
 

Številka: 411-05/17-5/ 
Datum: 11. 9. 2017 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Poslovnika Državnega zbora je          
Zakonodajno-pravna služba pripravila 
 

M N E N J E 
 

o Predlogu zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti 
javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija 

(ZIUFSZZ), nujni postopek, EPA 2192-VII. 
 

 
Zakonodajno-pravna služba je Predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z           
Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika. 
 
K 1. členu: Tako v naslovu kot v opredelitvi v prvem odstavku se interventne ukrepe               
določa z namenom zagotovitve finančne stabilnosti, čeprav iz enega od dveh ukrepov            
po Predlogu zakona izhaja, da je njegov cilj zagotovitev poslovne in plačilne            
sposobnosti (ukrep „sanacija javnih zdravstvenih zavodov“, III. Poglavje). Zaradi tega bi           
bilo treba preveriti, ali je pojem finančne stabilnosti nadpomenka oziroma ali vključuje            
poslovno in plačilno stabilnost. 
 
V prvi alineji drugega odstavka je treba črtati „vključno s spremembo plačilnih rokov“,             
ker je že iz 2. člena razvidno, da ukrepi iz prve alineje drugega odstavka zajemajo tri                
vrste ukrepov. Ta dostavek je torej nepotreben in hkrati nepopoln, saj enega izmed             
ukrepov izpušča.  
 
Zdi se, da bodo upravičenci do obeh ukrepov iz drugega odstavka po tem Predlogu              
zakona isti (torej tisti javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika           
Slovenija in opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni in ki imajo             
na dan 31. december 2016 v bilanci stanja presežek odhodkov nad prihodki, prim. prvi              
odstavek 4. člena in drugi odstavek 10. člena Predloga zakona). Zaradi tega bi se              
lahko upravičenci določili v okviru ene določbe. Takšna določitev upravičencev bi tudi            
sicer prispevala k jasnosti predlagane ureditve. 
 
K 2. členu: Menimo, da je sklic na drugi odstavek 49. člena Zakona o zavodih               
neprimeren, saj daje ta pravno podlago za ravnanje ustanovitelja v konkretnem in            
posamičnem zavodu, ne pa v obravnavanih primerih, ko je za izpolnitev odgovornosti            
ustanovitelja do obveznosti številnih zavodov treba z zakonom določiti posebne          
ukrepe, da bodo obveznosti zavoda poravnane. 
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K 4. členu: Upoštevaje obrazložitev se glede prvega odstavka zastavlja vprašanje,           
zakaj je izrecno določeno, da se izvede pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz             
preteklih let iz naslova javne službe. V obrazložitvi je namreč zapisano, da tržna             
dejavnost v bolnišnicah predstavlja le 3 % celotnih prihodkov. Pojasniti bi bilo treba, ali              
imajo javni zdravstveni zavodi po tem Predlogu zakona vzpostavljeno ločeno          
evidentiranje različnih dejavnosti (Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem          
evidentiranju različnih dejavnosti) in bo pokrivanje presežka zgolj na dejavnosti javne           
službe mogoče izvesti. Določbo bi bilo treba vsebinsko prilagoditi drugemu odstavku 5.            
člena Predloga zakona, po katerem iz vsebine vloge za izvedbo enkratnega transfera            
ni razvidna omejitev na javno službo. 
 
Določba tretjega odstavka je nepotrebna, saj že iz smiselne uporabe ZUP v            
javnopravnih zadevah (4. člen ZUP) izhaja, da je pozitivno odločitev o vsebini mogoče             
doseči le na podlagi popolne in pravočasne vloge.  
 
V četrtem odstavku je sklic očitno napačen. Sicer pa se zastavlja vprašanje, ali določba              
po vsebini predstavlja zakonsko materijo. Določitev izkazovanja transfernih sredstev je          
materija računovodskih standardov po Slovenskih računovodskih standardih (2016)        
(Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr. in 23/17). Če določba po vsebini od njih ne                 
odstopa in torej ne pomeni izjeme od sistemske ureditve na tem področju, je tudi              
nepotrebna. 
 
K 5. členu: Upoštevaje obrazložitev bi bilo treba zaradi jasnosti v drugem odstavku             
izrecno določiti, da je zahteva po revidiranih računovodskih izkazih za leto 2016            
izpolnjena z notranjo revizijo izkazov. 
 
Pravno-sistemsko neobičajna je določba tretjega odstavka, da svet zavoda predhodno          
obravnava in potrdi vlogo, saj potrditev empirično vključuje predhodno obravnavo. 
 
K 6. členu: Sklic v prvem odstavku je nepotreben, saj je že v prvem odstavku 1. člena                 
uvedena ustrezna okrajšava. 
 
Glede drugega odstavka se prav tako zastavlja vprašanje, ali določba po vsebini            
predstavlja zakonsko materijo ali materijo računovodskih standardov po Slovenskih         
računovodskih standardov (2016). Če določba po vsebini od njih ne odstopa in torej ne              
pomeni izjeme od sistemske ureditve na tem področju, je nepotrebna. V vsakem            
primeru pa je treba pri državnem proračunu upoštevati sestavo splošnega dela           
proračuna po drugem odstavku 12. člena Zakona o javnih financah (splošni del            
proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in           
naložb ter račun financiranja). 
 
K 7. členu: Ugotavljamo, da gre po vsebini za določbo, ki bi morala biti uvrščena za 5.                 
členom, ker se nanaša le na ukrep iz prve alineje 2. člena Predloga zakona. 
 
Opozarjamo, da vrstni red poplačil iz prvega odstavka ni določen, zato dopušča prosto             
presojo o tem, za kateri namen bodo najprej namenjena enkratna transferna sredstva            
za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let. Zaradi tega bo            
ogroženo doseganje temeljnega namena Predloga zakona, razvidnega iz 1. člena, t.j.           
doseganje finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Za doseganje tega cilja se           
zdi pomembno, da se enkratna transferna sredstva uporabijo v prvi vrsti za namen iz              
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prve in druge alineje. Za namen iz tretje alineje, po katerem je mogoče enkratna              
transferna sredstva za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let           
nameniti tudi za tekoče plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, ki izhajajo iz             
naslova opravljanja javne službe, je po naši oceni vprašljivo, ali sploh gre za namensko              
uporabo sredstev za namen sanacije in doseganje finančne stabilnosti. Zaradi tega bi            
predlagatelj zakona moral pojasniti, ali raba teh sredstev po tretji alineji še sodi v okvir               
namena zakona in to tudi obrazložiti. 
 
Drugi odstavek zaradi samostojne vsebine terja ureditev v posebnem členu, ker se            
nanaša na vse ukrepe iz tega, torej drugega poglavja, ne pa samo na prvi ukrep iz tega                 
poglavja po prvi alineji 2. člena Predloga zakona.  
 
Pojasniti bi bilo treba razmerje med tretjim odstavkom tega člena in tretjim odstavkom             
8. člena. Običajno je kršitev zakona, v tem primeru nenamenska uporaba sredstev,            
sankcionirana z obveznostjo vrnitve sredstev. Če vrnitev ni prostovoljna, vrnitev          
zahteva drug organ. Če predlagana ureditev od opisane ureditve odstopa, je to treba             
natančno zapisati. Opozarjamo še, da tretji odstavek 8. člena omogoča ministrstvu, da            
zahteva vrnitev zaradi nenamenske porabe sredstev zaradi nepravilnosti podatkov,         
določenih v vlogi, kar ne ustreza nenamenski rabi, ampak neupravičeni pridobitvi teh            
sredstev. 
  
K 8. členu: Zaradi jasnosti bi bilo treba vlogo v tretjem odstavku vezati s sklicem na                
drugi odstavek 5. člena Predloga zakona. Niti iz obrazložitve pa ni mogoče razbrati, ali              
je enako kot za revidirane računovodske izkaze za leto 2016 (gl. drugi odstavek 5.              
člena Predloga zakona in pripombo ZPS) z revizijo mišljena notranja revizija. V tem             
primeru je neutemeljeno pričakovati, da bo ta (isti) revizor ugotovil nepravilnosti           
podatkov, določenih v vlogi iz drugega odstavka 5. člena. 
 
K 9. členu: Zastavlja se vprašanje, za katera plačila naj bi se uporabljala ta določba, ki                
podaljšuje plačilni rok. Po jezikovni razlagi in upoštevaje prehodno določbo v 19. členu             
Predloga zakona se lahko nanaša le na tista, pri katerih je javni zdravstveni zavod              
listino, ki je podlaga za plačilo, prejel po uveljavitvi zakona. Če naj bi se nanašal tudi na                 
tista plačila, za katera je javni zdravstveni zavod listino prejel pred uveljavitvijo tega             
zakona, je ureditev lahko sporna zaradi posega v že nastala (civilnopravna) razmerja            
med javnim zdravstvenim zavodom in njegovim upnikom, pri čemer se položaj upnika            
poslabšuje.  
 
Institut očitno nepravičnega (pogodbenega) dogovora je urejen v zakonu, ki ureja           
preprečevanje zamud pri plačilih, zato ga je treba opredeliti z ustreznim sklicem (9.             
člen Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih). 
 
K 10. členu: Iz prvega odstavka ni jasno razviden pomen posebnega projekta Vlade, in              
sicer, ali gre za podlago za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega            
obsega dela ali tudi za opredelitev vsebine sanacije v javnih zdravstvenih zavodih. 
 
V drugem odstavku ni določeno, v kakšnem roku morajo javni zdravstveni zavodi, v             
katerih je Vlada uvedla sanacijo, pripraviti sanacijski program (sicer je v določbi odveč             
zapisovati, da Vlada sanacijo uvede s sklepom). Poleg tega pa ni jasno, kakšen pomen              
ima predhodna obravnava v svetu zavoda glede na to, da sanacijski program pripravi             
sanacijska uprava (prva alineja tretjega odstavka 13. člena Predloga zakona), na           
predlog sanacijskega odbora pa ga potrdi minister, pristojen za zdravje.  
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V šestem odstavku je odveč določati, da je treba poleg finančnega načrta pripraviti             
kadrovski načrt, saj je zadnji za posredne uporabnike proračuna države, kamor sodijo            
javni zdravstveni zavodi, priloga finančnega načrta, ki mora biti z njim usklajena (63.             
člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018). 
 
K 11. členu: Status sanacijskega odbora, ki je pojasnjen zgolj v obrazložitvi, bi bilo              
treba urediti v tej določbi. Če naj bi bil sanacijski odbor strokovno telo, se zastavlja               
vprašanje, ali gre za strokovni svet v smislu 20. člena Zakona o državni upravi              
(strokovni svet ustanovi minister kot svoj strokovno-posvetovalni organ za obravnavo          
strokovnih vprašanj z upravnih področij ministrstva oziroma za svetovanje pri          
oblikovanju politik).  
 
V zvezi s pristojnostmi sanacijskega odbora, ki spremlja izvajanje sanacijskega          
programa in vzpostavi sistem nadzora nad izvajanjem sanacijskega programa, se          
zastavlja vprašanje, kdo bo izvajanje sanacijskega programa nadziral. Če naj bi bil to             
svet zavoda, bi bilo to treba izrecno določiti, saj gre za pristojnosti, ki svetu zavoda po                
sistemski ureditvi (Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih) ne gredo. 
 
V zvezi s 5. točko drugega odstavka opozarjamo, da cilji in namen izvedene sanacije v               
zakonu niso določeni; če je s tem izrazom mišljen merljiv cilj iz 1. točke petega               
odstavka 10. člena Predloga zakona, ki je sestavni del akcijskega načrta ukrepov s             
terminskim planom in s tem sanacijskega programa, pa je treba to izrecno določiti. V              
nasprotnem primeru iz zakona ne bo razvidno, kdaj so izpolnjeni pogoji za zaključek             
sanacije. Opozarjamo tudi na to, da je v skladu z drugim odstavkom 10. člena Predloga               
zakona Vlada pristojna, da sprejme sklep o zaključku sanacije na predlog ministra (in             
ne sanacijskega odbora), kar je treba upoštevati tudi v tej točki. 
 
V tretjem odstavku so našteta strokovna področja na taksativen način, zato se            
zastavlja vprašanje, ali je to predlagateljev namen.  
 
Četrti in peti odstavek urejata nezdružljivost članstva v sanacijskem odboru. Zdi se, da             
prvi ureja nezdružljivost ob imenovanju, drugi pa v času opravljanja dela v sanacijskem             
odboru. To pomeni, da bi moral peti odstavek, upoštevaje načelo enakosti (14. člen             
Ustave), obsegati take primere nezdružljivosti kot so določene v četrtem odstavku.           
Takšna je tudi ureditev v sistemskem zakonu s tega področja (prim. 27. in 28. člen               
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije). Ureditev petega odstavka pa je manj            
omejujoča kot po četrtem, kar pomeni, da bi lahko med opravljanjem dela v             
sanacijskem odboru njegov član lahko postal npr. funkcionar politične stranke, ne bi pa             
smel biti vanj imenovan, če bi bil funkcionar politične stranke ob imenovanju. Sicer pa              
je treba obseg nezdružljivosti v četrtem odstavku ponovno preveriti z vidika           
sorazmernosti v primeru, ko je imenovanje prepovedano članom predstavnikov         
združenj pogodbenih partnerjev izvajalcev zdravstvene dejavnosti in zaposlenim pri         
pravnih osebah, ki ponujajo zasebna zdravstvena zavarovanja in zaradi zapisa, da v            
sanacijski odbor ne sme biti imenovana pravna oseba. 
 
Pojem „sektor država“ v petem odstavku bi bilo treba vezati s sklicem na zakon, kjer je                
opredeljen (4. točka 2. člena Zakona o fiskalnem pravilu).  
 
K 12. členu: Plačilo članov sanacijskega odbora ni urejeno, glede na pomanjkljivo            
določen status sanacijskega odbora, na katerega smo opozorili v pripombi v prejšnjem            
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členu, pa o tem tudi ni mogoče zanesljivo sklepati. Ureditev tega vprašanja bi sicer              
sodila v določbo tega člena, ki ureja delovanje sanacijskega odbora. 
 
Določbo šestega odstavka bi bilo treba izboljšati. Zdi se, da gre za verigo poročanja o               
poteku sanacije preko sanacijskega odbora, zato ni jasno, o katerih izvedenih nadzorih            
in revizijah v javnih zdravstvenih zavodih naj bi ministrstvo poročalo vladi. Nadzori in             
revizije namreč niso naloga sanacijskega odbora oziroma del sanacijskega programa          
(prim. tretji odstavek 10. člena Predloga zakona). 
 
K 13. členu: Glede na predlagano ureditev v prvem odstavku, ki je prepuščena presoji              
primernosti, vodstva javnih zdravstvenih zavodov nadaljujejo z delom kot sanacijska          
uprava. Pri tem je sicer premalo določen pojem „vodstvo“ iz prvega odstavka v drugem              
odstavku podrobno opredeljen preko poimenovanj delovnih mest. Sestava sanacijske         
uprave v drugem odstavku predpostavlja ustaljeno in enako nomenklaturo v vseh           
javnih zdravstvenih zavodih glede na raven letnih prihodkov, zato se zastavlja           
vprašanje, ali imajo vsi takšno sistemizacijo delovnih mest. Zdi se, da ni rešeno             
vprašanje, kako se bo oblikovala sanacijska uprava v javnem zdravstvenem zavodu, ki            
v času uvedbe sanacije nima zapolnjenih vseh tistih delovnih mest, ki sodijo med             
mesta članov sanacijske uprave. 
 
V krivdnem razlogu iz četrte alineje petega odstavka bi bilo bolje uporabiti sklic ali              
natančno izraziti nasprotje s tretjim odstavkom 7. člena Predloga zakona. 
 
Za odstop od sistemske ureditve glede postopka imenovanja direktorja zavoda, ki           
deluje v okviru sanacijske uprave, je v obrazložitvi navedeno, da je ministrstvo,            
pristojno za zdravje, odgovorno za stabilizacijo, ne pa vlada. Ugotavljamo, da bi            
uporaba tega argumenta zahtevala tudi, da minister soglaša s tem, da direktor            
nadaljuje svoje delo v okviru sanacijske uprave, vendar soglasje ministra za vključitev v             
sanacijsko upravo ni predvideno.  
 
K 17. členu: Zapis te prehodne določbe je treba prilagoditi in upoštevati, da se v               
prehodni določbi določi rok za izdajo podzakonskega akta, v katerem bo ministrstvo            
pripravilo enotno vlogo iz prvega odstavka 5. člena Predloga zakona. Ne glede na to              
pa javni zdravstveni zavod ne bo obvezan k predložitvi enotne vloge, ker je rok za               
izdajo akta ministrstva instrukcijski, rok za posredovanje vloge javnega zdravstvenega          
zavoda ministrstvu pa prekluziven in teče od uveljavitve tega zakona (prim. 18. člen             
Predloga zakona).  
 
K 21. členu: Ugotavljamo, da ni določen rok za uvedbo sanacije, kar je sicer              
pristojnost Vlade po drugem odstavku 10. člena Predloga zakona.  
 
 
 
 
Višja sekretarka

mag. Sonja Bien Karlovšek, l.r. 

Nataša Voršič 
vodja 

 
 
 
Poslano: 
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- Odboru za zdravstvo 
- Odboru za finance in monetarno politiko 


