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Rebalans finančnega načrta  
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2022  

 

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na 
redni seji oblikoval Predlog rebalansa Finančnega načrta ZZZS za leto 2022 in ga posredoval 
Skupščini ZZZS v sprejem. Pogoji poslovanja v letu 2022 so bistveno drugačni od pogojev, na 
katerih je temeljil Finančni načrt ZZZS za leto 2022. Spremenjeni pogoji poslovanja so predvsem 
posledica decembra 2021 sprejetega Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, 
omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (PKP 10) in Zakona o dolgotrajni 
oskrbi, spremenjenih globalnih makroekonomskih izhodišč za leto 2022, večjega finančnega 
vpliva nalezljive bolezni COVID-19 na rast odhodkov, učinkov Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 
za leto 2022, večje rasti zdravstvenih storitev plačanih po realizaciji, večje rasti kalkulativnih 
elementov cene zdravstvenih storitev (plače, povprečna rast cen) ter drugih sprememb. 
Navedene spremembe vplivajo na povečanje prihodkov za 334,8 milijona evrov in povečanje 
odhodkov za 380 milijonov evrov glede na prvotno načrtovane. Presežek odhodkov nad 
prihodki bo znašal 194,1 milijona evrov in bo v celoti pokrit iz lastnih virov ZZZS. V skladu z 
Odlokom o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 
2022 do 2024 (v nadaljevanju: Odlok) je Državni zbor RS določil največji obseg izdatkov za 
zdravstveno blagajno za leto 2022 4.100 milijonov evrov, zato bodo odhodki ZZZS po rebalansu 
finančnega načrta za leto 2022 v okviru Odloka. ZZZS po predvidevanjih konec leta ne bo mogel 
poravnati vseh zapadlih obveznosti zaradi omejene višine največjega obsega odhodkov po 
Odloku, hkrati pa ZZZS nima več lastnih virov za pokrivanje vseh ocenjenih zapadlih obveznosti 
v letu 2022. V letu 2022 je tako predviden zamik izplačil tretjega dela decembrskih mesečnih 
akontacij izvajalcem zdravstvenih storitev ter zapadlih računov v zadnjem tednu decembra 
(glavnina zapadlih računov se nanaša na odhodke za nadomestila odsotnosti ter odhodke za 
zdravila) v leto 2023 v višini 66,3 milijona evrov, kar je za 22 milijonov evrov več, kot je bilo 
načrtovano v prvotnem finančnem načrtu.  
 
Prihodki v letu 2022 so z rebalansom finančnega načrta načrtovani v višini 3.905,9 milijona 
evrov, od tega so prihodki od vplačanih prispevkov načrtovani v višini 3.534,9 milijona evrov in 
so večji od načrtovanih za 100,8 milijona evrov zaradi ugodnejših globalnih makroekonomskih 
izhodišč. Drugi prihodki so načrtovani v višini 370,9 milijona evrov in so večji od prvotno 
načrtovanih za 234 milijonov evrov, predvsem iz naslova dodatnih transfernih prihodkov iz 
državnega proračuna v višini 234,6 milijona evrov (finančni načrt teh ni vključeval), in sicer 214 
milijonov evrov na podlagi 80. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, 
omilitev, obvladovanja, okrevanja in odpravo posledic COVID-19 (plačilo zdravstvenih storitev za 
zdravljenje pacientov obolelih s COVID-19 v višini 112 milijonov evrov, financiranje dviga plač 
posameznim poklicnim skupinam v dejavnosti zdravstva v višini 85 milijonov evrov, nadomestila 
odsotnosti iz razloga izolacije zaradi bolezni COVID-19 v višini 17 milijonov evrov), 20 milijonov 
evrov na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema, 
600.000 evrov za vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe v ZZZS na podlagi tripartitne pogodbe 
med ZZZS, Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter 17.000 evrov v obliki pomoči države za nakup testov za samotestiranje na podlagi 
Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in 
odpravo posledic COVID-19. Hkrati bodo nekateri prihodki manjši od načrtovanih, predvsem 
sredstva iz naslova razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene in za 
pripornike in zapornike za 833.000 evrov.  
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Odhodki v letu 2022 so z rebalansom finančnega načrta načrtovani v višini 4.100 milijonov evrov.  
 
Odhodki za zdravstvene storitve v letu 2022 so v rebalansu načrtovani v višini 2.663,5 milijona 
evrov in so za 167,2 milijona evrov evrov večji od določenih s finančnim načrtom. Rebalans 
finančnega načrta odhodkov za zdravstvene storitve dodatno vključuje učinke: 
a) dodatnih sredstev po Aneksu 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2022 v višini 70,8 milijona 

evrov;  
b) povečanja odhodkov za 64,4 milijona evrov zaradi večje valorizacije materialnih stroškov 

v cenah zdravstvenih storitev glede na povprečno rast cen življenjskih potrebščin, 
amortizacije, regresa in dodatnega pokojninskega zavarovanja (načrtovani odhodki iz 
tega naslova v letu 2022 skupaj znašajo 90,1 milijona evrov); 

c) povečanja odhodkov v višini 20 milijona evrov na podlagi parafiranega Dogovora o 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela (uskladitev vrednosti plačnih razredov 
plačne lestvice v javnem sektorju za 4,5 % s 1. oktobrom 2022, višji regres za letni dopust 
za leto 2022); 

d) povečanja za 11,8 milijona evrov iz drugih naslovov (npr. večje plačilo končnega poračuna 
zdravstvenih storitev za leto 2021, spremembe v realizaciji zdravstvenih storitev,  
zmanjšanje odhodkov zaradi prenosa  zapadlih plačil iz leta 2022 v leto 2023).   

Prenos zapadlih obveznosti za zdravstvene storitve iz leta 2022 v leto 2023 znaša 51 milijonov 
evrov. ZZZS po oceni konec leta ne bo mogel poravnati vseh zapadlih obveznosti zaradi omejene 
višine največjega obsega odhodkov po Odloku, hkrati pa ZZZS nima vira za pokrivanje vseh 
ocenjenih zapadlih obveznosti v letu 2022. 

Odhodki za zdravila so z rebalansom finančnega načrta načrtovani v višini 469,6 milijona evrov 
in bodo večji od določenih s finančnim načrtom za 43,8 milijona evrov zaradi širjenja indikacij, 
uvedbe novih dražjih zdravil in sprememb v strukturi predpisovanja. Hkrati je načrtovan zamik 
plačila zapadlih računov za zdravila iz leta 2022 v leto 2023 v ocenjeni višini 2,3 milijona evrov 
zaradi omejene višine največjega obsega odhodkov po Odloku ter omejenih virov za pokrivanje 
vseh ocenjenih zapadlih obveznosti v letu 2022. 

Odhodki za medicinske pripomočke so v letu 2022 za 2 milijona evrov manjši od prvotno 
načrtovanih in znašajo 102 milijona evrov. Zmanjšanje se kaže predvsem v skupinah medicinskih 
pripomočkov, kjer se je širil obseg pravic (npr. pravica do slušnih vložkov in medicinski 
pripomočki za kompresijsko zdravljenje), saj se bodo predvidena načrtovana povečanja 
odhodkov zaradi širitev obsega pravic razporedila skozi daljše obdobje (več let). 

Odhodki za cepiva so v letu 2022 za 2,2 milijona evrov manjši od prvotno načrtovanih iz naslova 
predvidene dinamike prejetih računov s strani NIJZ in znašajo 11,4 milijona evrov. 

Odhodki za zdravljenje v tujini so z rebalansom finančnega načrta načrtovani v višini 7,7 milijona 
evrov in so v skladu s prvotno načrtovanimi.  

Odhodki na podlagi mednarodnih sporazumov so za leto 2022 načrtovani v višini 68,3 milijona 
evrov, kar je za 6,7 milijona evrov več od prvotno načrtovanih zaradi rasti stroškov za tuje 
zavarovance, ki stalno prebivajo v Sloveniji in rasti slovenskih zavarovancev v tujini. 

Odhodki za denarne dajatve z rebalansom finančnega načrta 2022 znašajo 721,4 miliojona evrov 
in so za 166,2 milijona evrov večji od protno načrtovanih, predvsem zaradi povečanja odhodkov 
za nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. 
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Sredstva za nadomestila med začasno zadržanostjo od dela so načrtovana v višini 719 milijonov 
evrov in so za 166,5 milijona evrov večja od prvotno načrtovanih v glavnem zaradi večjih 
nadomestil iz naslova izolacije zaradi covid-19 za 124,1 milijona evrov (v letu 2022 so iz tega 
razloga načrtovani odhodki v višini 212,1 milijona evrov) in sprememb Zakona o delovnih 
razmerjih in ZZVZZ za 32,1 milijona evrov (skrajšanje števila dni nadomestila boleznin iz 30 na 20 
dni od 1. 3. 2022 dalje), v manjšem obsegu pa tudi iz naslova dviga minimalne plače v višini 7,8 
milijona evrov, večje rasti plač v Republiki Sloveniji ter večje rasti števila zaposlenih. Hkrati je 
načrtovan zamik plačila zapadlih obveznosti za nadomestila med začasno zadržanostjo od dela 
iz leta 2022 v leto 2023 v predvideni višini 13 milijonov evrov (zaradi omejene višine največjega 
obsega odhodkov po Odloku ter omejenih virov za pokrivanje vseh ocenjenih zapadlih 
obveznosti v letu 2022). 

Sredstva za plačila dnevnic ter potnih stroškov v zvezi z zdravljenjem so načrtovana v višini 2 
milijona evrov in so manjša od prvotno načrtovanih za 492.000 evrov zaradi manjše realizacije v 
letu 2021. 

Povračila zavarovalnicam za začasno prevzete in plačane obveznosti za socialno ogrožene in za 
pripornike in zapornike so z rebalansom načrtovana v višini 467.000 evrov, kar je za 321.000  
evrov več od prvotno načrtovanih. 
 
       ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO  
       ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     
 

 

 


