzoriranje in donatorstvo 
programov in projektov v letu 1999. Na tej seji je veliko časa posvetil tudi obravnavi 
predloga statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice in obravnavi sklepa o imenovanju 
začasne skupščine Vzajemne. Oba akta je s svojimi dopolnili posredoval skupščini 
Zavoda v sprejem. 

Na prvi seji v mesecu juniju je upravni odbor v skladu s sklepom o ustanovitvi nove 
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, ki ga je sprejela skupščina, sprejel sklep o imenovanju 
začasnega nadzornega sveta Vzajemne in poslovni načrt za novo zavarovalnico. Na isti 
seji je bi sprejet tudi sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste. 
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Delo organov upravljanja v letu 1999 

Osrednji točki druge junijske seje pa sta bili sprejem meril za plačilo povečanega obsega 
dela zaradi epidemije in sprememba cenovnih standardov za tehnične pripomočke. 

Na 26. seji, ki je potekala konec meseca julija je upravni odbor obravnaval polletno 
finančno poročilo na področju poslovanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, sklep o 
izbiri ponudb za opravljanje zdravstvenih storitev in pravilnik o obrazcih in listinah. Na tej 
seji je bil sprejet tudi aneks št. I k področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno 
leto 1999. 

Na prvi seji v mesecu septembru je upravni odbor sprejel sklep o izbiri izvajalcev za 
dodatne programe, sklep o določitvi standardov cene nemedicinskega dela oskrbnega 
dne pri zdraviliškem zdravljenju in opravil izbiro v okviru javnega razpisa za sofinanciranje, 
sponzoriranje in donatorstvo programov in projektov v letu 1999. Na isti seji sta bili 
obravnavani tudi informacija o pripravi podlag za finančni načrt za obvezno zdravstveno 
zavarovanje za leti 2000 in 2001 ter ocena finančnega poslovanja do konca leta 1999. Na 
zadnji septembrski seji pa je upravni odbor največ časa namenil sklepu o višini pogrebnine, 
pravilniku o kartici zdravstvenega zavarovanja ter pravilniku o nadzoru nad izvajanjem 
programov zdravstvenih storitev in uresničevanjem pogodb med izvajalci in Zavodom. 

Na oktobrski seji je upravni odbor v skladu s pooblastilom skupščine sprejel spremembe 
določil statuta Vzajemne Zdravstvene zavarovalnice d.v.z., ki jih je zahteval Urad Republike 
Slovenije za zavarovalni nadzor. Na tej seji so bili sprejeti tudi aneksi k splošnemu dogovoru 
in nekaterim področnim dogovorom ter obsežno poročilo o realizaciji projekta kartice 
zdravstvenega zavarovanja s finančnim načrtom do zaključka projekta. 

Novembrska seja je bila namenjena predvsem pripravi gradiv za decembrsko skupščino, 
poleg tega pa je upravni odbor obravnaval še izhodišča za splošni dogovor 2000. 

V mesecu decembru sta potekali zadnji seji v letu 1999 na katerih je upravni odbor 
sprejel nov obračunski sistem v ginekologiji na primarni ravni, obravnaval Splošni dogovor 
za leto 2000 in sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah tehničnih pripomočkov. 

Odbor za prostovoljno zavarovanje, ki je do ustanovitve Vzajemne zdravstvene 
zavarovalnice obravnaval vprašanja s področja prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, 
se je v letu 1999 sestal na petih rednih in eni izredni korespondenčni seji. Na prvi seji v letu 
1999 sta bila obravnavana poročilo o finančnem poslovanju za leto 1998 in finančni načrt 
za leto 1999. V nadaljevanju je odbor obravnaval uskladitev premij za prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje za doplačila do polne vrednosti storitev ter informacijo o 
izvedbenem načrtu za ustanovitev družbe za vzajemno zdravstveno zavarovanje. Osrednja 
točka naslednje seje je bila obravnava poslovnega poročila Zavoda za leto 1998, odbor za 
prostovoljno zavarovanje pa je na tej seji obravnaval tudi sklep o ustanovitvi družbe za 
vzajemno zavarovanje.V mesecu aprilu je potekala korespOndenčna seja odbora za 
prostovoljno zavarovanje, kjer je bil sprejet Premijski cenik za prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje "tujina z medicinsko asistenco". Na majski seji je odbor za prostovoljno 
zavarovanje obravnaval informaciji o osnutku statuta Vzajemne in informacijo o sklepu o 
imenovanju začasne skupščine nove družbe. Junijska seja je bila namenjena obravnavi 
posebnih pogojev in premijskega cenika za prostovoljno zdravstveno zavarovanje oseb z 
začasnim zatočiščem v Sloveniji. V mesecu decembru se je odbor za prostovoljno 
zavarovanje sestal na svoji zadnji seji, saj je Zavod z ustanovitvijo Vzajemne prenehal izvajati 
dejavnost prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 

Na območnih enotah Zavoda'delujejo območni sveti, ki spremljajo izvajanje 
zdravstvenega zavarovanja na svojem območju, dajejo pobude za izboljšanje dela pri 
izvajalcih in na predlog direktorja območne enote imenujejo predstavnike zavarovancev v 
organe upravljanja zdravstvenih zavodov na svojem območju. V 1999. letu kot Medna- 
rodnem letu starejših so območni sveti opravili pomembno poslanstvo pri obravnavi 
razvojnih vprašanj in rešitev na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja ob znanih demografskih trendih v Sloveniji. Na posebnih sejah so ob prisotnosti 
regionalnih strokovnjakov za zdravstvena in socialna vprašanja v območnih svetih vseh 
desetih območnih enot Zavoda obravnavali in podprli Zavodov predlog o vzpostavitvi 
obveznega zavarovanja za dolgotrajno nego v Sloveniji. 

Na prvi seji v mesecu juniju je 
upravni odbor v skladu s sklepom o 

ustanovitvi nove Vzajemne 
zdravstvene zavarovalnice, ki ga je 
sprejela skupščina, sprejel sklep o 
imenovanju začasnega nadzornega 
sveta Vzajemne in poslovni načrt za 

novo zavarovalnico. 

Odbor za prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje se je v decembru 1999 
sestal na zadnji seji, ker je Zavod z 

ustanovitvijo Vzajemne, d.v.z. 
prenehal izvajati prostovoljno 

zdravstveno zavarovanje. 
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Poslovno poročilo zzzs za leto 1999 

10. Organizacija, kadri 

in izobraževanje 

Izbrani projekti in prioritetne aktivnosti za leto 1999, ki so bile opredeljene v letnem 
planu Zavoda in Strateškem razvojnem programu zdravstvenega zavarovanja, ki ga je Zavod 
sprejel v letu 1997, so predstavljale osnovo za vzpostavitev in izvedbo primerne 
organiziranosti, ustrezno kadrovsko politiko in izobraževalne programe v preteklem letu. 

V skladu s sklepom o ustanovitvi 
Vzajemne zdravstvene 

zavarovalnice, je bila procesno 
oblikovana in sprejeta njena 

notranja organizacija in izdelana 
sistemizacija delovnih mest. 

10.1. Organizacija 

Na področju posodabljanja organizacijske sheme Zavoda so bile v letu 1999 aktivnosti 
usmerjene v nadaljevanje prenove poslovnih procesov z namenom boljšega uresničevanja 
poslanstva in konkretnih ciljev Zavoda. Tako je bila izpeljana prenova delovnih procesov 
predvsem na določenih segmentih organizacije področja informacijskega sistema, in sicer 
v okviru področne enote Informacijski center in tovrstnih oddelkov na območnih enotah 
Zavoda. Drugo prednostno področje pa je bilo v preteklem letu notranja revizija, ki je bila 
vzpostavljena v letu 1998, v letu 1999 pa organizacijsko in kadrovsko zaokrožena. Izvedba 
vrste organizacijskih sprememb na obeh področij prenove bo v marsičem pripomogla k 
racionalizaciji delovnih postopkov, zmanjševanju stroškov, prilagajanju novi zakonodaji in 
izboljševanju kakovosti dela Zavoda. 

Osrednja pozornost in skrb je bila preteklo leto posvečana tudi statutarnim in 
organizacijskim spremembam pri izvajanju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V 
skladu s sklepom o ustanovitvi Vzajemne zdravstvene zavarovalnice je bila procesno 
oblikovana in sprejeta njena notranja organizacija in izdelana sistemizacija delovnih mest. 

Z ustanovitvijo Vzajemne zdravstvene zavarovalnice v novembru 1999 je bila dejavnost 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ne le formalno temveč tudi dejansko prenesena 
iz Zavoda na novo ustanovljeno družbo. Sodelavci, ki so do 1.11.1999 delali v okviru 
posebne področne enote na Zavodu, so z vsemi ustreznimi pravnimi sklepi s 1.12.1999 
tudi formalno prešli v novoustanovljeno družbo. Makroorganizacijska struktura Zavoda 
pri tem formalno še ni bila spremenjena, saj je sprejem spremembe Pravilnika o notranji 
organizaciji in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest povezan s spremembo Statuta 
Zavoda, ki pa je še v postopku. Organizacijska shema tako ostaja formalno nespremenjena 
(slika 22). 

: PocoCna : enota >«tov0ino : ;TMtv«K : Mvl'Ovjn* 

Slika 22. 
Makroorganizacijska struktura Zavoda 

5S5; 
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Organizacija, kadri in izobraževanje 

10.2. Obseg dela in kadri 

Količina opravljenega dela na posameznih področjih dejavnosti Zavoda se je v 
primerjavi z letom poprej tudi v letu 1999 občuto povečala. Delo je Zavod obvladoval s še 
povečano intenzivnostjo dela zaposlenih, novimi tehnološkimi rešitvami, v nekaterih 
primerih tudi z zaposlovanjem delavcev za določen čas. Podatki, ki se o obsegu dela zbirajo 
na ravni Zavoda, predstavljajo tudi osnovo za določanje kadrovskih normativov in 
optimizacijo poslovnih procesov in postopkov dela. 

Na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja se je število prijav, odjav in 
sprememb v primerjavi z lanskim letom povečalo za 70 %, s čimer se je še izboljšala 
podatkovna baza obveznega zdravstvenega zavarovanja in zagotovilo zmanjšanje števila 
dvojnih zavarovanj kar za 7 %. To pomeni bistveno večjo obremenitev na delavca v pri- 
merjavi s preteklim letom. Kar za 52 % se je povečalo število evidentiranih tehničnih 
pripomočkov zaradi izgradnje kakovostnejše baze podatkov o izdanih tehničnih pripo- 
močkih, ki bo služila kot podlaga za nadzor tega področja. Na mednarodnem področju je 
bilo zaznati občutno povečanje števila obračunov po konvencijah, ki so v veliki meri 
posledica izvajanja sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško. Z intenziviranjem dela na organizacijski, informacijski in vsebinski 
prenovi področja izbire osebnega zdravnika pa se je število nerazčiščenih in dvojnih izbir 
z lanskih 335.460 izdatno zmanjšalo. 

Na plansko analitskem področju se je po posameznih območnih enotah za 2-9 % 
povečalo število sklenjenih pogodb z javnimi zavodi in z zasebnimi izvajalci ter pogodb za 
prevoze, letovanje in obnovitveno rehabilitacijo. V primerjavi s predhodnim letom se je v 
skladu s planom in usmeritvami kolegija Zavoda za 20 % povečalo število organiziranih 
laičnih nadzorov pri izvajalcih zdravstvenih storitev. 

Finančno-računovodsko področje prav tako izkazuje povečan obseg dela. Za 7 % se 
je povečalo število vknjižb v aplikaciji glavna knjiga, kar za 47 % pa število vknjižb v aplikaciji 
osnovna sredstva, kar je v skladu z realizacijo plana nabave osnovnih sredstev - računalniške 
ter pisarniške opreme. Za 20 % se je povečalo število vknjižb v aplikaciji stroški. 

O povečanem obsegu dela pravno-kadrovskih oddelkov govorijo tudi podatki o 
opravljenem delu na pravnem področju. Skupni znesek izterjanih regresnih zahtevkov je 
za prek 10 % višji kot v letu 1998, višji pa so tudi skupni zneski izterjanih prispevkov za 
obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje ter zneski terjatev iz stečajnih postopkov 
in postopkov prisilnih poravnav. Pri tem je potrebno upoštevati, da je bil del premij za 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje izterjan že v skladu s pogodbo o poslovnem 
sodelovanju med Zavodom in Vzajemno, izterjane premije pa gredo v korist Vzajemne. 
Na višino izterjanih prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja in terjatev v stečajnih 
postopkih ter na postopke prisilne poravnave vplivajo, poleg števila pričetih postopkov 
izterjave, predvsem višina posameznih terjatev ter plačilna zmožnost dolžnikov, zoper katere 
so bili uvedeni postopki. Območne enote Zavoda so izvedle tudi 132 postopkov javnih 
naročil v skupni vrednosti 416,5 milijona tolarjev. 

V oddelkih za medicinski nadzor se je zaradi višje postavljenega plana in večjega števila 
zdravnikpv, ki opravljajo medicinski nadzor kot posamezniki, povečalo število opravljenih 
nadzorov v območnih enotah. 

Poleg tekočih nalog je potrebno dodati tudi obsežna dela na razvojnih projektih. Vse 
to je terjalo ustrezne kadrovske potenciale, ki jih le z zaposlovanjem za določen čas v letu 
1999 ni bilo moč reševati. Povečan obseg dela na večini dejavnosti srednjeročno gledano 
ni začasne narave, ampak posledica dejstva, da se Zavod še vedno kvalitativno dograjuje 
ter vzpostavlja dejavnosti, ki jih terja uresničevanje poslanstva zdravstvenega zavarovanja, 
opredeljenega v zakonodaji ter razvoj in začrtana poslovna strategija. Vložek v kakovostne 
kadre pa je naložba, ki se rezultira dolgoročno. 

Kakor je razvidno iz tabele 38 jeljilo v letu 1999 planirano za Zavod kot celoto 980,5 
delavcev za nedoločen čas. Ob koncu leta je bilo zaposlenih za nedoločen čas 947,45 de- 
lavcev ali 96,6 % planiranih. Za določen čas zaradi trajno povečanega obsega dela in nado- 
meščanja odsotnih delavcev pa 61,8 delavcev ter 9 pripravnikov. Povprečno število zaposle- 
nih delavcev iz ur v letu 1999 je znašalo 961,02, kar predstavlja 98 % doseganje plana. 

ssss 

Povprečno število zaposlenih 
delavcev iz ur v letu 1999 je znašalo 
961,02, kar predstavlja 98 odstotno 

doseganje plana. 
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Tabela 38. 
Zaposleni delavci Zavoda za nedoločen čas v primerjavi s planom /a leto /999 
in število zaposlenih za določen čas 

Enota korigiran ' stanje 31.12.1999 > 
.plan n«l. £as dol. las priprav. 

skupaj indeks 
2+3+4 3/1 

13 3 4 S 6 
Celje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ravne 
SKUPAJ OE 
Vzajemna 
Direkcija 
informacijski center 
SKUP/U 

70.50 
60.00 
67.00' 
32,50 

188.00 
101.50 
52.50 
54.00 
48.50 
57,50 

732,00 
107,00 
72,50 
69,00 

980,50 

70,00 
60.00 
67,00 
29.80 

177,85 
97,00 
51,50 
52,50 
45,00 
56,00 

706,65 
112,00 
65,80 
63,00 

947,45 

2,30 
. 3,00 

2,00 

10,00 
1,00 
1,50 
3.00 
1.00 
2.00 

25,80 
29,00 

7,00 

61,80 

2,00 
1,00 

1,00 

1,00 

5,00 
1,00 
3,00 

9,00 

72.30 
65.00 
70,00 
29,80 

188,85 
98,00 
54,00 
55,50 
46,00 
58.00 

737,45 
142.00 
75.80 
63.00 

1018,25 

99.29 
100,00 
100,00 

91,69 
94,60 
95,57 
98,10 
97,22 
92,78 
97,39 
96,54 

104,67 
90,76 
91.30 
96,63 

Pri planiranju zaposlovanja v letu 1999 je Zavod upošteval začrtano kadrovsko politiko 
tako, da je s prerazporejanjem delavcev znotraj in med posameznimi organizacijskimi 
enotami zagotavljal optimalno izkoriščenost kadrovskih virov. Na novo je zaposloval delavce 
za nedoločen čas le takrat, kadar novih nalog zaradi obsega dela ni bilo mogoče razporediti 
med že zaposlene delavce, kadar so le-te zahtevale nova znanja in profil kadrov in kadar 
na povečan obseg dela ni bilo mogoče drugače vplivati. 

Če primerjamo vsebino in obseg dela ter število zaposlenih v Zavodu z nekaterimi 
drugimi primerljivimi evropskimi državami, lahko ugotovimo, da imamo na Zavodu še vedno 
znatno premalo kadrov za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na primer, v 
zvezni državi Bavarski je za sorodno področje in primerljivo populacijo na razpolago blizu 
50 % več usposobljenih kadrov (1500) kot v Sloveniji, 

S 1.12.1999 je bilo v Vzajemno zdravstveno zavarovalnico razporejenih 112 delavcev 
za nedoločen čas in 30 za določen. Ti delavci so v Zavodu opravljali dela s podredja 
prostovoljnega zavarovanja in saldakontov prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 

Kadrovska struktura zaposlenih se je v letu 1999 izboljševala v skladu z začrtano 
kadrovsko politiko. Pri zaposlovanju novih delavcev, je Zavod dosledno zahteval 
izpolnjevanje zahtevanih pogojev za zaposlitev, pri izbiri pa poleg formalne izobrazbe 
upošteval dejanska znanja, sposobnosti in izkušnje, pripravljenost za delo ter sposobnost 
sodelovanja v delovnem timu. 

V Zavodu jfe bilo ob koncu leta zaposlenih z VIII. stopnjo izobrazbe 5,8 % delavcev ali 
manj kot 1 % več kot leto prej, z visoko izobrazbo 18,9 % ali za 1,2 % več, z višjo 16,9 % ali 
za 0,3 % manj kot leto prej, s srednjo izobrazbo 46,9 % ali za 0,4 % manj ter 11,4 % ali 
približno enako oziroma nekaj manj kol leto prej z manj kol srednjo izobrazbo. Pri tem 
ima 4,9 % delavcev višjo izobrazbo, kot jo trenutno zahteva njihovo delovno mesto in zalo 
predstavljajo dragocen vir za razporeditev na zahtevnejša delovna mesta v prihodnosti. 
Nižjo stopnjo od zahtevane ima sicer še 25,2 % zaposlenih, vendar 1,1 % manj kot lani. 

V letu 1999 je strokovna služba Zavoda izdelala celovito analizo kadrov, ki odstopajo 
od zahtevane stopnje izobrazbe in pripravila srednjeročni načrt odpravljanja razkorakov. V 
Zavodu še nadalje prevladujejo ženske, ki predstavljajo 80 % vseh zaposlenih. Zavod pa 
se lahko pohvali z zelo ugodno starostno strukturo, saj je povprečna starost zaposlenih 
manj kot 40 let, kar pomeni, da se Zavod zaveda pomembnosti vlaganja v razvoj mladih 
sposobnih strokovnjakov, ki bodo lahko uspešno obvladovali spremembe ter uresničevali 
poslanstvo in vizijo Zavoda tudi v prihodnje. 

Sistem plač pa še vedno ne zagotavlja stimulativne podlage za uspešno pridobivanje 
novih perspektivnih kadrov, zgolj z omogočanjem kreativnega dela in nadpovprečno 
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Organizacija, kadri in izobraževanje 

intenzivnostjo dela pa je težko zadržati usposobljene strokovnjake, ki predstavljajo vodstveni 
in strokovni potencial Zavoda. 

10.3. izobraževanje delavcev zavoda v letu 

1999 

Zavod je tudi v letu 1999 s svojim sistemom izobraževanja, v kombinaciji s sistemom 
samoizobraževanja, še bolj dosledno zagotavljal prenos znanja na vse zaposlene. S planom 
izobraževanja za leto 1999 je bilo opredeljeno organizirano izobraževanje delavcev Zavoda, 
da bi se zagotovila potrebna znanja, veščine in spretnosti, s katerimi bi Zavod dosegal 
sprejete strateške cilje v odnosu na obstoječe in prihodnje delo ter spreminjajoče se okolje. 
Vodstvo Zavoda je pri tem izpostavilo potrebo po pridobitvi novih znanj s področja 
organizacijske klime in kulture kot enega pomembnih dejavnikov za oblikovanje sprememb 
v prihodnje. V času hitrih in nenehnih sprememb v okolju je vsekakor Zavodov končni cilj 
z izobraževanjem zagotoviti delavcem tista znanja, ki bodo omogočala kakovostno delo, 
predvsem pa njihovo fleksibilnost. 

S predstavitvijo vsebin na učnih delavnicah smo v letu 1999 zagotovili pridobitev znanj, 
spretnosti in veščin s področij odličnih storitev, komunikacije, vodenja sestankov, poslovnih 
predstavitev, s čimer Zavod nenehno spremlja novosti s posameznih področij dela. Poseben 
poudarek je bil dan učnim delavnicam za usposabljanje managementa in vodij oddelkov 
za vodenje letnega razgovora s sodelavcem kot eno od pomembnih aktivnosti, ki naj bi 
zagotovila priložnost, da se vodja in sodelavec za trenutek ustavita, pozabita na množico 
nalog in si vzameta nekaj časa za umirjen razgovor. 

Na internih oblikah izobraževanja (učne delavnice in inštruktaže) se je izobraževalo 
skupno-763 delavcev. 

Študija ob delu in drugih organiziranih oblik izobraževalnih programov zunaj Zavoda 
se je udeležilo skupno 98 delavcev. Različnih izobraževalnih srečanj v Sloveniji so se delavci 
udeležili skupno 591 krat, v tujini pa 120 krat. Povprečno se je v letu 1999 delavec Zavoda 
izobraževal 3 delovne dni. V strukturi stroškov službe Zavoda skupna porabljena sredstva 
za izobraževanje predstavljajo 0,01 %. Povprečen strošek na zaposlenega je bil 74.525 
tolarjev, na udeleženca izobraževanj pa 44.635 tolarjev, kar vsekakor kaže, da smo, 
predvsem z organiziranjem internih oblik, racionalno ravnali s sredstvi, načrtovanimi v ta 
namen. Ostale podrobnosti o vsebini in številu izobraževanj so razvidne iz tabele 39. 

Z uresničevanjem plana izobraževanja se je Zavod želel približati ciljem dogovorjene 
kadrovske strategije: 

- da vsi delavci Zavoda nepretrgoma nadgrajujemo svoje znanje o sistemu 
zdravstvenega zavarovanja, s ciljem zagotavljanja odličnih storitev, 

- da izboljšujemo kadrovsko strukturo, 
- da pridobivamo potrebna znanja, veščine in spretnosti za sedanje in prihodnje 

delo. 

Tabela 39. 
Vsebina in število izobraževanj delavcev Zavoda v letu 1999 

vrsta 
Izobraževanja 

Studii ob delu 
CEA College 

interne oblike 
učne delavnice 
inStruktaie in predavanja 

eksterne oblike 
v Sloveniji (vsi. brez IC) 
v tujini (vsi, brez ICI 
IC ■ v Sloveniji 
IC ■ v tujini 

SKUP/U 

M. 
udeležencev 

98 
10 

407 
356 

448 
50 

143 
70 

1.582 

povp. poraba 
dni na udel. 

10.17 
10 

1.60 
1.50 

2 
6 
2 
4 
J 

skupaj 
del. Unevl 

997 
100 

651 
534 

896 
300 
342 
264 

4.084 

Poseben poudarek je bil dan učnim 
delavnicam za usposabljanje 

managementa in vodij oddelkov 
za vodenje letnega razgovora 

s sodelavcem. 

skupaj 
delovne ure 

7.976 
800 

5.210 
4.272 

7.168 
2400 
2.736 
2.112 

32.674 

skupaj 
stroški (SIT) 

14762.616 
4 877700 

4 883.377 
350.000 

11 546 581 
8.000.000 

15.192.220 
11000.000 

70.612.494 

stroikl na 
udeleženca (srrj 

150.639 
487.770 

11.998 
983 

25.774 
160.000 
106.239 
157143 
44 635 

8353 
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11. informacijski sistem zavoda 

Osrednji računalnik je bil v letu 
1999 razpoložljiv 8599 ur (98,1% 

razpoložljivost), 161 ur pa ni 
deloval zaradi rednih sistemskih del 

in nadgradenj ob koncih tedna in 
praznikih. 

11.1. Delovanje informacijskega sistema 

Leto 1999 je bilo tudi za informatike Zavoda zelo intenzivno, saj je prav informatika 
tisto področje, ki se vključuje v vse obsežne razvojne aktivnosti v Zavodu. Kljub temu 
lahko rečemo, da je bilo leto 1999 predvsem v znamenju treh prioritetnih projektov, ki so 
se izvajali istočasno in vzporedno z vsemi ostalimi rednimi aktivnostmi informatike: 

- intenziven razvoj predvidenih sprememb na področju kartice zdravstvenega 
zavarovanja glede na pilotno regijo in pričetek produkcijskega uvajanja kartice 
zdravstvenega zavarovanja; 

- priprava informacijske podpore za samostojno delovanje novoustanovljene 
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice; 

- poleg parcialnih testiranj in razreševanj težav v posameznih komponentah 
informacijskega sistema je bil julija 1999 uspešno izveden integralni test informa- 
cijskega sistema za delovanje ob prehodu v leto 2000 in naprej. 

V letu 1999 smo ukinili hierarhično podatkovno bazo IMS. Razlogi za ukinitev so bili, 
poleg visokih letnih stroškov vzdrževanja, tudi nekompatibilnost trenutne verzije z letom 
2000 ter zelo kompleksno vzdrževanje in upravljanje dveh različnih podatkovnih baz v 
Informacijskem centru. V letu 1999 je bila ključna Zavodova aplikacija, prirejena za IMS, 
tehnično prenovljena in uporablja relacijsko bazo DB/2. Prav tako je bila prenovljena 
aplikacija za vnos podatkov z obrazcev M-4 za OE Ljubljana. 

Za informatike Zavoda je uvedba davka na dodano vrednost prinesla obilo nalog pri 
prilagajanju aplikacij, predvsem zaradi nedorečenosti zakona in zaradi spreminjanja definicij 
tik pred uvedbo. 

Zaradi ustavitve nadaljnjega razvoja OS/2 platforme in zaradi pomanjkanja upo- 
rabniških orodij na omenjeni platformi, smo na področju delovnih postaj postopno začeli 
vzpostavljali napovedano okolje Microsoft VVindovvs NT. Definirana je bila standardna 
postavitev VVindovvs NT delovnih postaj in strežnikov. 

Osrednji računalnik je bil v letu 1999 razpoložljiv 8599 ur (98,1% razpoložljivost), 161 
ur pa ni deloval zaradi rednih sistemskih del in nadgradenj ob koncih tedna in praznikih. 
Za neposredno delo uporabnikov (on-line delo) je bil osrednji računalnik v letu 1999 prvič 
razpoložljiv ves delovni čas, torej brez nenačrtovanih odpovedi delovanja. V času 
obratovanja je bilo zabeleženih več kot 45 milijonov različnih poizvedb v baze podatkov, 
ki se nahajajo na osrednjem računalniku (slika 23). 

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

Slika 23. 
Število poizvedb na centralnem podatkovnem strežniku po mesecih v letu 1999 
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Vse bolj izrazite so poslovne potrebe po neprekinjeni razpoložljivosti in povečani 
zanesljivosti delovanja informacijskega sistema v naslednjih letih, istočasno z zagotovitvijo 
le-tega načrtujemo geografsko ločeno postavitev dveh, v celoto povezanih centralnih 
strežnikov. S tem bi rešili tudi problem, ki bi se lahko pojavil ob morebitnem fizičnem 
uničenju centralnega računalnika na eni lokaciji. Realizacija takih načrtov zahteva 
dolgotrajno prilagajanje informacijskega sistema, v letu 1999 smo zato pričeli s pripravami 
na zagotovitev omenjenih pogojev. 

V drugi polovici leta je bila vzpostavljena Služba za podporo uporabnikom, ki bo v 
polni meri zaživela s kadrovsko okrepitvijo na tem področju. 

Služba za poslovanje s karticami je, poleg nalog priprave podatkov za personalizacijo 
kartic, prejela tudi 3.153 klicev zavarovancev v zvezi z uvajanjem kartice zdravstvenega 
zavarovanja. 

Stalna naloga informatike je izvajanje raziskav tržišča oziroma ponudbe računalniške 
opreme. V preteklem letu smo posvetili več časa predvsem raziskavam na področju 
programskega okolja na delovnih postajah, kjer smo se odločili za "Javo" kot trenutno 
najbolj obetavno in prenosljivo platformo, in na področju upravljanja in nadzora vseh 
komponent informacijskega sistema, kjer dokončne odločitve o produktu še ni. 

V letu 1999 je bilo v poslovni enoti informacijskega centra v skladu z Zakonom o 
javnih naročilih oddanih in izvedenih 59 javnih naročil. 

Z ustanovitvijo Vzajemne se je med področno enoto Zavoda - Informacijskim centrom 
in Vzajemno vzpostavil nov pogodbeni odnos, ki narekuje sprotno spremljanje dela in 
stroškov na projektih za Vzajemno. 

Že danes so izražene poslovne 
potrebe po neprekinjeni 

razpoložljivosti in povečani 
zanesljivosti delovanja 

informacijskega sistema v 
naslednjih letih z geografsko 

ločeno postavitvijo dveh 
centralnih strežnikov. 

11.2. Obsežnejši informacijski projekti 

Največ nalog je bilo opravljenih na področjih uvajanja kartice zdravstvenega 
zavarovanja, priprave in izvedbe ustanovitve Vzajemne, priprave na leto 2000, na področjih 
zdravniških komisij, izbire osebnih zdravnikov, razvoja direktorskega informacijskega 
sistema, medicinskega nadzora in drugih. 

Razvoj je potekal po določilih interne standardizirane metodologije. Vse nove 
podatkovne evidence so bile usklajeno načrtovane in tehnološko vzpostavljene v okviru 
enotnih baz podatkov na centralnem računalniku Zavoda. Računalniške aplikacije so bile 
razvite v arhitekturi odjemalec/strežnik. 

Informacijska podpora uvedbi kartice zdravstvenega zavarovanja 
V okviru obsežnega nacionalnega projekta uvajanja kartice zdravstvenega zavarovanja 

je Informacijski center izvajal nadgradnjo programskih rešitev, ki so bile razvite za pilotno 
fazo tega projekta in za razvoj pomembnih novih rešitev v skladu z uvedbo novih 
tehnoloških komponent sistema. Najpomembnejše naloge so bile: 

- nadgradnja podatkovnih evidenc izdanih kartic, 
- nadgradnja programske opreme za pripravo podatkov za personalizacijo kartic, 
- nadgradnja programskih vmesnikov in programskih knjižnic za vključevanje 

kartične tehnologije v informacijski sistem Zavoda in izvajalcev zdravstvenih storitev, 
- nadgradnja programske opreme za ažuriranje kartic v sklopu računalniških aplikacij 

obveznega in prostovoljnega zavarovanja in v omrežju samopostrežnih terminalov, 
- priprava specifikacij za sistem nalaganja novih aplikacij na kartice preko omrežja 

samopostrežnih terminalov, 
- priprava specifikacij za programsko opremo prenosnega čitalnika. 
Ob uvajanju kartic po posameznih regijah je Informacijski center pomagal pri 

vzpostavitvi tehničnih komponent sistema in sodelovala pri usposabljanju referentov Zavoda 
za uporabi kartic in čitalnikov. 

■Leto 2000- 
Med najpomembnejšimi projekti leta 1999 je bila priprava informacijskega sistema 

Zavoda na prehod v leto 2000. Večina aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti in možnih 
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težav je bilo zaključenih v prvi polovici leta. V juliju sta bila organizirana dva celovita testa, 
od katerih je drugi pokazal popolno pripravljenost informacijskega sistema. V jesenskem 
času so potekale le še nekatere aktivnosti nenujnega uvajanja novih verzij programskih 
produktov, ki so bila šele v tem času na voljo pri dobaviteljih. Prehod v novo leto smo 
spremljali zelo pozorno, sprejeti so bili ukrepi za zaščito pred morebitnimi nezaželenimi 
vplivi okolja. Prehod v novo leto je v celoti uspel, saj ni bilo zaznanih nikakršnih problemov 
v delovanju informacijskega sistema. 

Projekt "INFO-DVZ" 
V okviru izvedbenega načrta Zavoda za ustanovitev Vzajemne se je v obdobju od 

aprila do decembra v zelo kratkih časovnih rokih izvajalo več kot 70 manjših in srednje 
obsežnih nujnih nalog za prilagoditev informacijskega sistema na področju sklepanja 
prostovoljnih zavarovanj in saldakontov premij. Rezultati projekta "INFO-DVZ" so zagotovili 
prilagojenost informacijskega sistema novi zakonodaji na zavarovalniškem področju, 
omogočili izvajanje novih zavarovanj v okviru nove družbe, omogočili hitrejše, 
kakovostnejše in preglednejše izvajanje operativnih in upravljalskih postopkov. 

Zdravniške komisije 
Po uvedbi enotne računalniške aplikacije za vodenje ustreznih podatkovnih zbirk in 

informacijsko podporo procesom dela zdravniških komisij I. in II. stopnje v zadnjem četrtletju 
leta 1998, je bil projekt z dograditvijo analitičnih in statističnih poročil v februarju 1999 
zaključen. Projekt je z novo računalniško aplikacijo pripomogel k poenotenju postopkov 
zdravniških komisij na vseh območnih enotah Zavoda. 

izbira osebnega zdravnika 
V aprilu 1999 je bila predana v uporabo nova enotna računalniška aplikacija za vodenje 

evidenc izbranih osebnih zdravnikov in izračun glavarine. Rešitev je nadomestila staro 
računalniško aplikacijo, ki je vsebovala nepovezane podatkovne evidence na 10 območnih 
enotah. S postopki čiščenja in usklajevanja je bila z novo aplikacijo vzpostavljena 
centralizirana in v enotni informacijski sistem povezana podatkovna baza. Nova aplikacija 
je zagotovila tudi informacijsko podporo poslovnim novostim, ki jih je uveljavil nov 
organizacijski model. Ta nov model organizacije dela je zavarovancem zagotovil 
poenostavitev postopka izbiranja in prekinjanja izbir osebnih zdravnikov in vpeljal 
računalniško izmenjevanje podatkov o izbirah osebnih zdravnikov med Zavodom in izvajalci 
zdravstvenih storitev. 

Direktorski Informacijski sistem 
V letu 1999 smo razvili I. fazo direktorskega informacijskega sistema, ki vodstvu Zavoda 

.ponuja ključne informacije za spremljanje poslovnih kazalcev s področja evidenc 
zavarovancev obveznega zdravstvenega zavarovanja. V tej fazi je projekt vzpostavil obsežno 
podatkovno skladišče in razvil sodobno aplikacijo v intranet tehnologiji. Rešitev je bila pri 
uporabnikih ugodno sprejeta, zato v letu 2000 nadaljujemo z razvojem sistema na drugih 
prednostnih področjih. 

Projekt "Nadzori" 
Naslednji pomembni razvojni projekt z obsežnim angažiranjem Informacijskega centra 

se je v letu 1999 ukvarjal z razvojem informacijske podpore za izvajanje medicinskega 
nadzora opravljenih storitev v zdravstvu. V letu 1999 je projekt predstavil nov organizacijski 
model, ki določa sodobnejšo organizacijo dela. Pred koncem leta smo začeli z načrtovanjem 
novih informacijskih rešitev za podporo novi organizaciji dela in informatizaciji doslej v 
precejšnji meri ročnih postopkov. 

SSS3 

poročevalec, št. 30 108 21■ aPril 20°0 

V aprilu 1999 je bila predana v 
uporabo nova enotna računalniška 

aplikacija za vodenje evidenc 
izbranih osebnih zdravnikov 

in izračun glavarine. 



informacijski sistem Zavoda 

11.3. Večje razvojne naloge 

Širitev elektronske pošte 
Za leto 1999 je bila značilna širitev elektronske pošte kot vse bolj pomembnega 

internega sistema komuniciranja in razvoj številnih rešitev v okolju Lotus Notes za vodenje 
dokumentnih zbirk podatkov, za vodenje diskusijskih baz, baz znanja ter za podporo delu 
skupin. 

Širitev uporabe računalniškega Izmenjevanja podatkov na nove 
partnerje. 

Po določilih upravnega odbora Zavoda naj bi vsi partnerji v zdravstvu prešli na tak 
način izmenjevanja podatkov na že uveljavljenih področjih (posredovanje podatkov 
računov, posredovanje podatkov o izdanih zdravilih v lekarnah, posredovanje podatkov o 
izbirah osebnih zdravnikov) do konca leta 1999. V nasprotnem primeru naj bi Zavod 
partnerjem zaračunaval manipulativne stroške za ročno obdelavo podatkov. Rok je bil zaradi 
obsežnih nalog na obeh straneh ob uvajanju kartice zdravstvenega zavarovanja premaknjen 
in usklajen z roki uvajanja kartice zdravstvenega zavarovanja po regijah. V letu 1999 je 
skupina informatikov pripravila tudi obsežen in pregleden priročnik za računalniško 
izmenjevanje podatkov z Zavodom, ki je pomembno prispeval k razumevanju prednosti 
računalniškega izmenjevanja podatkov in podrobno določil postopke priključevanja novih 
partnerjev. 

Tehnološka prenova aplikacije "Nadomestila" 
Tehnološka prenova aplikacije Nadomestila. Pred poletjem 1999 je bila predana v 

uporabo nova aplikacija za evidentiranje in obračun nadomestil za bolezensko odsotnost 
z dela za segment zavezancev - samostojnih podjetnikov. Zastarelo tehnološko okolje in 
delne vsebinske in organizacijske spremembe so narekovale razvoj nove aplikacije, ki je 
bila začrtana kot sestavni del integriranega informacijskega sistema. Nova aplikacija je 
pripomogla k poenotenju postopkov dela, prispevala k poenostavitvi postopkov in 
pomembno vplivala na znižanje stroškov najema sistemske programske opreme centralnega 
računalnika, saj se je z ukinitvijo stare aplikacije opustila uporaba zastarelega razvojnega 
orodja. 
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12. Razvojni projekti 

Za dobavo kartic zdravstvenega 
zavarovanja in profesionalnih kartic 

ter izvedbo personalizacije in 
tiskanja gradiv je bil izbran 

ponudnik GEMPLUS s 
poddobavi tel ji. 

Za dobavo samopostrežnih 
terminalov tipa SST1 in tipa SST2 

ter dobavo transakcijskega 
strežnika in njegovo s sistemsko 
integracijo je bil izbran ponudnik 

SIEMENS d.o.o. 

Za dobavo in instalacijo 
komponent omrežja 

samopostrežnih terminalov je bilo 
izbrano podjetje NIL d.o.o. 

12.1. Projekt kartice zdravstvenega 
zavarovanja 

Projekt kartice zdravstvenega zavarovanja sodi med najpomembnejše, pa tudi 
najobsežnejše strateške razvojne projekte, ki so potekali v letu 1999 na Zavodu. Novi sistem 
vnaša na področje zdravstvenega zavarovanja in na območje poslovanja izvajalcev 
zdravstvenih storitev vrsto tehnoloških in organizacijskih posodobitev, končni cilj uvajanja 
pa je izboljšanje kakovosti storitev uporabnikom: zavarovancem, delodajalcem, zdrav- 
stvenim delavcem in zavarovalniškim delavcem, hkrati pa prispevati k preglednosti in 
ekonomičnosti poslovanja v zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Projekt kartice je Zavod sprožil jeseni 1995. Po opravljenih analizah tovrstnih rešitev 
in razvojnih trendov v svetu, potreb našega zdravstva in zavarovanja ter tehnoloških in 
organizacijskih danosti sta bila zasnovana sam sistem kartice in načrt njegovega uvajanja. 
V drugi polovici leta 1997 in prvi polovici leta 1998 sta bila sistem in metodologija uvajanja 
pilotno preizkušena v posavski regiji. Na podlagi pozitivnih rezultatov pilotne uvedbe in 
ugodnega sprejema novega sistema med vsemi uporabniki v pilotni regiji je Skupščina 
Zavoda julija 1998 sprejela sklep o nacionalni uvedbi kartice zdravstvenega zavarovanja 
in potrdila načrt uvedbe v cglotni državi. 

12.1.1. Izvedba mednarodnega Javnega razpisa za 
nacionalno uvedbo sistema kartice 

Upravni odbor Zavoda je oktobra 1998 sprejel sklep o objavi mednarodnega razpisa 
za izbiro dobaviteljev blaga in storitev za nacionalno uvedbo sistema kartice. Razpis je bil 
izveden v skladu z določbami Zakona o javnih naročilih, javno odpiranje ponudb na razpis 
je bilo opravljeno decembra 1998. • 

Vse popolne ponudbe je razpisna komisija, ki jo je hkrati s sprejemom sklepa o razpisu 
imenoval Upravni odbor (sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravstvo, Inštituta 
jožef Štefan, Centra Vlade za informatiko, Inštituta za varovanje zdravja in predstavnikov 
Zavoda), ob strokovni podpori Zavodovih strokovnih služb proučila po metodologiji in 
merilih iz razpisne dokumentacije: v prvem koraku vsebinska ustreznost, v drugem koraku 
prilagojena cena, dodatni stroški, skladnost s tehničnimi specifikacijami, reference 
ponudnikov, garancijski roki, lokalna podpora, plačilni pogoji, rok izvedbe in sofinanciranje, 
v tretjem koraku ocena sposobnosti najbolje ocenjenih ponudnikov za zadovoljivo izvršitev 
pogodbe. Na podlagi proučitve in ovrednotenja ponudb je razpisna komisija 14.1.1999 
oblikovala predlog za Upravni odbor Zavoda za izbiro ponudnikov po razpisnih postavkah. 
Na tej podlagi je Upravni odbor na svoji seji 19.1.1999 sprejel sklep o izbiri naslednjih 
dobaviteljev in izvajalcev. 

Za dobavo kartic zdravstvenega zavarovanja in profesionalnih kartic ter izvedbo 
personalizacije in tiskanja gradiv je bil izbran ponudnik GEMPLUS s poddobavitelji. Za 
dobavo samopostrežnih terminalov tipa SST1 in tipa SST2 ter dobavo transakcijskega 
strežnika in njegovo s sistemsko integracijo je bil izbran ponudnik SIEMENS d.o.o. Za 
dobavo in instalacijo komponent omrežja samopostrežnih terminalov je bilo izbrano 
podjetje NIL d.o.o. 

Za izbiro dobavitelja čitalnikov kartic je bilo potrebno razpis ponoviti; ker se je na prvi 
razpis javil le en ponudnik. Po tem ponovljenem razpisu je Upravni odbor Zavoda dne 
12.3.1999 sprejel sklep o izbiri ponudnika GEMPLUS za dobavo čitalnikov kartic. 

Na podlagi sklepov Upravnega odbora o izbiri najugodnejših ponudnikov so Zavodove 
strokovne službe pristopile k pogajanjem s temi ponudniki. Proces pogajanj je bil zelo 
zahteven in kompleksen. Z vsakim posameznim ponudnikom je bilo potrebno uskladiti 
tehnične, terminske, količinske, finančne in pravne vidike ter vključiti dodatne elemente, ki 
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so se izkazali za potrebne glede na stalno tehnološko posodabljanje rešitev sistema 
(predvsem zaradi podlag na širitev nabora aplikacij kartice v njenem življenjskem ciklu). 
Zavod je moral pri vodenju in usklajevanju pogajanj s posameznimi ponudniki upoštevati 
tudi dodatne količine posameznih komponent sistema kartice zdravstvenega zavarovanja 
in soodvisnost posameznih razpisnih postavk. Hkrati pa je skupno dinamiko pogajanj 
opredeljeval tudi proces urejanja tehničnih in poslovnih vprašanj sodelovanja z izvajalci 
infrastrukturnih zmogljivosti (predvsem s Telekomom). 

Zahtevni proces pogajanj, ki je vključeval tudi pomembne elemente reševanja in 
usklajevanja tehničnih in organizacijskih vprašanj ter tako že načrtno pripravljal podlago 
za naslednje izvedbene faze, je bil sklenjen z zaporednimi podpisi pogodb s ponudniki v 
času od konca aprila do sredine avgusta 1999. 

Poleg glavnih dobaviteljev blaga oziroma izvajalcev storitev po postavkah razpisa je 
bilo v projekt nacionalne uvedbe kartice vključeno še veliko število izvajalcev različnih 
specializiranih storitev: dopolnitev in uvedba programskih rešitev za nadgradnjo dosedanjih 
računalniških programov za poslovanje z zavarovanci v Zavodu in pri izvajalcih zdravstvenih 
storitev (programske hiše izvajalcev), bistvena razširitev in uvedba z mednarodnimi standardi 
in priporočili interoperabilnosti skladnih programskih vmesnikov od kartice do poslovnih 
aplikacij v Zavodu, pri izvajalcih in na samopostrežnih terminalih (nemški inštitut CMD, 
Metra), priprave na zagotovitev komunikacijske infrastrukture, instalacija samopostrežnih 
terminalov in aplikativna ter. sistemska integracija terminalov in strežnikov v omrežje 
(Telekom Slovenije), nadgradnja celovite sheme varovanja osebnih podatkov v sistemu 
(Siemens, Inštitut Jožef Štefan), testiranje skladnosti posameznih tehnoloških komponent 
sistema s tehničnimi specifikacijami ter testiranje funkcionalnosti sistema (nemški firmi CMD 
in TUV IT), informiranje in promocija projekta strokovni in splošni domači javnosti (Studio 
Zodiak), vzpostavitev sistema za zagotavljanje nadzora kakovosti za vse pomembnejše 
izdelke v okviru projekta (CMD, l)S) in številnih drugih. 

12.1.2. Organizacija projekta za nacionalno uvedbo 

Sočasno z izvedbo javnega razpisa so potekale številne zahtevne pripravljalne dejavnosti 
tudi v okviru strokovnih ekip v samem Zavodu. Glavne med njimi so bile: dopolnitev in 
uvedba programskih rešitev za pripravo podatkov za personalizacijo in za administriranje 
kartic, priprave na instalacijo in zagon vse potrebne strojne in programske opreme na 
Zavodu, priprave programa izobraževanja in usposabljanja vseh uporabnikov (zdravstveni 
delavci, delavci Zavoda, zavezanci za prispevke), dopolnitev procesa za izdajo profe- 
sionalnih kartic, okrepitev službe za poslovanje s kartico ter ustrezne prilagoditve postopkov 
in procesov strokovnih in operativnih služb Zavoda, dopolnitev Pravilnika o kartici 
zdravstvenega zavarovanja in objava sklepov o dinamiki uvedbe v Uradnem listu itd. Te 
dejavnosti so zahtevale intenzivno interdisciplinarno delo velikega števila Zavodovih 
strokovnjakov. 

Načrt uvedbe je bil oblikovan že v okviru procesov odločanja o uvedbi v letu 1998. 
Načrt je upošteval glavne cilje in naslednje dejavnike: prenos pozitivnih izkušenj in znanj 
iz pilotnega projekta in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti v pilotni uvedbi, optimizacija 
obdobja uvedbe sistema ob upoštevanju razpoložljivih virov in okvirov predpisanih 
postopkov, upoštevanje zmožnosti vseh uporabnikov sistema za obvladovanje novosti, 

' upoštevanje objektivnih možnosti izgradnje in širjenja tehnološke infrastrukture pri 
izvajalcih zdravstvenih storitev in omrežja samopostrežnih terminalov ter zagotavljanje 
nadzora nad potekom in sprotne integracije pridobljenih izkušenj v nadaljnje faze. Ti 
dejavniki pretežno omejujejo hitrejšo uvedbo kartice. Po drugi strani pa je z vidika 
učinkovitega delovanja celotnega zdravstvenega in zavarovalniškega sistema potrebno 
čimbolj skrajšati prehodno obdobje vzporednega delovanja obeh sistemov (zdravstvene 
knjižice in kartice). 

Skupne količine opreme v nacionalni uvedbi prikazuje tabela 40. 
Nacionalna uvedba je bila začrtana v treh fazah, po skupinah regij oziroma območnih 

enot Zavoda. Vsaka skupina regij je geografsko zaključena celota in ima približno enako 
število prebivalcev tudi zato, da je mogoča čim boljša izkoriščenost tehnoloških in 
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Sočasnč z izvedbo javnega razpisa 
so potekale številne zahtevne 
pripravljalne dejavnosti tudi v 

okviru strokovnih ekip v samem 
Zavodu: dopolnitev in uvedba 

programskih rešitev za pripravo 
podatkov za personalizacijo in za 
administriranje kartic, priprave na 
instalacijo in zagon vse potrebne 
strojne in programske opreme na 

Zavodu, priprave programa 
izobraževanja in usposabljanja vseh 

uporabnikov itd. 

Tabela 40. 
Količine opreme v nacionalni uvedbi sistema 
kartice zdraMvenega zavarovanja 

kartice zdravstvenega zavarovanja 2.000.000 
profesionalne kartice 20.000 
čitalniki kartic 5.300 
samopostrežni terminali 275 
izvajalci zdravstvenih storitev 1036 
programske hiSe izvajalcev 43 
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termnlnski plan uvedbe 
aort« mat 1998 

oktober • december 1996 
januar marec 2000 

april • junij 2000 

Stavilo izdanih kartic 
■■I 70.000 

750.000 
ZJ 820.000 

Slika 24. 
Časovni in vsebinski vidiki načrta nacionalne uvedbe kartice zdravstvenega zavarovanja 

Do konca Jeta 1999 je bila v mreži 
javne zdravstvene službe kartica 

uvedena v 61 (31 %) javnih zavodih 
in 197 (23 %) zasebnikih. 

organizacijskih zmogljivosti, ki sodelujejo pri uvajanju. Zaporedje in trajanje uvajanja 
prikazuje slika 24. 

Na osnovi uspešne organizacijske sheme pilotnega projekta je bila oblikovana nova, 
večjim razsežnostim in zahtevnejši logistiki prilagojena organizacijska shema projekta 
nacionalne uvedbe. Glavne novosti so sprememba organizacijske sheme projektne skupine, 
prenos določenih odgovornosti na raven skupin v Zavodovih območnih enotah ter 
formalizacija določenih postopkov in odnosov. Osnovni cilj dopolnjene organizacije je 
tesna povezava ne le ustreznih enot in oddelkov Zavoda temveč tudi vseh izbranih 
dobaviteljev informacijske in kartične opreme, predvsem pa jasna razmejitev pristojnosti 
in odgovornosti. Potek projekta se tako lahko stalno nadzira in preverja na rednih mesečnih 
kolegijih generalnega direktorja kot nadzornega odbora projekta, na katerem poročajo 
predstavniki vseh sodelujočih (vodstva Zavoda, območnih enot, dobaviteljev in izvajalcev 
v projektu). 

V vsaki regiji je za uvajanje neposredno odgovoren direktor Zavodove območne 
enote, ki deluje v koordinaciji z osrednjo projektno skupine in po splošnih smernicah, 
ki so postavljene enotno za vse regije. S tem je dosežena neposredna povezava pro- 
jekta z dejavniki izven Zavoda (zdravstvenimi ustanovami, zdravstvenimi delavci, zava- 
rovanci). 

Naloge operativnih skupin po območnih enotah vključujejo podrobno načrtovanje 
dejavnosti uvedbe, zbiranje podatkov o zdravstvenih delavcih - prejemnikih profesionalnih 
kartic, organizacija usposabljanja uporabnikov, določanje lokacij in izdelava tehničnih 
načrtov vgradnje samopostrežnih terminalov, razdeljevanje čitalnikov kartic, koordinacija 
opremljanja delovnih mest pri izvajalcih zdravstvenih storitev, promocijske dejavnosti itd. 
Po zaključku uvedbe v regiji projektna skupina območne enote sestavi poročilo in glede 
na svoje izkušnje dopolni opomnik za delo v naslednji regiji. 

Tabela 41 
Količine opreme, uvedene v uporabo v letu 
1999 

Število v letu 1999 
kartice zdravstvenega zavarovanja 500.000 
profesionalne kartice 4.150 
ćitalniki kartic 1.400 
samopostrežni terminali v omrežju 93 

12.1.3. Osnovni pokazatelji uvedbe v letu 1999 

Po zaključenih pripravljalnih delih so bile prve kartice zdravstvenega zavarovanja 
razdeljene zavarovancem v novomeški regiji v oktobru 1999. V istem mesecu je bila v 
nacionalni sistem integrirana tudi pilotna posavska regija, kar je zahtevalo določene tehnične 
in organizacijske prilagoditve (predvsem zaradi širšega nabora funkcij sistema). Do 
decembra je bila vzpostavljena polna dinamika distribucije kartic, 300 tisoč kartic mesečno. 
Količine opreme, uvedene v uporabo v letu 1999, so prikazane v tabeli 41. 

Do konca leta 1999 je bila v mreži javne zdravstvene službe kartica uvedena v 61 
(31%) javnih zavodih in 197 (23%) zasebnikih. 

SSS? 
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Poleg glavne dejavnosti distribucije so v letu 1999 potekale tudi intenzivne dejavnosti 
dopolnjevanja in širitve funkcionalnosti sistema kartice. 

V mesecu juniju je bil uspešno zaključen preskus uporabe administrativnih podatkov 
na kartici v lekarnah v pilotni regiji. S to aplikacijo je v lekarnah odpravljena potreba po 
ročnem vnosu podatkov z receptov v poročila in obračune za Zavod in je tako občutno 
zmanjšan potrebni obseg ročnih obdelav. 

Vključevanju zavarovalnice Adriatic v sistem kartice zdravstvenega zavarovanja je bilo 
v drugi polovici leta 1999 zelo intenzivno, tako da je bilo vse potrebno pripravljeno za 
produkcijski zagon že v začetku leta 2000. 

V decembru 1999 je bil izdelan program za enostavni pregled vsebine kartice 
zdravstvenega zavarovanja. Program omogoča izpis vsebine kartice preko tiskalnika, 
pregled podatkov na ekranu osebnega računalnika in zapis v posebno datoteko. Program 
je namenjen predvsem tistim uporabnikom, katerih programska oprema ne omogoča drugih 
načinov branja kartice zdravstvenega zavarovanja, ali ki obširnejših obdelav podatkov ne 
rabijo. S tem se uporabnost sistema širi na nove poslovne partnerje (zdravilišča, 
fizioterapevti, pogrebni zavodi itd.). 

Izdelan je tudi prototip aplikacije za prenosni čitalnik. Trenutno se izvaja testiranje in 
prilagajanje aplikacije različnim uporabnikom. Prenosne čitalnike bodo prejeli zdravniki, ki 
opravljajo hišne obiske, zdravstveni delavci, ki izvajajo nujno medicinsko pomoč in urgenca. 

Tabela 42. 
Vzroki najpogostejših vrnitev kartice 

Virok vrnitve 

naslovnik umrl 
naslovnik neznan 
naslovnik odpotoval 
naslovnik ni dvignil pošiljke 
naslov pomanjkljiv 
ostalo 

Število vrnjenih" 
(stanje na J1.12.99l 

274 
1988 

72 
2593 

33 
192 

podatki se nanašajo na 50().(XX) razdeljenih karik 

Kakovost podatkov In vrnjene kartice 
Zavod redno spremlja delovanje sistema kartice tako pri zavarovanih osebah kot pri 

izvajalcih zdravstvenih storitev. Skupna ugotovitev je, da uvedeni sistem deluje stabilno in 
da se občasne težave odpravljajo sproti. Zdravstveno osebje in zavarovanci so kartico dobro 
sprejeli, za kar gre zasluga predvsem kakovosti podatkov, kateri so se območne enote 
Zavoda intenzivno posvečale zadnjih nekaj let, in delu medicinskih sester ter drugih 
zdravstvenih delavcev. 

Na visoko kakovost podatkovnih zbirk v Zavodu kaže tudi podatek, da je bilo dosedaj 
vrnjenih nekaj manj kot 1 % kartic, kar je po mnenju strokovnjakov izjemen uspeh. 

Strukturo najpogostejših vzrokov prikazuje tabela 42. 

12.1.4. Nove funkcije na kartici 

V letu 1999 je bila razvita aplikacija zapisa podatka o posmrtnem darovanju organov 
in tkiv za presaditev. Uvedba zapisa tega podatka čaka še na zadnja organizacijska 
usklajevanja med pristojnimi telesi ter določitev načrta uvedbe glede na zakonske 
opredelitve. 

Že v letu 1998 je bil sprožen tudi razvojni projekt priprave tehnoloških in organizacijskih 
podlag za širitev nabora funkcij in nabora podatkov na kartici. Do februarja 1999 je bil 
zasnovan in v obliki tehničnih specifikacij za kartice dokumentiran nabor naslednjih novih 
funkcij: 

- elektronski recept in dokumentiranje izdaje zdravil, 
- elektronska naročilnica tehničnih pripomočkov in dokumentiranje njihove izdaje, 
- zapis mednarodno interoperabilnega nabora podatkov, pomembnih za nujno 

medicinsko pomoč (nabor podatkov G7), 
- kazalci na zdravstvene podatke. 
Te podlage so bile že uporabljene pri opredeljevanju kartic in druge opreme sistema v 

nacionalni uvedbi, tako da bo lahko že uvedena oprema opravljala tudi nove funkcije, ko 
bodo oblikovani vsi potrebni pogoji za to. Zaradi kompleksnosti in občutljivosti teh funkcij 
pa bo uvajanje potekalo postopno, več let. 

12.1.5. Mednarodno sodelovanje In vključevanje 

Proces razvoja karličnih sistemov v svetu je intenziven in hiter. Zato je potrebna stalna 
vključenost Zavodovih strokovnjakov v razvojne in usklajevalne procese. Tako se Zavod 
intenzivno in aktivno udeležuje številnih mednarodnih kongresov, delavnic in delovnih 
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rM,t 4i 
Udeležba Zavoda na mednarodnih srečanjih 

Kongres, 
konferenca 
MiE '99 
HEALTH CAROS 99 
CACTES '99 

Drlava 
gostiteljica 

Sloveniia 
Italiia 

Francija 

avgust 99 
oktober 99 

november 99 

Slovenija je vstopila v projekt 
Netlink-CEE, v katerem sodelujejo 

Nemčija, Francija, Italija in Kanada. 
Gre za ključni usklajevalni projekt 

Evropske unije na področju 
zdravstvene informatike. 

srečanj. Najpomembnejši kongresi in konference v letu 1999, na katerih so Zavodovi 
strokovnjaki predstavili slovenski sistem kartice in izmenjali izkušnje z mednarodnimi 
strokovnjaki, so navedeni v tabeli 43. 

Netlink-CEE in kartica zdravstvenega zavarovanja 
Slovenija je kot soizvajalka vstopila v projekt Netlink-CEE s podpisom pogodbe v 

decembru 1998. V letu 1999 so se zvrstila redna srečanja: Pariz, Praga, Ljubljana, Pariz. 
Netlink je eden ključnih razvojno-usklajevalriih projektov Evropske unije na področju 

zdravstvene informatike. V projektu sodelujejo Nemčija, Francija, Italija in Kanada. Projekt 
Netlink pomeni nadaljevanje projektov Eurocards in G7-HealthCards, saj je njegov cilj 
nadaljnji razvoj, uskladitev in uveljavitev standardov na področju zdravstvene informatike, 
s poudarkom na kartičnih in mrežnih tehnologijah. 

Netlink-CEE, sestrski projekt Netlinka, povezuje vzhodnoevropske projekte z 
zahodnoevropskimi. Slovenija, ki jo zastopata Zavod in Inštitut Jožef Štefan, ima s svojo 
vključitvijo v projekt neposreden stik z razvojnimi trendi na področju, poleg tega pa ima 
tudi možnost sooblikovati izdelke projekta. 

Diabware - Diabase in kartica zdravstvenega zavarovanja 
Slovenija se je vključila v pripravo gradiva za prijavo tega projekta v peti okvirni program 

(5th FrameVVork) Evropske komisije. Cilj projekta bo vzpostaviti podlage za izboljšanje 
kakovosti podatkov o diabetičnih bolnikih s sodobno informacijsko tehnologijo. V projekt 
so vključena podjetja s področja zdravstvene informatike (kartična tehnologija, računalniške 
mreže, razvoj aplikacij v zdravstvu) ter strokovne diabetične organizacije nacionalnega 
pomena. Vseh podjetij in organizacij skupaj je 16 in prihajajo iz devetih evropskih držav: 
Francije, Avstrije, Belgije, Danske, Švice, Velike Britanije, Nemčije, Italije in Slovenije. 

12.1.6. Zaključki 

Projekt kartice je vpet v trajno razvojno delo Zavoda na področju posodabljanja 
informacijskih sistemov v zdravstvenem zavarovanju in v poslovnem segmentu zdravstva. 
Nova elektronska kartica, ki bo po terminskem planu uvedena v celotni Sloveniji do poletja 
leta 2000, kot virtualna informacijska mreža povezuje do sedaj dokaj ločene informacijske 
sisteme v zavarovalnicah in pri izvajalcih zdravstvenih storitev, hkrati pa infrastruktura, ki jo 
uvaja projekt, ponuja tudi povsem nove možnosti povezav med informacijskimi sistemi in 
subjekti, s tem pa nadgrajevanje njihovega sodelovanja in integracije v smeri enotnega 
informacijskega sistema. Projekt Vlade Republike Slovenije Upravljanje razvoja sistema 
zdravstvenega varstva, ki se bo s kreditom Svetovne banke izvajal do leta 2007, izhaja iz 
infrastrukturnih rešitev projekta kartice. 

12.2. Uresničevanje strateškega 

razvojnega programa 

V letu 1999 se je uspešno nadaljevalo uresničevanje strateškega razvojnega programa 
zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji (v nadaljevanju razvojni program) v skladu s strateškim 
projektnim planom. Tako smo lani zaključili 13 projektov, ob koncu leta pa'jih je bilo v 
izvajanju še 7. Pri uresničevanju omenjenih projektov je aktivno sodelovalo več kot 80 
delavcev Zavoda, pri zunanjih projektih pa so sodelovali tudi strokovnjaki oziroma 
predstavniki drugih zavodov, inštitutov, zbornic in organizacij (tabela 44). 

V letu 1999 so bili zaključeni naslednji projekti: informacijska podpora procesu 
partnerskih pogajanj in sklepanju pogodb (POGODBE), prilagoditev in izdelava novih listin 
in obrazcev, potrebnih za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (LISTINE), 
informacijska podpora za izvajanje računovodskega dela prostovoljnih zdravstvenih 
zavarovanj (SALDAKONTI PZZ), informacijska podpora za poslovno področje zdravniških 
komisij (ZK), prenova organizacijske in informacijske podpore izbiri osebnega zdravnika 
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(IOZ), prenova informacijske podpore finančnemu poslovanju obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (FINPOS -1. faza), dopolnitev organizacije Zavoda (ORGANOVA), ustanovitev 
nove družbe Vzajemna, d.vz za izvajanje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (ORCAPZ), 
vzpostavitev sistema obdelave škod za prostovoljna zdravstvena zavarovanja (OŠKOD • I. 
faza) in prilagoditev strojne ter programske opreme Zavoda za prehod v leto 2000 (Leto 
2000). 

V okviru programa Evropske unije Phare/Consensus smo izvedli za nadaljnji razvoj in 
delo Zavoda izjemno pomemben projekt "Razvoj slovenskega sistema zdravstvenega 
zavarovanja z vidika vključevanja v Evropsko unijo - povečevanje učinkovitosti in 
obvladovanje stroškov" (REFORMS). Projekt je predstavljal sintezo dveh programov 
projektov, in sicer "OPTIMA" in "FINANCIRANJE". Namen projekta je bil izdelati strokovne 
podlage za nadgradnjo sistema zdravstvenega zavarovanja z ukrepi, ki bodo z racio- 
nalizacijo izrabe razpoložljivih virov in zmogljivosti omogočili ohranitev že doseženega 
standarda zdravstvenega varstva v Sloveniji. V okviru projekta je bila izdelana primerjalna 
analiza, ki podaja mednarodno primerjavo slovenskega zdravstvenega sistema s sistemi 
izbranih držav članic Evropske unije. Zaključki oziroma rezultati projekta (strokovne podlage 
in predlogi za dopolnitev modela obračunskega sistema na področjih ambulantno 
specialistične in bolnišnične dejavnosti in predlogi ukrepov za učinkovitejše obvladovanje 
izdatkov za zdravila, tehnične pripomočke in nadomestila) so podani v zaključnem poročilu 
projekta - memorandumu in temeljijo na izsledkih primerjalne analize in na sklepih učne 
delavnice (Ribno, 29. in 30. junij 1999). Na tej učni delavnici smo uskladili poglede vseh 
partnerjev v sistemu zdravstvenega varstva o priporočljivih usmeritvah nadaljnjega razvoja 
v projektu obravnavanih področij, ocenili sprejemljivost in izvedljivost priporočljivih 
usmeritev in se dogovorili o uresničevanju usmeritev oziroma izvajanju ukrepov. 

Zaradi vpliva sprememb in novih okoliščin v sistemu zdravstvenega zavarovanja ter 
rezultatov že izvedenih projektov, smo v začetku lanskega leta pristopili k analizi 
uresničevanja Razvojnega programa, sprejetega na strateški razvojni konferenci (7.5.1997) 
in oceni potreb po njegovem dopolnjevanju. Ob tem je prevladalo spoznanje, da je za 
uspešen nadaljnji razvoj potrebna širša ocena doseženih rezultatov in pomanjkljivosti ter 
ustrezni dogovori o nadaljnjem razvoju zdravstvenega zavarovanja in Zavoda. 

S tem namenom je bila 19. in 20.3.1999 izvedena interna strateška razvojna konferenca 
z naslovom "Razvojni program zdravstvenega zavarovanja Slovenije - Uresničevanje in 
nadaljnji razvoj". Konference, ki je bila delovno zastavljena, se je udeležilo več kot 150 
ključnih kadrov Zavoda. Udeleženci konference so uskladili svoje poglede o nadaljnjem 
razvoju Zavoda in zdravstvenega zavarovanja. Končna ocena udeležencev je bila, da je 

Tabela 44. 
Aktivni in zaključeni projekti v letu 1999 

1 POGODBE 
2. USTINE 
3. Saldakonti PZZ 
4. ZK 
5 OZ 
6. FINPOS - I. faza 
7. ORGANOVA 
8 OPTIMA - I. faza 
9. ORGAPZ 

10. 0$K0D • I. faza 
11. Leto 2000 
12. FINPOS PZZ 
13 REFORMS 
14. KZZ 
15. KRITERIJI 
16 STRAPRO 
17 FINANCIRANJE -Glngla 
18 DIS - I faza 
19. INFO-OVZ 
20. NADZORI 

1 .1. 1995 
3. 4. 1995 
1. 7. 1995 
1. 3. 1996 

13. 10 1997 
13. 10. 1997 
20 10 1997 

1. 3. 1998 
8. 5. 1998 

23 6 1998 
1. 9. 1998 

9 11 1998 
1. 2. 1999 
1. 9. 1995 
1. 8. 1996 

18. 3. 1997 
1. 10. 1997 

13 10. 1997 
1. 4. 1999 

15. 4. 1999 

31. 3. 1999 
30. 4. 1999 

'31. 3. 1999 
15. 2. 1999 
30. 4. 1999 

1. 6. 1999 
30. 5. 1999 

30. 11. 1999 
15. 6. 1999 

1. 6. 1999 
31. 7. 1999 

30. 6. 1999 
30. 7. 1999 

30. 9. 2000 
30. 4. 2000 
30. 7. 2000 

1. 2. 2000 
28. 2. 2000 
30. 4. 2000 
13 4 2001 

assa 

V okviru programa Evropske unije 
Phare Consensus je bil izveden 
projekt"Razvoj slovenskega 

sistema zdravstvenega zavarovanja 
z vidika vključevanja Slovenije v 

Evropsko unijo - povečevanje 
unčinkovitosti in obvladovanja 

stroškov". 
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Zavod v zadnjih letih napravil velike razvojne korake, da pa je dograjevanje globalnih 
usmeritev razvojnega programa potrebno. Z rezultati interne strateške konference in 
rezultati projekta Reforms bo v bližnji prihodnosti dopolnjen razvojni program. 

Zavod je v preteklem letu kot odgovorni nosilec sodeloval pri zasnovi nacionalnega 
projekta razvoj upravljanja sistema zdravstvenega varstva (Health Sector Management 
Project), katerega namen je modernizacija zdravstvenega informacijskega sistema na 
nacionalni ravni in pri zasnovi mednarodnega projekta regij iz držav članic Evropske unije 
in držav kandidatk za vključitev v Evropsko unijo REGINA (Regional Arrangemenls and 
Health in Europe), katerega namen je razvijanje novih znanj in izmenjava izkušenj o 
obvladovanju in organiziranosti sistemov zdravstvenega varstva. 

•AV: 
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13. Promocija in obveščanje 

javnosti i 

Nacionalno uvajanje kartice zdravstvenega zavarovanja, ustanavljanje Vzajemne 
zdravstvene zavarovalnice in obeleževanje 110. obletnice izvajanja zdravstvenega 
zavarovanja na Slovenskem in nekateri drugi projekti so po obsegu in zahtevnosti izvedbe 
izbranih strategij na področju izvajanja stikov z javnostjo v letu 1999 zasenčili nekatere 
sprotne in tekoče aktivnosti, ki jih sicer izvaja Zavod za celovito obveščanje javnosti o 
osnovnih vprašanjih izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Javna odmevnost vseh Zavodovih aktivnosti v preteklem letu je bila visoka. To potrjujeta 
tudi sprejema pri predsedniku Republike Slovenije in predsedniku Državnega zbora ob 
obeležitvi 110. obletnice zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. 

Tako pri navedenih projektih kot pri rednih oblikah obveščanja zunanjih in notranjih 
javnosti je Zavod uporabljal osnovna komunikacijska orodja za dosego boljše obveščenosti 
izbranih javnosti kot so redna srečanja z novinarji oziroma tiskovne konference, priprava 
posebnih gradiv za novinarje, izdajateljska dejavnost za splošne javnosti oziroma 
zavarovance, glasila, priročniki in druga gradiva za interno ter specialne javnosti (izvajalci 
zdravstvenih storitev in drugi), prirejanje in sodelovanje pri strokovnih srečanjih, razstavah 
ter drugih javnih dogodkih, izvajanje posebne informacijsko dokumentacije dejavnosti na 
Zavodu, neposredno sodelovanje v različnih organizacijah, ustanovah idr. 

f 

13.1. Promocijske aktivnosti 

Promocija in obveščanje javnosti o obeh za Zavod prednostih projektih v letu 1999, 
kartici zdravstvenega zavarovanja in ustanavljanju nove zavarovalnice za prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje, je zaradi velikosti in obsežnosti"potekalo na osnovi natančno 
načrtovane in usklajene Zavodove komunikacijske strategije, ki je bila izvedena tudi s 
pomočjo izbranih zunanjih sodelavcev. Osnovna in specifična sporočila o novostih in 
spremembah, ki jih oba projekta vnašata v vsakdanje življenje zavarovancev, so bila z 
izbranimi informativnimi orodji posredovana splošni in vsem drugim posebnim javnostim, 
ki jih spremembe prizadevajo, kot na primer vsem zdravnikom in zdravstvenemu osebju, 
delodajalcem, političnim in gospodarskim forumom, združenjem, organizacijam idr. 
Promocija in obveščanje o obeh projektih sta potekala na dveh, včasih celo treh ravneh: 
nacionalni, regionalni ali lokalni. Posebnost vseh teh aktivnosti je bila jasna razmejitev 
odgovornosti strokovnih nosilcev za celovito informiranje o projektih. Gre za izrazito 
decentraliziran način izvedbe promocijskih in informativnih aktivnosti, kjer so bili na podlagi 
enotnih izhodišč na nacionalni ravni izbrane aktivnosti izpeljane povsem samostojno v 
vseh 10 območnih enotah Zavoda. 

Analiza objav v medijih v letu 1999 kaže, da so bile promotivne aktivnosti pri obeh projektih 
uspešne. Velika frekvenca in pa pozitivna naravnanost prispevkov, ki so spremljali uvajanje 
kartice zdravstvenega zavarovanja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni sta izdatno 
pripomogli k izredni stopnji seznanjenosti z novostmi in spremembami, ki jih ta projekt prinaša 
v neposredno vsakdanje reševanje zdravstvenih problemov ali urejanje zadev na področju 
zdravstvenega zavarovanja. Podobno velja za informativne aktivnosti, ki so podpirale 
dolgoročno zelo pomembne spremembe pri izvajanju prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja oziroma Zavodovo ustanavljanje nove Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. 

Za oba projekta je Zavod zasnoval in izdal vrsto informativnih gradiv, brošur, zloženk, 
plakatov in drugih tiskanih ter elektronskih informativnih materialov. 

Poleg promocijskih aktivnosti, ki spremljajo vse Zavodove nacionalne projekte, se je 
na sedežu Zavoda na Miklošičevi 24 v Ljubljani v preteklem letu izvedlo tudi nekaj kulturnih 
prireditev. Zavod namreč že od leta 1997 dalje sistematično odpira prostore svoje poslovne 
stavbe za izvedbo različnih javnih dogodkov, s katerimi želi oplemenitili kakovost življenja 
prebivalcev Ljubljane in drugih krajev. 

8SS3 

Nacionalno uvajanje kartice 
zdravstvenega zavarovanja, 

ustanavljanje Vzajemne 
zdravstvene zavarovalnice in 
obeleževanje 110. obletnice 

izvajanja zdravstvenega 
zavarovanja na Slovenskem so po 

obsegu in zahtevnosti izvedbe 
izbranih strategij na področju 

izvajanja stikov z javnostjo v letu 
1999 zasenčili nekatere sprotne in 

tekoče aktivnosti. 
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Državni /akonik 

kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. 

K«« X - l/iUu in ra/|«><-l.in iW •• a)>nla 1KHH 

S področja likovnih umetnosti so bile najodmevnejše slikarska razstava Vladimirja 
Makuca (februar 1999), razstava kipcev Stojana Batiča (april 1999) in slik Magde Praznik 
(december 1999). \ 

Od oktobra dalje pa gosti Zavod v sodelovanju z Opero in baletom Slovenskega 
narodnega gledališča tudi ciklus "Pogovori z opernimi umetniki", ko mesečno predstavlja 
glasbeni javnosti domače operne umetnike. 

Vse kulturne prireditve so naletele na izredno dober sprejem pri občinstvu. 

ZakM «1 .1«. Manija IKK*. 
13.2. Obeležitev 110. obletnice izvajanja 

zdravstvenega zavarovanja 

Slika 25. 
Iz bogatega gradiva, zbranega za razstavo ob 
IIO. obletnici zdravstvenega zavarovanja na 
Slovenskem 

Zelo odmevne so bile tudi Zavodove aktivnosti, s katerimi je preteklo leto obeležil 
110. obletnico organiziranega izvajanja zdravstvenega zavarovanja na Slovenskem. Dejstvo, 
da je bila v avgustu 1889 v Ljubljani med prvimi ne le v takratni Avstroogrski, temveč v 
Evropi sploh ustanovljena okrajna bolniška blagajna, ki je temeljila na načelih solidarnosti 
in vzajemnosti oziroma na zakonu, po mnenju mnogih strokovnjakov še danes naši državi 
prinaša določene prednosti glede sedanje stopnje razvitosti sistema zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja pred mnogimi evropskimi državami. To in pa specifična 
zgodovinska sporočila je imel Zavod namen predstaviti javnosti z vrsto aktivnosti, s katerimi 
je zaznamoval ta jubilej (slika 25). 

Obletnico je Zavod javno obeležil s posebnimi gradivi, novinarskimi konferencami in 
drugimi dogodki ter posebnimi izdajami. Največji dogodek pa je pomenila pregledna 
zgodovinska razstava, ki je bila odprta v zadnji četrtini leta, s katero je splošni javnosti 
predstavil nekatera doslej neznana arhivska gradiva o razvoju zdravstenega zavarovanja v 
Sloveniji. Izvleček razstave pa je bil na ogled tudi v vseh desetih slovenskih območnih 
središčih. 

Zelo dragocen stranski produkt vseh prireditev, ki jih je Zavod izvedel v tem jubilejnem 
letu, pa so izredno kakovostni zgodovinski oziroma arhivski materiali, ki so jih v ta namen 
v preteklem letu intenzivno zbirali strokovni delavci in sodelavci Zavoda. Gre za pravne 
dokumente, monografije, fotografije in druga gradiva, ki zajemajo celotno razvojno obdobje 
ter tako zapolnjujejo nekatere izrazite vrzeli v zgodovinskem prikazu zdravstvenega 
zavarovanja v naši državi. Posebna vrednost ob uspešnem zaključku tega projekta so izdaje, 
ki so spremljale obletnico (dve slovenski in angleški brošuri) ter tiskani in elektronsko izvodi 
zbranih arhivskih dokumentov, ki so na voljo v INDOK službi Zavoda. 

Podatki o objavah v tiskanih in 
elektronskih medijih kažejo, da 
je bilo leta 1999 skupno 2.063 

prispevkov. 

13.3. Javna odmevnost vsebin zavodovega 

dela 

V službi za stike z javnostjo smo v letu 1999 izvedli analizo objav o Zavodu v medijih v 
letu 1999 in zaznali interes javnosti za nekatere teme posebej povezane z dejavnostjo 
Zavoda kot tudi širše s sistemom zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja (tabela 
45). Skupaj smo v 84 tiskanih in elektronskih medijih zaznali 2.063 prispevkov. Izrazito 
prevladujejo teme o zdravstvenih zavodih in drugih izvajalcih ter zdravstveni dejavnosti, ki 
zadevajo tudi poslovne odnose (financiranje) z izvajalci (411 objav). Nadalje imata skorajda 
enak delež objav uvedba in promocija kartice zdravstvenega zavarovanja (223 objav) in 
široko področje uresničevanja pravic zavarovancev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
(221 objav). Izjemna frekventnost slednje teme je predvsem posledica dejstva, da 
zavarovanci tudi v sedmih letih po reformi še vedno relativno slabo poznajo svoje pravice 
in tudi dolžnosti. Leto 1999 je bilo tudi leto uvedbe davka na dodano vrednost, ki je v veliki 
meri vplival tudi na poslovanje Zavoda, kar se, med drugim, izraža tudi v večjem številu 
objav o tej temi (168 objav). Tema "splošno o zdravstveni politiki in zdravstvenem sistemu" 
(149 objav) se nanaša na videnje in razumevanje vloge Zavoda v širšem kontekstu sistema 
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Tabela 45. 
Frekvenca objav o Zavodu v medijih v letu 7999 po temah 

Tema število objav delež 
Zavod in izvajalci zdravstvenih storitev 411 20 
Kartica zdravstvenega zavarovanja in zdravstveno informacijsko omrežje 223 11 
Pravice zavarovancev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 221 10 
Davek na dodano vrednost v zdravstvu 168 8 
SploSno o zdravstvenem sistemu in zdravstveni politiki 149 7 
Prostovoljna zdravstvena zavarovanja in Vzajemna d.v.z. 134 7 
Zdravila ' 114 6 
Poslovanje Zavoda in javne finance 104 5 
Posebne skupine bolnikov in bolezni 72 4 
Prispevki za zdravstveno zavarovanje -67 3 
Druge teme 400 19 
Skupaj 2.065 100 

Vir: Analiza pojavnosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v javnih medijih v obdobju september 
1998 do december 1999 

zdravstvenega varstva. Promocijske in informativne aktivnosti ob ustanovitvi Vzajemne, 
d.v.z., ki smo jih predhodno opisali, so imele opazen učinek v porastu objav (134 objav). 
Zdravila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so bila v letu 1999 še posebej aktualna 
tema zaradi nenehnega večanja izdatkov kot tudi racionalnega predpisovanja, list zdravil, 
cen zdravil itd. Med zelo frekventne teme uvrščamo še prispevke za zdravstveno zavarovanje. 
ter poslovanje Zavoda, ki se vsako leto znova, zaradi znanih pritiskov na rast odhodkov, 
izraža v skrbi za uravnoteženo in stabilno poslovanje. Poleg navedenih tem zaznavamo 
tudi vedno večjo ozaveščenost in tudi dejavnost zavarovancev oz. društev in drugih združenj 
(civilna družba), ki zastopajo specifične potrebe, interese in zahteve posebnih skupin 
bolnikov in bolezni naprimer invalidi, gluhi in naglušni, narkomanija, bolezni srca in ožilja, 
rak itd. 

13.4. Izdajateljska dejavnost 

V preteklem letu je bilo izdanih 5 številk t.i. Modrega Občasnika, strokovnega glasila 
Zavoda, ki z objavljenimi akti in navodili za izvajanje programov zdravstvenega 
zavarovanja obvešča izvajalce zdravstvenih storitev in druge poslovne partnerje Zavoda 
s strokovnimi in izvedbenimi izhodišči za njihovo delo. Za delavce Zavoda so bile v letu 
1999 izdane 4 številke t. i. Zelenega Občasnika, s katerim se seznanja predvsem notranja 
javnost, torej Zavodovi delavci s pomembnimi informacijami za delo Zavoda. Izdani sta 
bili tudi dve posebni številki Občasnika, ki sta bili namenjeni splošni javnosti oziroma 
vsem zavarovanim osebam o nacionalni uvedbi kartice zdravstvenega zavarovanja in o 
ustanavljanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. Skupno je bilo torej izdanih 11 številk 
Občasnika. > 

Najbolj odmevni sta bili v preteklem letu dve monografski izdaji. Brošura "Cenik 
ambulantno predpisanih zdravil v R Sloveniji", ki je izšla februarja 1999, je bila namenjena 
vsem zdravnikom za njihovo podrobno informiranje o cenah in drugih podatkih o zdravilih, 
ki so nujno potrebni za ustrezne odločitve zdravnikov oziroma za racionalno predpisovanje 
zdravil. Kot tretja izdaja v Zavodovi strokovni zbirki "Knjižnica ZZZS" pa je ob sodelovanju 
državnih predstavnikov Republike Slovenije in Republike Avstrije izšel prevod izredno 
pomembne avstrijske strokovne študije "Sistemi financiranja v zdravstvu" (uredil A. Stepan) 
(slika 26). Dragocena izdaja je strokovna novost na našem knjižnem trgu, ki poleg 
mednarodne primerjalne zdravstveno ekonomske analize sistemov financiranja v šestih 
izbranih razvitih državah prinaša tudi poseben dodatek s strokovno analizo slovenskega 
sistema. 

V preteklem letu pa je bila uresničena tudi zelo zahtevna druga izdaja vložnih listov za 
poseben Zavodov priročnik "Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja s pojasnili in 
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izvedbenimi navodili", ki ga uporablja prek tisoč naročnikov pretežno iz vrst zdravstvenega 
managementa, zdravnikov pa tudi drugi strokovni uporabniki priročnika. 

Poleg navedenih gradiv je Zavod izdal še vrsto drugih informativnih gradiv za 
zavarovane osebe s področja pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

13.5. INDOK služba 
Skupno obsega zbirka strokovnih 

knjig, serijskih publikacij, V skladu z opredelitvami posebnega Zavodovega Pravilnika je bilo v okviru Indok službe 
dokumentov in drugih gradiv v Zavoda v letu 1999 opravljenih veliko aktivnosti, da bi le-ta kot specialna knjižnica na 

INDOKu Zavoda že 21.437 enot. področju zdravstvenega zavarovanja in kot posebna služba za zbiranje in informiranje o 
gradivih in dokumentih nudila kakovostne storitve vsem zaposlenim na Zavodu in drugim 
zunanjim uporabnikom. 

INDOK služba je v preteklem letu z nakupom, darovanjem ali obveznimi izvodi pridobila 
novih 440 izvodov strokovnih knjig. Novih serijskih publikacij je bil preteklo leto 
evidentiranih skupno 689 izvodov, od teh je bilo 169 tujih in 519 slovenskih. Indok redno 
prejema 70 tujih in domačih naslovov periodike. V skladu z opredelitvami Pravilnika o 
Indok dejavnosti je bilo v letu 1999 opravljenih veliko aktivnosti na posameznih področjih 
informacijsko dokumentacijske dejavnosti, ki kot specialna knjižnica in Indok center nudi 
svoje storitve zaposlenim na Zavodu in širši javnosti. 

Skupno obsega zbirka strokovnih knjig, serijskih publikacij, dokumentov in drugih gradiv 
v INDOKu Zavoda že 21.437 enot. 

13.6. Domača stran Zavoda na Internetu 

Od spomladi 1997 deluje tudi posebna stran Zavoda na svetovni spletni mreži, in sicer 
na naslovu http://www2zzs.si. Informiranje prek interneta je danes sestavni del celovitega 
obveščanja na Zavodu, ki zagotavlja informacije o zdravstvenem zavarovanju splošni in 
posebnim javnostim. Zaradi narave tega novega medija posveča Zavod posebno pozornost 
ažurnemu strokovnemu obveščanju o novostih na področju zdravstvenega zavarovanja 
domači in mednarodni strokovni javnosti. V preteklem letu so bile na spletnih straneh najbolj 
obiskane podstrani, ki so podrobno pojasnjevale sistem kartice zdravstvenega zavarovanja. 
Na teh straneh so obiskovalci Zavodovih spletnih strani v letu 1999 izvedli okoli 8000 
dostopov ali vsak peti dostop na strani Zavoda. Na straneh, ki jih je Zavod namenil 
mednarodnemu informiranju, pa je bila kartica deležna skoraj vsakega drugega obiska od 
skupno okoli 4000 obiskov iz iz tujine. Med ostalimi vsebinskimi temami je bila s strani 
(domačih) uporabnikov interneta deležna velike pozornosti ludi ustanovitev Vzajemne in 
priprave Zavoda na informacijski prehod v leto 2000. 
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