
MATJAŽ HANŽEK (PS ZL): Hvala lepa.  
 S 1. januarjem 2015 se bodo v javnem zdravstvenem sistemu začele 
uporabljati tako imenovane bele napotnice. Z njimi bodo lahko zdravniki 
zasebniki, ki niso vključeni v sistem javne zdravstvene mreže niti preko 
zdravstvenih domov niti v obliki koncesij, napotili bolnike na pregled in 
zdravljenje v javnih zdravstvenih ustanovah. Zasebnik bo lahko bolnika napotil k 
specialistu na terciarno raven v javni mreži zdravstvenih storitev za katere 
napotuje, naj opravlja sam. Tako bodo zdravniki zasebniki dobili možnost 
odločanja o delu javnih zdravstvenih ustanov in uporabi sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja in prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja. Z belimi napotnicami se, kot kaže, odstranjujejo administrativne 
varovalke proti preskakovanju vrst v javnem zdravstvenem sistemu, ki je vse 
bolj razširjeno. Največje razlike o dostopu so pri prvih specialističnih pregledih. 
Kdor si lahko privošči samoplačniški prvi pregled, bo bistveno prej prišel do 
končne diagnoze in ustreznega zdravljenja. Takšna ureditev pa je nasprotno z 
načelom enakega dostopa vseh prebivalcev do ustreznega zdravljenja. Edini 
kriterij pri uvrščanju na čakalne liste bi moralo biti zdravstveno stanje. V praksi 
pa je bolj odločilno to kdo si lahko privošči samoplačniške storitve. Koristi od 
tega imajo po eni strani premožnejši bolniki, ki si z denarjem kupujejo 
preskakovanje vrste, po drugi strani pa zdravniki zasebniki, ki imajo zaradi 
zlorab javnega sistema več strank in zaslužka. Do teh pojavov ne bi prihajalo, 
če bi bila sistema javnega in zasebnega zdravstva ločena in če se bi v javnem 
zdravstvu zagotovil dostop do zdravstvenih storitev v razumnem času.  
 Zato vas sprašujem:  
 Kako boste zagotovili ločitev med javnim in zasebnim zdravstvom. Konec 
koncev ste to zapisali v koalicijskem sporazumu in brez tega ni mogoč 
enakopraven dostop do zdravstvenih storitev.  
 In drugič:  
 Kaj boste storili za skrajšanje čakalnih dob za prve preglede in za to, da 
bodo lahko osebni zdravniki čim bolj samostojno zdravili bolnike, namesto, da 
so le posredniki med njimi in specialisti?  
 Spoštovana gospa ministrica hvala za odgovor.  
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Odgovarja ministrica za zdravje, gospa 
Marija Milojka Kolar Celarc. 
 
MARIJA MILOJKA KOLAR CELARC: Hvala za besedo. Spoštovani gospod 
predsednik Državnega zbora, spoštovani gospod Hanžek. Pozdravljene 
poslanke in poslanci. Bela napotnica, ki se bo začela uporabljati s 1. januarjem 
leta 2015, kakor je pravilno ugotovil gospod poslanec, je rezultat že leta 1998 
sprejeta odločba Ustavnega sodišča, s katerim je razveljavilo določbo 257. 
člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v delu, ki se nanaša na 
zavrnitev povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so bile opravljene na 
podlagi napotnice izdan v samoplačniški ambulanti. Svojo odločitev je Ustavno 
sodišče utemeljilo s tem, da zavarovana oseba z izbiro osebnega zdravnika 
izven javne mreže, za katerega storitev je plačala polno ceno, kljub plačanim 
prispevkom obveznega zdravstvenega zavarovanja ne more biti kaznovana še 
s tem, da mora v celoti plačati storitve vseh drugih zdravstvenih delavcev, ki jih 
v svoji situaciji potrebuje. Zato je zavod kot zavarovalnica po mnenju Ustavnega 
sodišča dolžan dopustiti svobodno izbiro zdravnika in zdravstvenega zavoda na 
vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, tako na primarni kot na sekundarnem 
nivoju. Zato je zavod za zdravstveno zavarovanje po izdaji te odločbe 
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izvajalcem že nekajkrat pojasnil, da je v skladu s to odločbo že nekajkrat 
pojasnil, da je v skladu s to odločbo zavarovana oseba, ki uveljavlja storitve pri 
zasebnem izvajalcu kot samoplačnik, lahko napotena k zdravniku javnega 
izvajalca in na podlagi te napotitve uveljavlja zdravstvene storitve pod enakimi 
pogoji kot če bi jih uveljavljala na podlagi napotnice. Hkrati je izvajalcem tudi 
pojasnil kateri podatki so potrebni za obravnavo zavarovalne osebe pri javnem 
izvajalcu. Situacija torej ni nova, ni pa bila urejena tako, da so se zasebni 
izvajalci posluževali različnih načinov kako dajati napotila oziroma napotnico za 
zavarovane osebe v javni mreži. Prav zaradi tega je na pobudo Zdravniške 
zbornice Slovenije skupaj v delovni skupini Zavod za zdravstveno zavarovanje 
pripravil vzorec te listine, ki se imenuje bela napotnica, na kateri so seveda vsi 
podatki, ki so potrebni za izvajanje pravic iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja pri izvajalcih tako na sekundarnem ali terciarnem nivoju. Zavod je z 
namenom enakopravne obravnave vseh zavarovanih oseb oziroma enotnega 
ravnanja izvajalcev pripravila tudi okrožnico uveljavljanju zdravstvenih storitev v 
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, če je v tem primeru izdal 
napotnico zasebni izvajalec. Gre za to, da so vsi zavarovanci v enakopravnem 
položaju, da si vsak sam lahko izbere svojega zdravnika oziroma zdravnika, pri 
katerem bo opravil ta pregled. In nikakor ne drži trditev, da so pri naročanju 
ljudje z belo napotnico v privilegiranem položaju, kajti izvajalci v javni 
zdravstveni mreži morajo pri naročanju na specialistične zdravstvene preglede 
in vpisovanje v čakalne sezname vse zavarovanje osebe z belo napotnico 
obravnavati na enak način, kot če bi le-ta uveljavljala storitve na podlagi 
običajno zelene napotnice. To pomeni, da mora biti edino merilo stanje bolnika 
oziroma osebe, ki potrebuje tak specialističen pregled.  
 In še, kako bomo ločili javno in zasebno. Pravilno ste ugotovili, da je to 
koalicija zapisala v svojo pogodbo. Vemo, da je Zakon o zdravstveni dejavnosti 
že zelo star, iz leta 1992, preživet, in da bo zato treba v novem zakonu jasno 
določiti kriterije in merila, razpis, kdo, kdaj in za koliko časa bo lahko pridobil 
koncesijo, kdo bo opravljal javno in kdo zasebno dejavnost. Hvala. 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Besedo ima Matjaž Hanžek. 
 
MATJAŽ HANŽEK (PS ZL): Hvala lepa.  
 Najprej, zanimiva ugotovitev, 16 let, za to seveda niste vi krivi, ampak 
vseeno, vlada, vlade. 16 let, da se odpravi ali pa da se poskuša odpraviti eno 
izmed neustavnosti v Sloveniji, kar kaže na odnos do pravne države.  
 Bela napotnica je samo vrh ledene gore mešanja zasebnega z javnim, 
zaradi česar mora večina prebivalcev na zdravstvene storitve čakati dlje, 
manjšina pa je lahko prej na vrsti kot upravičena. Problem še zdaleč ni v prvih 
specialističnih pregledih. Zelo dolge čakalne dobe so tudi za določanje vrste 
diagnostike. Tudi na tem področju lahko govorimo o dvotirnem sistemu, kjer je 
hitrost zdravljenja namesto od zdravstvenega stanja odvisna od premoženja. 
Spomnite se na poročilo KPK o zaslužkarskih praksah v zdravstvenem sistemu. 
Med drugim so v poročilu ugotovili, da so bili nekateri kirurgi v javnih bolnišnicah 
prednost pri operacijah dajali bolnikom, ki so prej opravili samoplačniške 
preglede v zasebnih ambulantah, kjer so ti zdravniki opravljali popoldansko 
dejavnost. S takimi praksami so oškodovani bolniki in vsi, ki smo vključeni v 
sistem. Očitno bomo imeli pri dostopu do zdravstvenih storitev tri kategorije 
državljanov: prva kategorija bodo z visokimi dohodki, ki si bodo pač kupili 
prednostno obravnavo, drugi bodo tisti, ki se bodo odrekli drugim stvarem, da si 
bodo lahko kupili prednostno obravnavo, in tretji pa bodo taki, ki bodo morali 



3 

pač čakati. Pojava belih napotnic ne smemo podcenjevati. Celo generalni 
direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje je priznal, da ta sistem povečuje 
tveganje, da bodo imeli samoplačniki neupravičeno prednost pri čakalnih 
dobah. Zato bi rad dobil še bolj konkreten odgovor o tem: Kateri ukrepi bodo 
uvedeni za ločitev javnega in zasebnega zdravstva? 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Besedo ima ministrica za zdravje, gospa 
Marija Milojka Kolar Celarc. 
 
MARIJA MILOJKA KOLAR CELARC: Mogoče dve zadevi za začetek, ker ste 
omenjali čakalne dobe. Res je, lahko se vsi strinjamo, da čakalne dobe, 
predvsem v ortopediji, pomenijo neke vrste kršitev pravice do spoštovanja 
pacientovega časa in pravice do dostopnosti po potrebi oziroma do izvedbe 
zdravstvene storitve. Zaradi tega smo zdaj pred kratkim uspeli z aneksom 2 k 
splošnemu dogovoru že za leto 2014 prav za namene zmanjšanja čakalnih dob 
pridobiti 3,7 milijona evrov dodatnih sredstev na letnem nivoju, potem pa 
dodatno še za širitev pregledov diagnostike 2,28 milijona evrov na letnem 
nivoju. Prav tako bo prišlo tudi do povišanja plačila prispevanja perspektivnih 
programov s 5 na 10%, to vse še za leto 2014, kar bo izvajalcem izplačano v 
februarju leta 2015. Hkrati pa se povečuje za 63,5 milijona povečano plačilo 
programov vsem izvajalcev zdravstvenih storitev v letu 2015.  
 In še na kratko, kako bo ločitev, težko je zelo v detajle zdaj vnaprej 
govoriti, to bo opredeljeval Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki bo tudi ena od 
prioritet priprave nove zakonodaje, poleg krovne strategije v letu 2015 oziroma 
2016. Gre dejansko za sistem oziroma za koncept, da bo dejansko tudi 
podeljevanje koncesij podeljeno prvič v skladu z razpisi za določen čas in fizični 
osebi, pred tem pa seveda bo v Sloveniji potrebno vzpostaviti celotno mrežo 
primarnega zdravstva, celotno mrežo sekundarnega zdravstva in opredeliti tam, 
kjer je pomanjkanje potreb in tam v bistvu dati možnost, da se podelijo 
koncesije oziroma zasebna praksa. To je en osnoven koncept oziroma vodilo, ki 
bi ga ministrstvo zasledovalo pri pripravi tega zakona. Bo pa tako v javni 
obravnavi oziroma predebatirano z vsemi deležniki. Hvala. 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Besedo ima Matjaž Hanžek. 
 
MATJAŽ HANŽEK (PS ZL): Hvala lepa, gospa ministrica. 
 Jaz zdravstvo in zdravje, predvsem zdravje bolj kot zdravstvo, kot 
sociolog spremljam že kakšnih dvajset let, predvsem me pa tudi zanima, vsaj 
dvajset let potekajoča reforma zdravstvenega sistema v Sloveniji, kjer že 
dvajset let delamo, to je krasno, običajno se dela v svetu po deset let, da je 
dobro, pri nas je dvajset let. Ampak vsaka Vlada začne na novo, iz svojih 
izhodišč v glavnem so pa temelji na raznih, bi rekel, individualnih ukrepih.  
 Zato me je tudi zbodla ta bela napotnica, ki sama po sebi ne bi / 
nerazumljivo/. In spet eden izmed sistemov malo spremeni da se ne bi 
spremenilo. Ta zdravstvena reforma se dela več kot dvajset let na ta način, da 
se ali nekaj spremeni, kar je nepomembno ali se spremeni tako da se kakšen 
lobi zadovolji. Tako da, ni kakšne posebne kontrole glede preskakovanja vrst, 
kar je še malo po drugi strani korupcije, ki jo je v zdravstvu veliko in podobno. 
Ali pa zaradi tretjega cilja, kako čim več prišparati, da ne bi bilo potrebno kaj 
posebnega narediti. 
 Jaz bi samo opozoril gospo ministrico, da obstaja Ljubljana Čarter ali 
Ljubljanska listina o reformi zdravstva, ki je svetovna zdravstvena organizacija 
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leta 1996 v Ljubljani sprejela pri vseh teh reformah je skoraj nikoli ne 
uporabljamo čeprav bi lahko bili na to ponosni, ker ima še ljubljansko ime. In ta 
listina pravi, da se morajo reforme zdravstva izhajati iz vrednot človeško 
dostojanstvo, enakost, solidarnost, profesionalna etika. To, kar je bela 
napotnica dvomim da je kar koli. Biti usmerjen v zdravje ne pa varčevanje da 
bomo lahko banke plačevali in predvsem mora biti osredotočena na ljudi, 
predvsem pa univerzalno dostopnost morajo zagotavljati in enake možnosti. 
Predvsem kar je pa bistveno, kar jaz dvajset let v tem, ko to spremljam, mora 
temeljiti na celostnem pristopu. In ta bela napotnica, zato me je posebej zmotila, 
ne temeljni na tem in v šestnajstih letih bi že lahko to uredili. Zato mislim, da je 
to ne samo zaradi bele napotnice ampak zaradi našega razmišljanja o 
zdravstvenem sistemu in o odnosu do zdravja ljudi, ki je širše kot le zdravstveni 
sistem, predlagam, da / nerazumljivo, opozorilni znak za konec razprave/ 
obravnava. Hvala lepa. 


