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plačevanja participacije. Po zelo približni oceni bi s 
participacijo za hotelski del uslug v bolnišnicah 
pridobili znatna sredstva in tako znatno zmanjšali ali 
celo odpravili izgube bolnišnic. Saj ne da bi s partici-
pacijo ogrozili socialni položaj kogar koli. Plačevali bi 
le nek minimum stroškov, ki jih ima vsakdo za 
vsakodnevne potrebe. Pogosto slišim pomisleke, češ, 

zakaj bi (do)plačevali za stvari, ki so zagotovljene z 
obveznim zdravstvenim zavarovanjem. V tem je bistvo 
nerazumevanja. S prispevki za zdravstvo plačujemo za 
preiskave in zdravljenje in ne za dokaj visok standard 
v naših bolnišnicah, ki ga mnogi niti doma nimajo. 
Prej ko bomo to spoznali in sprejeli, bolje bo za  
vse nas.

Norčevanje javne uprave iz 
slovenskih zobozdravnikov 
brez koncesije se – stopnjuje!
Domen Vidmar
V začetku leta sem na teh straneh predstavil problem 
konkurenčnosti zasebnih zobozdravnikov brez 
koncesije, ki sicer predstavljajo 11,5 odstotka vseh 
slovenskih zobozdravnikov in so v okviru nacionalne-
ga zdravstva že vse od osamosvojitve v nesprejemljivo 
zapostavljenem položaju, ki ni v skladu z načeli 
demokracije, še manj z ekonomskimi načeli prostega 
trga in je poleg vsega tudi ustavno sporen. Ob pisanju 
tistih vrstic sem se zavedal, da objava mojega prispev-
ka v tem smislu ne bo ničesar spremenila, prav tako pa 
si nisem predstavljal, da se bodo razmere za omenjeno 
skupino slovenskih zobozdravnikov še v istem 
koledarskem letu celo dodatno in korenito poslabšale.
Javna uprava bo namreč morala upoštevati evropsko 
direktivo o prostem pretoku blaga in storitev in spreje-
ti odlok, v okviru katerega bo vsak slovenski zdrav-
stveno zavarovani upravičenec, ki bo v katerikoli drugi 
evropski državi sam plačal izvedbo ambulantnih 
zdravstvenih oz. zobozdravstvenih storitev, upravičen 
do povračila sredstev s strani ZZZS. Hkrati na ZZZS 
ne razmišljajo o tem, da bi bil zavarovanec upravičen 
do povračila sredstev tudi v primeru, ko je sam plačal 
izvedbo zobozdravstvenih storitev pri domačem 
slovenskem samoplačniškem zobozdravniku!
Si lahko predstavljate? Hrvaški zobozdravniki, na 
primer, h katerim slovenski pacienti že tako precej 
množično odhajajo, bodo tako postali še bolj konku-
renčni v odnosu do naših domačih pacientov – med-
tem ko slovenske samoplačniške zobozdravnike isti 
ukrep postavlja povsem v kot, na zadnje mesto, za vse 
ostale evropske zobozdravnike. Naj ponazorim – kjer 
koli drugje v Evropi si bo slovenski pacient dal izdelati 
zalivko, bo doma upravičen do povračila s strani 
zdravstvene zavarovalnice. Pacient iz katere koli druge 

evropske države, ki si bo kjer koli v Sloveniji, torej 
lahko tudi pri slovenskem samoplačniškem zobo-
zdravniku brez koncesije, dal izdelati zalivko, bo ravno 
tako upravičen do povračila v svoji državi pri svoji 
zavarovalnici. Slovenski zavarovanec, ki si bo dal 
izdelati zalivko doma pri domačem zobozdravniku 
samoplačniško, pa ne bo upravičen do takšnega 
povračila. Zares genialno – unikaten slovenski izum, 
ki najverjetneje nima primerjave v svetovnem merilu. 
Ob tem se človek nehote vpraša, kako je kaj takšnega 
sploh mogoče. Zdi se, kot da zdravstvena uprava 
dobesedno sovraži ravno to skupino brezkoncesijskih 
zobozdravnikov in nas na vsak način hoče odriniti in 
uničiti.
V resnici takšna čustvena razlaga seveda ne bo prava. 
Ravno tako je malo verjetno, da bi bil ukrep, ki tako 
zmanjšuje ugled in vrednost skupini domačih 
strokovnjakov, ne nazadnje v nekem smislu zmanjšuje 
navzven tudi ugled vsej državi in v tem smislu 
pravzaprav pomeni svojevrsten avtogol, zares načrto-
van in sprejet z namenom.
Edina razumna in logična razlaga, ki se mi ponuja 
– na nek način še bolj strašljiva – je, da bo do opisane 
absurdne situacije prišlo »po nesreči«, nenačrtovano, 
ker na ravni uprave zdravstvenega varstva enostavno 
ni več nikogar, ki bi še imel celovit pregled in nadzor 
nad vsem dogajanjem. Na določeni ravni odločanja 
tako v nekem trenutku sprejmejo ukrep, ki je v 
njihovih očeh potreben in smiseln, isti ukrep pa je 
hkrati na neki drugi ravni istega sistema škodljiv in 
nekaj ruši, a ni nikjer več nikogar, ki bi to sploh opazil.
Celoten nacionalni zdravstveni sistem ni več nič 
drugega kot velikanski, predimenzioniran, zarjavel in 
davno odslužen star tanker, ki rine naprej le še z 
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inercijo lastne mase, medtem ko na komandnem 
mostu ni več krmarja oz. je ta že zdavnaj izgubil 
nadzor nad stroji in krmilom. Ni treba biti posebno 
pameten za oceno, kako se konča takšna plovba brez 
radarja skozi megleno okolje. Žalostno pri tem je, da 
bo škodo in posledice na koncu spet nosil isti kot 
vedno – mali človek, brez vpliva na dogajanje. In to na 
obeh straneh, v prvi vrsti seveda bolnik – pacient, z 
njim pa tudi posamezen zdravnik v svojem delovnem 
okolju, kjer se bo – eden ob preveč polni, drugi ob pre-
več prazni čakalnici – moral vsak po svoje boriti za 
preživetje. To ne pelje nikamor več!
Za našo generacijo letnika ’60 in plus, ki bo mimogre-
de šla v zgodovino predvsem kot legendarno presle-
pljena generacija, je prepozno za večje življenjske 
premike. Ukoreninjeni doma, prestari za odpiranje 
novih zgodb kje na tujem, premladi za hitro upokoji-
tev bomo pač morali nase sprejeti vse, kar pride.
A vsaj mladi so v takšnih okoliščinah zagotovo 
upravičeni do tega, da dobijo s strani javne uprave 
preprost in jasen odgovor o načrtih in viziji, ki jih le-ta 
ima z našim zdravstvenim sistemom za prihodnost. Ni 
treba pisati dolgih esejev – lahko čisto na kratko, na 
primer samo z obkroženjem črke pred pravilnim 
odgovorom. Vendar, kot pravim, vsaj mladim vodstvo 
dolguje ta odgovor takoj. Ne v naslednjem letu, ne v 
naslednjem mesecu, ne jutri, ampak takoj!
Ali namreč: a) prav zares misli, da lahko v evropskem 
okolju 21. stoletja z glavo skozi zid v nedogled vztraja 
pri preživetem organizacijskem sistemu. Sistemu, ki 
temelji na realsocialistični politiki dogovorne ekono-
mije in preprostega zagotavljanja sredstev za normira-
ne plače vseh zaposlenih zdravstvenih delavcev, 
zanemarja pa dejstvo, da je osrednji subjekt zdravstve-
nega sistema bolnik in da je denar zdravstvenega zava-
rovanja bolnikov denar. Da je ta denar namenjen 
plačilu storitev njegovega zdravljenja, ne pa temu, da 
ga uprava svojeglavo usmerja k enim izvajalcem, 
medtem ko ga drugim odreka. Da z njim umetno 
oživlja ustanove, institucije, projekte, ki so sami po 
sebi ekonomsko mrtvi, in pri tem ohranja nepregleden 
način delitve zdravstvenega denarja, ki je takšen, da 
ponekod dobesedno navaja k določenim oblikam 
korupcije, hkrati pa poštenemu in delavnemu 
zdravniku posamezniku ne omogoča, da bi bil na 
temelju dobro in korektno opravljenega dela tudi 
korektno nagrajen …
Ali morda: b) le obstaja realno upanje, da bo slovensko 
zdravstvo nekje v prihodnosti doživelo preporod v 
sodobno demokratično organizacijsko obliko, kjer bo 
zavarovalniški denar, namenjen zdravljenju zdravstve-
nih zavarovancev, sledil svojemu pravemu lastniku 
– bolniku. Zdravstvene ustanove, male in velike, kot 

izvajalci zdravstvenih storitev pa bodo imele možnost, 
da v konkurenci odprte ponudbe teh storitev dokažejo 
svojo sposobnost, strokovnost in učinkovitost, in bodo 
sposobni posamezniki za zavzeto in pošteno delo 
oziroma za rezultate svojega dela lahko tudi ustrezno 
nadstandardno nagrajeni …
V primeru izbire odgovora a) bodo tako vsi sposobni, 
upanja polni mladi zdravniki ali zobozdravniki vsaj 
vedeli, pri čem so: da morajo namreč še isti hip 
zgrabiti medtem tako ali tako že pripravljen kovček in 
oditi ob prvi priložnosti v svet reševat svoje življenje. 
Tisti, ki bomo ostali tu, se bomo poskušali naučiti 
kakšno besedo bolgarščine ali romunščine, v upanju, 
da bomo morda kaj razumeli nove mlade zdravnike, ki 
bodo nadomestili naše domače kolege. In poskušali pri 
sebi vsaj sprejeti normalnemu človeku sicer nerazum-
ljivo ureditev, kakršna je ta, da bo pacient, ki bo šel na 
poseg h kateremu koli zobozdravniku, na primer v 
Zagreb, Gorico, Celovec ali Lenti, s strani našega 
zdravstvenega zavarovanja upravičen do povračila 
sredstev, če bo poseg opravil samoplačniško pri 
domačem zobozdravniku, pa ne!
Mislite si, kar si hočete, a za mene osebno takšno 
stanje ni normalno! Iskreno vam priznam, da me ob 
tem na trenutke ohromi strah za prihodnost in včasih 
res ne vem več, kaj naj storim in kakšno pot še lahko 
načrtujem za preostanek svojega aktivnega življenja.
K sreči lahko človek v najtežjih trenutkih, ko ne ve, ali 
bi se razjokal od nemoči ali razpočil od jeze, nekaj 
utehe vedno najde v starih univerzalnih resnicah 
življenja, kakršna je tale: »Ne v zraku, ne sredi oceana, 
ne v globokih gozdovih, ne na katerem koli koncu 
širnega sveta ni kraja, kjer bi se človek lahko izognil 
posledicam svojih dejanj.« Ali bolj preprosto po 
domače: »Za vsako rit raste palica!« In verjemite mi, 
dlje ko bo rastla, daljša bo.

E-naslov: domen.vidmar@volja.net




