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Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2022 
- obravnava in javna objava Letnega poročila ZZZS 2022 - 

 
Ljubljana, 27. 2. 2023 – Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji ob sprejemu sklepa o potrditvi predloga letnega 
poročila – zaključnega računa ZZZS za leto 2022 obravnaval tudi vsebinsko poslovno poročilo 
ZZZS o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz katerega izhaja, da je ZZZS v letu 
2022 v strukturi odhodkov zagotovil 65,9 % sredstev za uresničevanje pravic zavarovanih oseb 
do zdravstvenih storitev, 14 % za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva, 17,1 % za 
denarne dajatve in povračila ter 1,7 % za zdravljenje v tujini. Največji izzivi v zdravstvu so bili 
tudi v letu 2022 povezani z dostopnostjo do izbranega družinskega zdravnika in 
obvladovanjem čakalnih dob. Ob uvajanju novih metod zdravljenja in novih zdravil ter rastočih 
potrebah po zdravstvenih storitvah, povezanih s staranjem prebivalstva in naraščanjem 
kroničnih bolezni, se zdravstvo sooča z nenehnim pritiskom na višanje stroškov zdravljenja. 
Vedno bolj je izpostavljeno tudi vprašanje zadostnih kadrovskih virov in ustreznih plač oz. 
nagrajevanja zdravstvenih delavcev, z uvedbo plačila vseh zdravstvenih storitev po realizaciji 
(količinsko neomejeno) pa tudi vprašanje optimalne izrabe kadrovskih, opremskih in 
prostorskih virov v zdravstvu. Poleg omejene dostopnosti do storitev, čakalnih dob in drugih 
značilnih problemov, ki jih je zaostrila pandemija koronavirusa, smo se v letu 2022, tako kot v 
vseh državah Evropske unije, začeli tudi v Sloveniji spopadati z vse večjo inflacijo in 
posledičnimi pritiski na rast plač in rast materialnih stroškov v zdravstvu. Kljub negotovim 
pogojem in razmeram poslovanja, je ZZZS redno poravnaval vse svoje obveznosti svojim 
pogodbenim partnerjem v zdravstvu. ZZZS je v letu 2022 uvedel tudi nekatere večje razvojne 
novosti in dosežke zlasti na področju širitve pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
novih obračunskih modelov v zdravstvu, zmanjševanja administrativnih bremen zavarovanih 
oseb in izvajalcev zdravstvenih storitev ter elektronskega poslovanja (uvedba obveznega 
elektronskega vlaganja zahtevkov delodajalcev za refundacijo nadomestil plač, elektronske 
prijave poškodbe pri delu, elektronske vloge za povračilo stroškov…). 
 
Z izvajanjem obveznega zdravstvenega zavarovanja je ZZZS v letu 2022 zagotovil zavarovanim 
osebam več kot 52,1 milijona različnih dogodkov, povezanih z uresničevanjem njihovih pravic 
in zavarovanjem, in sicer:  
− predpisanih 18.772.443 receptov za zdravila za izdajo 39,8 milijona pakiranj (škatlic...) v 

lekarnah;  
− v osnovni zdravstveni dejavnosti je bilo opravljenih 18,5 milijona obravnav zavarovanih 

oseb (obiski osebnega družinskega zdravnika, otroškega ter šolskega zdravnika, osebnega 
ginekologa, patronažne službe, fizioterapije..); 

− v specialistično ambulantni dejavnosti je bilo opravljenih 7,1 milijona obravnav; 
− v zobozdravstveni dejavnosti je bilo opravljenih 2,3 milijona obiskov zavarovanih oseb; 
− izdanih 533.712 naročilnic za medicinske pripomočke, ki se izdajajo v lekarnah in 

specializiranih prodajalnah; 
− v bolnišnično obravnavo je bilo sprejetih 384.407 primerov (hospitalizacij; sprejemov in 

odpustov bolnikov iz bolnišnice); 
− imenovani zdravniki ZZZS so izdali 413.019 odločb o pravicah, največ o začasni nezmožnosti 

za delo, sledijo odločbe o zobnoprotetični rehabilitaciji, odločbe o zdraviliškem zdravljenju, 
odločbe o medicinskih pripomočkih in odločbe za nego družinskega člana;  
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− tuji organi za zvezo so obračunali ZZZS stroške za 89.882 primerov slovenskih zavarovanih 
oseb, ki so v tujini uveljavljale zdravstvene storitve med začasnim in stalnim bivanjem v 
tujini oz. so bile napotene na zdravljenje v tujino; 

− ZZZS je izdal slovenskim zavarovanim osebam 592.115 evropskih kartic zdravstvenega 
zavarovanja in 307.233 nadomestnih certifikatov.  

Poleg tega je ZZZS v sklopu urejanja zavarovanj zavarovanih oseb (zaradi sprememb v statusih 
oseb) v letu 2022 izvedel 1.199.461 prijav, odjav in sprememb v zavarovanju, ki so jih uredili 
zaposleni v prijavno-odjavnih službah ZZZS, 2.595.041 t.i. M-obrazcev pa je bilo urejenih 
avtomatsko (elektronsko) na podlagi računalniške podpore. 
 
ZZZS je leto 2022 zaključil s primanjkljajem prihodkov nad odhodki v višini 109,2 milijona 
evrov.* Izkazan primanjkljaj se v celoti krije iz lastnih virov, in sicer iz ustvarjenega presežka 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Financiranje velikega razkoraka med rastjo prihodkov od 
prispevkov (7,2 %) in odhodkov (15,1 %) v letu 2022 je bilo zagotovljeno s proračunskimi 
sredstvi za delno kritje nekaterih odhodkov (le za eno leto in brez sistemskega financiranja 
naraščajočih odhodkov, ki so predvsem posledica odločitev izven ZZZS in nezadostnih izvirnih 
prihodkov ZZZS) in z lastnimi viri ZZZS iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih 
let. 
 
Letno poročilo ZZZS obsega poleg podatkov o finančnem poslovanju tudi druge obsežne 
podatke o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako je na primer iz podatkov o 
številu in strukturi zavarovanih oseb v lanskem letu v primerjavi s predhodnim letom (na dan 
31. 12.) moč zaznati določene spremembe v socio-demografski strukturi, ki vplivajo tudi na 
prihodke ZZZS, kot je povečanje števila oseb, vključenih v zavarovanje iz naslova delovnega 
razmerja (za 1,3 % oz. 16.425 zavarovanj), oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali 
poklicno dejavnost v Sloveniji (3,5 % oziroma 2.791 zavarovanj), upokojencev (za 1,3 % oziroma 
1.616 zavarovanj) ter upravičencev iz proračuna (za 2,4 % oziroma 609 zavarovanj). Glede na 
leto 2021 pa se je zmanjšalo število zavarovanj v naslednjih kategorijah zavarovancev: občani 
brez prihodkov (za 9,9 % oziroma 4.299 zavarovanj), brezposelni (za 12,8 % oziroma 1.802 
zavarovanj), osebe, ki si same plačujejo prispevek (za 0,7 % oz. 279 zavarovanj), kmetje (za 1,3 % 
oziroma 146 zavarovanj) ter drugi (za 4,7 % oziroma 774 zavarovanj). Iz strukture prihodkov 
ZZZS izhaja, da 38,6 % prihodkov predstavljajo prispevki delodajalcev, 35,1 % prispevki 
delojemalcev, 20,4 % transferni prihodki (od tega prispevki Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za upokojence 12,2 %, ostalo Zavod RS za zaposlovanje za brezposelne osebe, 
državni proračun in občine za socialno ogrožene osebe, zapornike in nekatere druge skupine 
zavarovanih oseb), 4 % prispevki samozaposlenih ter 5,9 % vsi ostali prispevki in nedavčni 
prihodki (od tega največ prejeta sredstva s strani Proračuna RS ter prejeta sredstva s strani 
farmacevtskih družb za povračilo stroškov za zdravila).  
 
ZZZS je v pogodbenem letu 2022 sklenil pogodbe s skupno 1.618 izvajalci zdravstvenih storitev, 
od tega 1.417 z zasebniki s koncesijo in 201 z javnimi zdravstvenimi zavodi. V strukturi 
pogodbene vrednosti programa zdravstvenih storitev v letu 2022 imajo največji delež odhodki 
za specialistično ambulantno in bolnišnično sekundarno in terciarno dejavnost (62,4 %), sledijo 
odhodki za osnovno zdravstveno dejavnost (26,7 %), dejavnost socialno-varstvenih zavodov 
(7 %), lekarniška dejavnost (2 %) in zdraviliška dejavnost (1,7 %). V strukturi odhodkov ZZZS za 

 
* Primanjkljaj je nižji od javno predstavljene januarske preliminarne ocene (novinarska konferenca z dne 
23. 1. 2023; https://www.zzzs.si/novica/zzzs-v-letu-2022-zagotavljal-nemoteno-financiranje-pravic-iz-
obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-vendar-s-primanjkljajem-prihodkov-nad-odhodki-ki-pa-ga-je-
pokril-z-lastnimi-viri/ ) za 24,1 milijona evrov, in sicer zaradi usklajevanj z Ministrstvom za finance glede 
evidentiranja nekaterih odhodkov za nadomestila plače (bolniški stalež) v breme državnega proračuna 
namesto v breme ZZZS. Posledično so tudi odhodki ZZZS za nadomestila plače nižji od januarske ocene. 

 

https://www.zzzs.si/novica/zzzs-v-letu-2022-zagotavljal-nemoteno-financiranje-pravic-iz-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-vendar-s-primanjkljajem-prihodkov-nad-odhodki-ki-pa-ga-je-pokril-z-lastnimi-viri/
https://www.zzzs.si/novica/zzzs-v-letu-2022-zagotavljal-nemoteno-financiranje-pravic-iz-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-vendar-s-primanjkljajem-prihodkov-nad-odhodki-ki-pa-ga-je-pokril-z-lastnimi-viri/
https://www.zzzs.si/novica/zzzs-v-letu-2022-zagotavljal-nemoteno-financiranje-pravic-iz-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-vendar-s-primanjkljajem-prihodkov-nad-odhodki-ki-pa-ga-je-pokril-z-lastnimi-viri/
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denarne dajatve imajo največji delež odhodki za nadomestila plače med bolniškim staležem 
(99,7 %), sledijo odhodki za potne stroške v zvezi z zdravljenjem v drugem kraju (0,3 %).  

Okvirna vrednost celotnega programa zdravstvenih storitev, ki vključuje obvezno in dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje oz. doplačila je v letu 2022 znašala 2.840 milijonov evrov (brez ločeno 
zaračunljivih materialov in brez nabavne vrednosti zdravil v lekarnah). Na podlagi Aneksa št. 1 k 
Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 in vladne Uredbe je ZZZS za širitve zdravstvenih 
programov in za boljše vrednotenje obstoječih programov skupaj namenil 208 milijonov evrov 
dodatnih sredstev, od tega 166 milijonov evrov (80 %) za boljše vrednotenje oziroma povišanje 
cen zdravstvenih storitev in 40 milijonov evrov (20 %) za širitve programov.  

ZZZS je tudi v letu 2022 zagotovil financiranje dodatnega števila timov na primarni ravni. Tako 
je ZZZS zagotovil, skladno z zmožnosti izobraževalnega sistema (števila specializantov, ki so 
zaključili specializacijo) delovanje dodatnih 15,65 timov ambulant splošne oz. družinske 
medicine in dodatnih 4,63 timov otroškega in šolskega dispanzerja, pa tudi 9,8 ambulant za večjo 
dostopnost do izbranega osebnega zdravnika (8,2 za družinsko medicino in 1,6 za otroški in šolski 
dispanzer). Za program dispanzerja za ženske je bilo namenjenih 8 dodatnih timov. V letu 2022 
se je z vključevanjem 5 timov mobilne enote nujnega reševalnega vozila krepil tudi program 
nujne medicinske pomoči. V dejavnosti fizioterapije je bilo v mrežo dodanih 26 dodatnih timov, 
ob tem pa je prišlo tudi do spremembe obračunskega modela. Vzpostavljenih je bilo 6 timov 
mobilnih enot centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog. Povečuje se tudi 
dostopnost do zobozdravstvenih storitev. Zagotovljena so bila sredstva za 17,5 dodatnega tima 
zobozdravstva za odrasle, 12 timov zobozdravstva za mladino, 3,5 tima parodontologije ter po 
0,5 tima ortodontije in stomatološko protetične dejavnosti V okviru specialistične 
zunajbolnišnične dejavnosti se je povečal program za 0,6 tima okulistike, 0,3 tima rentgena, 31 
operacij sive mrene, 430 primerov PET CT in 2.095 primerov zdravljena s hiperbarično komoro. 
V okviru urgentnih centrov se je na novo vzpostavilo 5,5 tima dispečerske službe ter 1 tim triaže 
in sprejema. Uvedeni so bili novi programi presejanja novorojencev za prirojene bolezni, 
presejanja otrok in mladostnikov za družinsko hiperholesterolemijo, celostna obravnava otrok 
in mladostnikov s cistično fibrozo, mlečna banka ter zdravljenje eozinofilnih bolezni prebavil. Na 
novo se je vzpostavila tudi pediatrična urgentna ambulanta v Novem mestu. V okviru bolnišnične 
dejavnosti se je program povečal za 180 primerov težke oblike obstruktivne bolezni pljuč, 82 
primerov artroskopske operacije kolena, 10 primerov zdravljenja bolnikov s težko astmo, 4 
multidisciplinarne time za obravnavo redkih bolezni. Uvedeni so bili novi programi CAR-T celične 
terapije za zdravljenje akutne limfoblastne levkemije, dodatek za zdravljenje bolnikov s težko 
astmo s pomočjo bronhialne termoplastike, dodatek za poseg katetrske ablacije aritmij in 
dodatek pri bilateralni kohlearni implantaciji. Uvaja se tudi program medicinske rehabilitacije 
geriatričnih oseb, v katerega se vključujejo starejši, zlasti pacienti po travmi, po ortopedskih in 
kirurških posegih in pacienti, ki so preboleli možgansko kap. Z letom 2023 se uvaja program 
brezšivne skrbi, ki bo zagotovil večjo kakovost in neprekinjeno oskrbo z zdravili, zlasti pri 
prehodu med različnimi ravnmi zdravstvenega sistema. Uspeh programa je vezan na 
neprekinjeno medsebojno izmenjavo informacij, boljše nivojsko in med nivojsko sodelovanje, 
informiranje pacienta o bolezni, zdravljenju in skrbi za zdravje. Temeljni nosilec za izmenjavo 
informacij o zdravljenju z zdravili pri posameznem pacientu je osebna kartica zdravil. V domovih 
za starejše je bilo zagotovljeno financiranje zdravstvene nege za dodatnih 1.157 mest oz. 
384.382 dni zdravstvene nege.  
 
Zaradi posledic epidemije covida-19 nekateri programi zdravstvenih storitev še vedno niso bili 
izvedeni v obsegu, kot pred epidemijo leta 2019, vendar pa so v večini dejavnosti opazna 
izboljšanja v primerjavi z letom 2020 in 2021:  
− v ambulantah družinske medicine so izvajalci v letu 2022 skupaj opravili 3.457.527 več 

obravnav (22,9 % več) kot v letu 2019 (število teh ambulant se je sicer v tem obdobju 
povečalo za 51 timov); 

− izvajalci v zobozdravstveni dejavnosti so opravili 216.823 obravnav manj (8,5 % manj) kot v 
letu 2019; 
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− izvajalci v specialistični ambulantni dejavnosti so opravili 461.422 (7 %) več obravnav kot v 
letu 2019; 

− v akutni bolnišnični dejavnosti so izvajalci obravnavali 14.957 manj primerov (operacij in 
posegov) (4,3 % manj) kot v letu 2019.   

 
Po poročanju NIJZ je nad dopustno čakalno dobo na dan 1. 1. 2023 čakalo 117.358 oz. 44,4 % 
vseh čakajočih na storitve, vključene v poročilo, kar je več kot na dan 1. 1. 2022, ko je bilo 
čakajočih nad dopustno čakalno dobo 88.233. Ocenjujemo, da je to še vedno posledica 
epidemije covida-19, ki je vplivala na pomembno zmanjšanje števila obravnavanih bolnikov na 
vseh ravneh zdravstvenega varstva. ZZZS s strateškim nakupovanjem storitev vztrajno že vrsto 
let spodbuja izvajalce k prednostni obravnavi določenih storitev za skrajšanje čakalnih dob, s tem 
pa tudi na zmanjšanje bolniške odsotnosti z dela, predvsem pa vpliva na boljše zdravje in 
kakovost življenja. Julija sprejeti intervnetni zakon (ZNUZSZS) je v letu 2022 zagotavljal plačilo 
po realizaciji za celoten prospektivni (prednostni zdravstveni) program, kljub temu pa program 
še vedno ni bil realiziran v celoti. Del programa, za katerega je bilo že z Dogovorom določeno 
plačilo po realizaciji, je bil realiziran 98,6 %, podobno tudi del programa, ki bi bil brez zakonske 
določbe plačan do plana (98,4 %). Skupaj je bilo realiziranih za skoraj 8.900 več primerov kot v 
letu 2021. Največji porast realizacije je bil dosežen pri programu operacija morbidne debelosti, 
in sicer za več kot polovico glede na leto 2021, sledi program operacij ušes, nosu, ust in grla z 
48 % povečanjem, operacija ženske stresne inkontinence z 41 %, operacija kile s 24 %, nato pa 
programi ortopedskih operacij z 19 % ter srčno-žilne operacije in operacije prostate s 17 %.  
 
ZZZS je tudi v letu 2022 uvedel številne novosti v obračunu zdravstvenih storitev:  
1.) na primarni ravni: celovito prenovljen seznam storitev za obračun opravljenega dela v 

razvojnih ambulantah s centrom za zgodnjo obravnavo otrok; dokončana celovita prenova 
modela plačevanja v delovni terapiji; v celoti prenovljen seznam storitev v logopediji in v 
drugih organizacijskih oblikah na primarni ravni, kjer logopedi opravljajo svojo dejavnost 
(centri za duševno zdravje, dispanzerji za mentalno zdravje itd.); sprejet model plačevanja 
storitev diplomirane medicinske sestre v ambulantah družinske medicine (t.i. referenčna 
ambulanta), ki je vzpostavil nove cene storitev in tudi finančno opredelil diplomirano 
medicinsko sestro kot standardni del tima ambulante družinske medicine; s posameznimi 
dopolnitvami modelov plačevanja – uvedba posameznih novih storitev ali spremembe opisa 
obstoječih storitev – je ZZZS podpiral zmanjševanje napotovanj na sekundarno raven (novi 
posegi v družinski medicini in pediatriji) in oblikoval bolj jasna pravila in omejitve pri 
obračunavanju storitev; na področju zobozdravstva je ZZZS v letu 2022 uvedel nove storitve 
za obračun zobozdravstvene oskrbe na primarni ravni za bolnike z rakom glave in vratu; 
poleg tega je v celoti prenovil storitve zobozdravstvene vzgoje otrok, mladostnikov in 
študentov, storitve rentgenskega slikanja zob na primarni in sekundarni ravni 
zobozdravstvene dejavnosti ter endodontske storitve zdravljenja zob na primarni ravni. 

2.) na sekundarni in terciarni ravni: v bolnišnični dejavnosti je ZZZS, skupaj z NIJZ in 
Ministrstvom za zdravje, uvedel nove klasifikacije na področju obračunavanja akutnih 
bolnišničnih obravnav po sistemu skupin primerljivih primerov (SPP), in sicer enajsto verzijo 
avstralske modifikacije desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih 
zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM, verzija 11), enajsto verzijo 
klasifikacije terapevtskih in diagnostičnih postopkov in posegov (KTDP, verzija 11) in deseto 
verzijo avstralske klasifikacije SPP (AR-DRG, verzija 10.0); s tem je izvajalcem akutnih 
bolnišničnih obravnav omogočena opredelitev hospitalizacij skladno z najnovejšimi 
diagnozami in postopki, hkrati pa tudi obračun storitev po najnovejši klasifikaciji SPP; 
opredelitev dodatka k ceni SPP v primeru izvedbe bilateralne kohlearne implantacije, pa 
tudi za zdravljenje bolnikov s težko astmo, za poseg katetrske ablacije aritmij in za poseg 
CAR-T; celovita prenova modela plačevanja storitev v pnevmologiji, s katerim izvajalce 
spodbuja k skrajševanju čakalnih dob in zmanjševanju števila čakajočih na prve preglede; 
nove storitve na področju ultrazvočno vodene sprostitve karpalnega kanala, za presejanje 
novorojencev (SICK) v pediatriji, za genetsko presejalno odkrivanje in celostno obravnavo 
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otrok in mladostnikov z družinsko hiperholesterolemijo (pediatrija), za humano mlečno 
banko v ginekologiji in na področju diagnostike in zdravljenja otrok in mladostnikov za 
eozinofilne bolezni prebavil (pediatrija); različne dopolnitve modelov plačevanja s 
spremembami opisa obstoječih storitev.  

V letu 2022 je ZZZS izvedel skupno 712 nadzorov nad izvajanjem pogodb, sklenjenih med ZZZS 
in izvajalci zdravstvenih storitev. ZZZS je izvedel 10 nadzorov obračuna bolnišničnih storitev, ki 
so v celoti ali delno vključevali tudi obračune zdravljenja bolnikov s covidom-19. Na splošno so 
nadzori pokazali pravilnejše kodiranje teh primerov, še vedno pa je bila med obračunskimi 
napakami najpogostejša pretirano kodiranje (neutemeljeno kodiranje dodatnih diagnoz, 
kodiranje napačnih dodatnih diagnoz). Sistemsko je ZZZS nadzoroval tudi obračun akutne 
bolnišnične obravnave oseb, pri katerih je bil zamenjan kolčni sklep s protezo, z možgansko 
kapjo, enodnevnih obravnav, ki so trajale en dan, neakutno bolnišnično obravnavo ter obračun 
specialistične zunajbolnišnične dejavnosti dermatologije, interne medicine, pulmologije, 
gastroenterologije, kardiologije, revmatologije, diabetologije, enote za bolezni v urgentnih 
centrih, mobilnega paliativnega tima, psihiatrije, tireologije, oftalmologije, ortopedije, 
otorinolaringologije, slikovnega diagnosticiranja, urologije, ter čeljustne in zobne ortopedije v 
specialistični zobozdravstveni dejavnosti. Na področju zdravil se je poleg nadzora priprave in 
izdaje magistralnih zdravil, ter izdaje živil za posebne zdravstvene namene, izdaje zdravil na 
recept v lekarnah sistemsko nadzorovalo tudi predpisovanje zdravil v splošnih in pediatričnih 
ambulantah. Sistemski nadzori primarne ravni so obsegali obračun nege v domovih starejših 
občanov, obračun storitev v splošnih ambulantah in ambulantah v socialnovarstvenih zavodih, 
patronaže, pediatrije, ginekologije, fizioterapije, centrov za duševno zdravje, ter obračun 
diagnosticiranja, zdravljenja in izvajanja protetičnih storitev v osnovnem zobozdravstvu. Nadzor 
nad pravilnostjo obračuna telemedicinskih storitev je bil vključen v finančno medicinske nadzore 
splošne in specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti in zobozdravstva, tako da se je 
v zajetem vzorcu obračunanih storitev za nadzor preverila tudi pravilnost obračuna teh storitev. 
V večini primerov je bil obračun ustrezen, v posameznih primerih so bila ugotovljena odstopanja, 
kot na primer obračun telemedicinske storitve z drugo, neustrezno šifro, ter nezadostni ali 
manjkajoči zapisi o teh storitvah v zdravstveni dokumentaciji. Izvedenih je bilo tudi 12 izrednih 
finančno medicinskih nadzorov. Na podlagi izvedenih nadzorov je ZZZS zmanjšal svoje 
obveznosti do izvajalcev v letu 2022 za 2,6 milijona evrov, izvajalcem pa je izrekel za 246.500 
evrov pogodbenih kazni. ZZZS vse obračunske dokumente izvajalcev prekontrolira z 800 
avtomatskimi kontrolami, z naknadnimi ročnimi kontrolami pa je v letu 2022 dodatno 
prekontroliral še približno 18 % vseh prejetih obračunskih dokumentov. Tako je bilo opravljenih 
10.385 sprotnih kontrol z zavrnitvijo obravnave ter opravljenih 28.449 naknadnih kontrol. Na 
podlagi izvedenih kontrol je ZZZS zmanjšal svoje obveznosti do izvajalcev v letu 2022 za 1,6 
milijona evrov. 

Odhodki za zdravila so bili za 9,9 % višji v primerjavi z letom 2021, saj so dosegli že 640,2 
milijona evrov. Glavni razlog za rast odhodkov za zdravila glede na preteklo leto je širitev 
indikacij, uvedba novih dražjih zdravil in sprememba v strukturi predpisovanja. V letu 2022 je 
ZZZS na listo oz. seznam zdravil razvrstil 32 novih zdravil (27 za ambulantno predpisovanje na 
recept, 4 bolnišnična zdravila in 1 ambulantno zdravilo). Na podlagi dogovorov z imetniki 
dovoljenj za zdravila oz. njihovimi zastopniki je ZZZS v letu 2022 prejel povračila sredstev za 
zdravila v višini 62,7 milijona evrov. Odhodki za nadomestila plače med začasno zadržanostjo 
od dela (bolniški stalež) so znašali 689,4 milijona evrov in so bili za 38,5 % višji kot v letu 2021. 
Na tako rast so vplivale epidemiološke razmere (stroški nadomestil iz razloga izolacije), dvig 
povprečnih osnov za obračun nadomestil v letu 2022, rast števila zaposlenih, spremembe 
Zakona o delovnih razmerjih in ZZVZZ (skrajšanje števila dni nadomestila boleznin s 30 na 20 
dni).  

Preračun v evre po metodi primerljive kupne moči (v PPP evrih) kaže, da so v 27 državah 
Evropske unije (zadnji razpoložljivi podatki za leto 2020) namenili za zdravstvo povprečno 
2.723 evrov na prebivalca, medtem ko smo v Sloveniji namenili za zdravstvo 2.419 evrov na 
prebivalca, od tega iz javnih sredstev 1.770 (povprečje EU27: 2.066 evrov), iz zasebnih sredstev 
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pa 649 evrov (povprečje EU27: 657 evrov). Po izdatkih za zdravstvo na prebivalca je Slovenija 
najbolj primerljiva s Portugalsko in Češko. Po strukturi virov je Slovenija v letu 2020 (prvem letu 
epidemije covida-19) v primerjavi s sorodnimi državami EU, ki financirajo zdravstveno oskrbo 
s t.i. socialnim modelom, še vedno izstopala po razmeroma nizkem deležu proračunskih in 
visokem deležu zasebnih virov v vseh izdatkih za zdravstvo. Konkretno se je v letu 2020 za 
zdravstvo tudi v Sloveniji namenilo več proračunskih sredstev, t.j, 9 %, kot v letu 2019 (4 % ), 
medtem ko so sorodne države EU v letu 2020 povečale ta delež na 13 %. 

Ne glede na zaostrene razmere je ZZZS v letu 2022 pri izvajanju operativnih in razvojnih 
aktivnosti dosegel številne spodbudne rezultate: 

— Za izboljševanje dostopa do izbranih osebnih zdravnikov so bile pripravljene številne 
novosti v financiranju. Povečalo se je vrednotenje timov družinskih zdravnikov, in sicer 
za 0,3 zdravstveno administrativnega sodelavca, s čimer se je povečala cena količnikov. 
Spremenilo se je tudi nagrajevanje nadpovprečno obremenjenih zdravstvenih delavcev, 
ki so poslej lahko nagrajeni prek izplačila uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.  

— V specialistično ambulantni in bolnišnični dejavnosti so bili razširjeni in dopolnjeni 
seznami programov, ki se plačujejo po realizaciji, torej brez količinskih omejitev. Poleg 
tega je interventni zakon (Uredba) zagotovil plačilo po realizaciji za vse zdravstvene 
storitve do leta 2024. S tem so sedaj podani pogoji, ko količinskih omejitev pri 
financiranju programov, ki so bile do nedavnega po ocenah izvajalcev poglavitni dejavnik 
čakalnih dob na tej ravni, ni več.  

— Obveznost poročanja izvajalcev o opravljenih zdravstvenih storitvah po zdravstvenih 
delavcih in priprava prvih zbirnih podatkov o storilnosti v zdravstvu, kar lahko 
predstavlja pomembno orodje zlasti menedžmentu v zdravstvu in zdravstveni politiki.  

— S sprejemom sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja so 
bile uvedene določene širitve pravic zlasti na področju medicinskih pripomočkov: npr. 
električna negovalna postelja z vsemi dodatki, alarmni sistem proti nočnemu mokrenju 
postelje, nove vrste inhalatorjev z dodatki idr. Hkrati so bile uveljavljene določene 
poenostavitve pri uveljavljanju pravic, ki predstavljajo razbremenitev tako za 
zavarovane osebe kot tudi za zdravnike, zlasti na primarni ravni.  

— Zelo pomembna je tudi nadaljnja digitalizacija različnih postopkov v sistemu obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Od septembra 2022 dalje se poškodbe pri delu ne prijavljajo 
več v papirni obliki, temveč na osnovi elektronskega načina oddajanja prijav. Zelo 
dobrodošla za zavarovane osebe je uvedba elektronsko podprtega sistema oddajanja e-
vlog za povračilo različnih stroškov kot pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
in številne druge novosti na področju elektronskega poslovanja s strankami zavoda. 

 
Opisani dosežki so rezultat prizadevanj vseh zaposlenih na ZZZS ter članov Upravnega odbora in 
Skupščine ZZZS. Pomemben je prispevek in konstruktivno sodelovanje izvajalcev zdravstvenih 
storitev in ostalih poslovnih partnerjev ter strokovnih služb Ministrstva za zdravje. Nekateri 
ključni podatki o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2022 so objavljeni tudi v 
priloženi infografiki. Ker Letno poročilo ZZZS, ki ga je Upravni odbor ZZZS danes sprejel in 
posredoval v obravnavo na sejo Skupščine ZZZS, vsebinsko obsežno, strokovno in podrobno 
opisuje izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2022, bo ob sklicu seje Skupščine 
ZZZS v naslednjih dneh tudi javno objavljeno na spletni strani ZZZS. 
 
 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO  
 ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
 

Priloga: Infografika – obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2022

http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/poslovno_porocilo_slo?OpenView&count=1000%20%20.
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