
 

 

  SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

Odziv Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov 

Slovenije (SZZZZS) na novinarsko konferenco iniciative "Glas ljudstva". 

 

Ljubljana, 13. februar 2023 – V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in 

zobozdravnikov Slovenije ponovno opozarjamo na dejstvo, da so koncesionarji del javne 

zdravstvene mreže in ne da samo prejmejo enako plačilo za opravljene storitve s strani 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kot javni zavodi, ampak imajo 

njihovi pacienti zagotovljene enake pravice iz zdravstvenega zavarovanja kot pacienti 

zdravnikov zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih. 

Glavne razlike za zdravnike zaposlene pri koncesionarjih glede na zdravnike zaposlene v 

javnih zavodih pa predstavlja predvsem večja fleksibilnost pri organizaciji dela, nabavi 

materialov ter plačilu opravljenega dela. Vse navedeno pa večini zdravnikov pomeni tudi 

boljše pogoje za delo, kar je tudi glavni razlog, da se odločajo za delo pri koncesionarjih. Ti 

pa pri poslovanju kot že omenjeno niso vezani na plačno lestvico javnih uslužbencev in na 

javna naročila, morajo pa pri svojem delu biti preudarni in ekonomični, kajti nosijo večjo 

finančno in tudi osebno odgovornost za svoje poslovanje kot zdravniki zaposleni v javnih 

zavodih. 

Potrebno je poudariti tudi, da lastniki zdravstvenih domov niso državljani, ampak občine. Z 

zdravstvenimi domovi tako upravljajo posredno župani občin ustanoviteljic preko 

imenovanja večine članov v svetu zavoda, ta nato imenuje tudi direktorja javnega zavoda. 

Letni presežki v javnem zavodu na primarnem nivoju se prilijejo torej v proračun občin, kjer 

pa se lahko porabijo za karkoli, ne samo za zdravstvo.  Zasebniki dobiček pa v večini 

investirajo v svojo dejavnost, v nabavo bolj kvalitetnih medicinskih naprav in materiala pa 

tudi v nagrajevanje zaposlenih. Menimo, da ni rešitev v tem, da se omejuje delo zdravnikov 

in se jih prisili v določeno obliko zaposlitve, ampak da se vzpostavi kvaliteten nadzor nad 

porabo javnega denarja pri vseh, ne samo pri koncesionarjih, ampak tudi v javnih zavodih. 

Za obstoječe stanje v zdravstvenem sistemu niso krivi ne bolniki, ne zdravniki, še najmanj 

pa koncesionarji. Nikakor se delovanje koncesionarjev ne more predstavljati kot eden izmed 

glavnih vzrokov uničevanja javnega zdravstvenega sistema, ampak so ti kvečjemu del 

rešitve. Trenutno stanje je bilo predvidljivo in je posledica neurejenih sistemskih razmer in 

neupoštevanja predlogov stroke iz preteklosti. Zato še vedno predlagamo sistem, kjer 
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končno postane bolnik središče zdravstvenega sistema in kjer bodo finančna sredstva sledila 

bolniku in ne izvajalcem. Ob tem mora imeti bolnik že po ustavi zagotovljeno prosto izbiro 

do zdravnika, pri katerem se želi zdraviti, zdravnik pa mora  imeti prosto izbiro do tega v 

kakšni obliki želi delovati – bodisi kot zasebni zdravnik bodisi kot zaposlen v javnem zavodu. 

Tako ne bi bilo potrebe po koncesijah in zdravstvenih programih, ampak bi izvajalci 

konkurirali v okviru javne zdravstvene mreže s ciljem zagotavljati čim boljšo in čim bolj 

kakovostno storitev za bolnike. Vse ostale rešitve bodo povzročile dejansko propad javnega 

zdravstvenega sistema in privatizacijo v pravem pomenu besede. 


