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PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. ŠPELCE MEŽNAR K 
ODLOČBI ŠT. U-I-59/18 Z DNE 8. 9. 2022  

 

 

1. V tej odločbi je Ustavno sodišče že drugič presojalo (isto) zakonsko pravilo, ki zasebnikom, 

kolikor izvajajo javno zdravstveno službo, zapoveduje reinvestiranje ustvarjenega dobička 

(presežka prihodkov nad odhodki) v dejavnost oziroma jim prepoveduje prosto razpolaganje z 

dobičkom (izplačilo). Prvič (št. U-I-194/17 z dne 15. 11. 2018) so presojo zahtevali zasebni 

zdravniki koncesionarji (vključno z gospodarskimi družbami), tokrat pa zasebni lekarnarji. 

Ustavno sodišče je v obeh primerih odločilo enako – da je omejitev razpolaganja z dobičkom v 

neskladju z Ustavo (s 74. členom Ustave). Kljub temu odločitvi temeljita na bistveno različnih 

pravnih položajih lekarnarjev in zasebnih zdravnikov in posledično bistveno drugačni 

ustavnopravni argumentaciji. Prav zaradi drugačnega pravnega položaja lekarnarjev sem lahko 

podprla odločitev v pričujoči zadevi, medtem ko imam nepomirljive pomisleke glede zdravniške 

odločitve. Ker sem bila v zadevi št. U-I-194/17 (zdravniki) izločena in pri odločanju nisem 

sodelovala, svojega odklonilnega stališča do v njej zavzetih argumentov nisem mogla izraziti. Zdi 

se mi nujno, da to storim tokrat, ob presoji iste zakonske določbe. 

 

2. Najprej o razlikah med učinkovanjem (iste) izpodbijane in razveljavljene določbe v primeru 

zdravnikov in lekarnarjev. Lekarniške dejavnosti ni mogoče opravljati izključno tržno, saj je nujni 

pogoj za njeno opravljanje pridobitev koncesije. Financiranje lekarniške dejavnosti se zagotavlja 

s kombinacijo javnih in zasebnih sredstev. Zasebni lekarnar nujno hkrati opravlja lekarniško 

dejavnost na tržni način (prodaja zdravil brez recepta in t. i. nerazvrščenih zdravil) in znotraj javne 

mreže kot koncesionar (izdaja zdravil na "zeleni" recept). Tržne dejavnosti ne more opravljati brez 

javne, saj je pridobitev koncesije pogoj za opravljanje lekarniške dejavnosti. Tak pogoj za 

(zobo)zdravnike ne velja. Zdravniki zasebniki lahko dejavnost opravljajo (i) izključno na trgu, brez 

koncesije, (ii) zgolj v javni mreži kot koncesionarji ali pa (iii) oboje kombinirajo.1 

 

3. Financiranje lekarniške dejavnosti iz javnih sredstev je regulirano – država namreč cene 

zdravil, ki se delno ali v celoti plačujejo iz javnih sredstev (obveznega zdravstvenega 

                                            

1 Glej 38. člen ZZDej. 
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zavarovanja), regulira z določanjem najvišjih dovoljenih cen. Država (državna zdravstvena 

zavarovalnica) ima torej neposreden nadzor nad tem, po kakšnih cenah se zdravila na zeleni 

recept prodajajo. Zdravila, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije, moramo v celoti 

pokriti sami uporabniki s svojimi (zasebnimi) sredstvi. V tem delu zasebni lekarnarji opravljajo 

tržno dejavnost. Pri koncesionirani lekarniški dejavnosti gre torej za to, da zasebniki prodajajo 

tako zdravila, ki jih krije ZZZS iz javnih sredstev in katerih cena je javnopravno regulirana, kot tudi 

zdravila, katerih cena se prosto oblikuje na trgu, plačamo pa jih uporabniki z zasebnimi sredstvi. 

Zasebni lekarnarji s koncesijo morajo početi oboje hkrati; ne morejo se torej odločiti za prodajo 

zdravil zgolj iz javnih ali izključno iz zasebnih sredstev. 

 

4. Ta specifični položaj, ki od zasebnih lekarnarjev terja pridobitev koncesije, da sploh smejo 

opravljati svojo dejavnost (tržno in javno), je temeljni razlog, da sem lahko podprla odločitev, ki v 

prepovedi razpolaganja z dobičkom vidi nesorazmeren poseg v svobodno gospodarsko pobudo. 

Čeprav gre torej pri lekarniški dejavnosti za negospodarsko javno službo, zasebnim lekarnarjem 

zaradi nujnega prepleta javne službe in tržne dejavnosti ni mogoče odreči jamstev iz 74. člena 

Ustave. Ker lahko država neposredno vpliva na cene zdravil na zeleni recept in s tem odločilno 

zmanjša možnost ustvarjanja dobička iz javnih sredstev, je popolna prepoved razpolaganja z 

dobičkom v primeru zasebnikov tudi po moji oceni protiustavna. Izpodbijana določba se je 

namreč raztezala tudi na dobiček, ki ga lekarne ustvarijo pri prodaji zdravil na trgu, financiranih iz 

lastnih zasebnih sredstev uporabnikov. Prav slednje je ključna okoliščina za ugotovitev, da je 

popolna prepoved razpolaganja z dobičkom nesorazmerna in zato krši 74. člen Ustave. 

 

5. Položaj zdravnikov zasebnikov, o katerih je odločalo Ustavno sodišče leta 2018, je bistveno 

drugačen. Zdravniki zasebniki se prosto odločajo, ali bodo vstopili v javno mrežo (z vlogo za 

podelitev koncesije) ali pa bodo svoje storitve ponujali na trgu, za zasebna sredstva. Oboje lahko 

tudi kombinirajo. 

 

6. Zdravnik koncesionar ne deluje na prostem trgu. Storitve, ki jih nudi zavarovancem, niso tržne, 

temveč javne. Financirane so namreč izključno iz javnih sredstev, ki jih namensko zbira država s 

prispevki obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zasebnik, ki se odloči za koncesijo, ne nosi 

tveganja, ki ga prevzamejo zasebniki, ki niso vključeni v javno mrežo. Koncesionarji ne delujejo v 

pogojih svobodne konkurence, pač pa v privilegiranem položaju omejene konkurence, ki se 

približuje monopolu. Plačilo storitev je zagotovljeno iz že zbranih strogo namenskih javnih 

sredstev. 

 

7. Če zasebnik s koncesijo ustvari dobiček, je to nedvomno pohvalno. Ker gre (drugače kot pri 

prodaji zdravil) pri opravljanju zdravniškega dela za storitve, je optimizacija izvajanja dejavnosti 

(poslovanja) seveda mogoča in lahko rezultira v presežku prihodkov nad odhodki. Toda zavedati 

se je treba, da ustvarjeni dobiček še vedno tvorijo javna sredstva, pobrana vsem zavarovancem 

na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ustavno zavarovano in še kako utemeljeno je 

zato pričakovanje zavarovancev (51. člen Ustave), da bodo sredstva, zbrana z obveznim 

zdravstvenim zavarovanjem, porabljena izključno za delovanje zdravstvene oskrbe. 
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8. Prav temu je bila namenjena določba, ki je od zdravnikov zasebnikov zahtevala, da morebitni 

dobiček iz koncesnin reinvestirajo v dejavnost. Omejevanje prostega razpolaganja s sredstvi 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih izrecno varuje 51. člen Ustave, po moji presoji 

nikakor ne predstavlja posega v svobodno gospodarsko pobudo. Čeprav so koncesionarji 

zasebni gospodarski subjekti, njihov status ne more biti odločilen. Za presojo, ali jih varuje 

svobodna gospodarska pobuda iz 74. člena Ustave, so pomembne druge okoliščine: ali delujejo 

v razmerah svobodne konkurence, kaj je vir plačila (javna oziroma zasebna sredstva), 

prostovoljnost ali prisilnost izvajanja dejavnosti v javni mreži, poslovna tveganja. Vsi našteti 

dejavniki pripeljejo do sklepa, da zasebni zdravniki s koncesijo glede storitev, ki jih opravljajo v 

javni mreži, ne uživajo ustavnopravnega varstva svobodne gospodarske pobude, še manj pa jim 

gre ustavna pravica do dobička iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

9. Vse to izkazuje tudi ustavnosodna presoja. Tako je Ustavno sodišče pri presoji obveznega 

sistema zagotavljanja brezplačne pravne pomoči (odločba št. U-I-202/03 z dne 24. 12. 2005, 

Uradni list RS, št. 111/05, in OdlUS XIV, 84) dosledno razlikovalo med opravljanjem običajne 

odvetniške dejavnosti kot tržne dejavnosti, varovane s 74. členom Ustave na eni strani, in 

opravljanjem brezplačne pravne pomoči, ki ni gospodarska dejavnost, ki bi jo varoval 74. člen 

Ustave, na drugi strani. Primerljivost položajev z zdravniki je na dlani, tudi brezplačna pravna 

pomoč se namreč financira iz javnih sredstev. Iz starejše ustavnosodne presoje prav tako 

ustaljeno izhaja, da mora biti svobodna gospodarska pobuda izhodiščno načelo poslovanja 

subjekta. Dejstvo, da subjekt poleg svoje glavne naloge opravlja tudi gospodarsko dejavnost, 

namreč razširi polje proste presoje zakonodajalca, ko ureja posamezno področje poslovanja 

oziroma delovanja (sklep Ustavnega sodišča št. U-I-234/06 z dne 11. 9. 2008). Podelitev 

koncesije dejavnost celo izmakne varstvu po 74. členu Ustave, obenem pa pogoji podeljevanje 

ne smejo kršiti splošnega načela enakosti pred zakonom (npr. odločba Ustavnega sodišča št. U-

I-3/02 z dne 18. 11. 2004, Uradni list RS, št. 132/04, in OdlUS XIII, 76). 

 

10. Popolnoma drugačna je bila soglasna odločitev Ustavnega sodišča pred štirimi leti, ki je 

utemeljila ustavno pravico zdravnikov koncesionarjev do izplačila dobička iz sredstev obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. Zapoved reinvestiranja zasebnikom ni preprečevala nakupa 

zdravstvene opreme, (novih) prostorov (torej nepremičnin), izobraževanja, investicij v izboljšanje 

kakovosti zdravstvene oskrbe. Prav to je stimulirala. Ustavno sodišče jo je razveljavilo zato, ker je 

zasebnikom prepovedovala izplačilo dobička (ponavljam: iz plačanih prispevkov za obvezno 

zdravstveno zavarovanje, ki jih plačujejo vsi zavezanci v državi). Populistično rečeno: ker si z 

dobičkom iz koncesnin niso mogli financirati zasebnih investicij (stanovanja, avta, počitnic). 

 

11. Da ne bom narobe razumljena, naj povem, da nimam nobenih zadržkov do podeljevanja 

koncesij v zdravstvu in da gojim veliko spoštovanje do zdravnic in zdravnikov, ki opravljajo svoje 

delo v javnih zavodih ali kot koncesionarji. Ne mislim, da je treba koncesionarje kaznovati, ker so 

"dobičkarji", "zaslužkarji", "dvoživke", koncesije pa odpraviti. Nasprotno: menim, da so koncesije 

odlična in nujna dopolnitev javnega zdravstva – žal je slovensko zdravstvo bržkone že zdavnaj 

prestopilo točko, ko bi zdravje vsem zavarovancem lahko zagotavljalo brez njih. Ne glede na to 

pa ne vidim razloga, da bi moralo biti koncesionarjem omogočeno, da z morebiti ustvarjenim 

dobičkom iz koncesnin prosto razpolagajo. Popolnoma svobodno seveda lahko razpolagajo s 
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sredstvi, zasluženimi na trgu, ki izvirajo iz zasebnega premoženja pacientov (samoplačniki). Vsak 

izmed nas sam odloča, ali bo razpoložljivi del svojega premoženja namenil za (dodatno) 

zdravstveno oskrbo. Ko gre za naša skupna, prisilno pobrana in namensko plačana sredstva, ki 

jih zbira ZZZS izključno za zagotavljanje ustavne pravice do zdravstvenega varstva, pa 

neomejenega razpolaganja z dobičkom ni več. Takšna omejitev je toliko bolj nesporna, ker se 

premoženje zasebnika, do katerega pride s presežkom na račun koncesnine, vendarle povečuje. 

Dobiček se mu ne odvzame (se ne vrne v zdravstveno blagajno), le uporabiti ga mora za 

razvijanje poklicne dejavnosti. To pa pomeni, da se z reinvestiranjem praviloma povečuje tudi 

vrednost njegovega podjetja. 

 

12. Odločba št. U-I-194/17 o vseh omenjenih okoliščinah, ki bi ob upoštevanju dotedanje 

ustavnosodne presoje morale pripeljati do diametralno nasprotne odločitve, molči. Prepričana 

sem, da gre za zgrešen pogled na svobodno gospodarsko pobudo in pravico do dobička. Njuno 

absolutiziranje pri zasebnikih s koncesijo, ki delujejo v javni mreži, je posebej problematično na 

področju zdravstva, kjer prelivanje namenskih javnih sredstev, zbranih z obveznimi prispevki 

zdravstvenega zavarovanja, v dobiček zasebnih gospodarskih subjektov, lahko pomeni hud 

poseg v pravico do zdravstvenega varstva (51. člen Ustave) ter načelo socialne države (2. člen 

Ustave). Želim si, da bi Ustavno sodišče o stališču v zadevi št. U-I-194/17 vnovič premislilo. 
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