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V tem ločenem mnenju želim obrazložiti, zakaj sem izrek odločbe, s katero se ureja 

razpolaganje dobička lekarnarjev, ki so koncesionarji, podprla, čeprav se globoko ne 

strinjam s predhodno odločitvijo v zadevi, ki je bila podlaga tudi za naslovno zadevo, tj. 

zadeva št. U-I-194/17.  

 

 

I.  

 

O podobnem vprašanju, kot ga odpira naslovna odločba, namreč o tem, ali so 

koncesionarji v zdravstvu upravičeni do delitve dobička iz te dejavnosti, je bilo pred tem 

razsojeno v zadevi št. U-I-194/17 (sama pri njej nisem sodelovala, ker še nisem bila 

ustavna sodnica). S to odločbo je Ustavno sodišče odločilo, da je druga poved drugega 

odstavka 3. člena ZZDej1 pomenila nesorazmeren poseg v svobodno gospodarsko 

pobudo (74. člen Ustave) in jo je zato razveljavilo, kolikor je urejala presežke prihodkov 

nad odhodki za zdravnike koncesionarje (izvajalce zdravstvene dejavnosti v okviru javne 

zdravstvene službe). 

 

Bolj enostavno povedano: v takratni zadevi  izpodbijana določba je prepovedovala, da bi 

si lahko koncesionarji morebiten presežek prihodkov nad odhodki izplačali kot dobiček, 

pač pa so v skladu z njo morali morebitni dobiček investirati v opravljanje in razvoj 

zdravstvene dejavnosti. Ustavno sodišče pa je odločilo, da je protiustavna vsakršna 

                                            
1 Druga poved drugega odstavka 3. člena ZZDej se glasi: "Zdravstvene storitve iz prejšnjega 

stavka kot negospodarske storitve splošnega pomena izvajalci zdravstvene dejavnosti opravljajo 

na nepridobiten način, tako da se presežek prihodkov na odhodki porabi za opravljanje in razvoj 

zdravstvene dejavnosti." 
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ureditev, razen tiste, ki omogoča, da si koncesionarji presežek iz javnih sredstev lahko 

razdelijo kot dobiček. Z drugimi besedami: ker je zakon zapovedoval investiranje dobička 

nazaj v zdravstveno dejavnost in ni omogočal izplačila dobička, je Ustavno sodišče 

odločilo, da je to nesorazmeren poseg v svobodno gospodarsko pobudo iz 74. člena 

Ustave in izpodbijano določbo v tem obsegu razveljavilo.  

 

Moje stališče v zvezi s tem vprašanjem je povsem nasprotno. Zame je prej protiustavna 

ureditev, ki koncesionarjem v zdravstvu omogoča delitev dobička iz namenskih sredstev, 

zbranih za zdravstvo. Utemeljeno se lahko postavi vprašanje, ali delovanje zdravnikov, ko 

delujejo kot koncesionarji, sploh sodi pod 74. člen Ustave, saj v tem pogledu 

koncesionarji ne delujejo na trgu. Hkrati pa menim, da bi lahko ureditev, ki omogoča 

delitev dobička koncesionarjem lahko bila v nasprotju s 50. in 51. členom Ustave. V tem 

pogledu se moje stališče radikalno razlikuje od stališča odločbe št. U-I-194/17.2  

 

Nikakršnega dvoma ni o tem, da je zdravstvena dejavnost negospodarska storitev 

splošnega pomena. Temeljni cilj zdravstvene dejavnosti ni pridobivanje dobička, ampak 

zagotavljanje javnega zdravja.3 Nikakršnega dvoma tudi ni o tem, da plačujemo prispevke 

v okviru obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja z namenom zagotavljanja 

svojega (in solidarno tudi za druge) zdravstvenega varstva (drugi odstavek 50. člena 

Ustave) in pričakujemo in celo lahko zahtevamo, da se ta sredstva tudi v resnici uporabijo 

za zdravstvo in se vračajo v zdravstvo. Gre namreč za namenska javna sredstva, ki 

morajo biti uporabljena za zdravstvo. Iz njih država zagotavlja svojo dolžnost do 

zdravstvenega varstva (51. člen Ustave).  

 

Zdravnik se vedno lahko odloča med več možnostmi: lahko dela v javnem sektorju, 

postane "pravi" zasebnik in delujejo na prostem trgu, poskuša dobiti koncesijo ali pa 

izbere še kakšno četrto možnost. Ali se bo zdravnik potegoval za koncesijo ali ne, je torej 

njegova odločitev. Sam oceni koristi in slabosti, ki bi jih lahko imel od tega, če dobi 

koncesijo pod pogoji, kot jih določajo zakoni in koncedent. Samo dejstvo, da so 

koncesionarji zasebniki, ne more definirati celotnega problema v prid uporabe 74. člena 

Ustave.  

 

Poudariti je treba, da so imeli tudi ob prejšnji ureditvi (ko si dobička niso smeli izplačati)4 

koncesionarji številne koristi. Gotovo so imeli od koncesije nepremoženjske koristi (v tem 

delu niso bili prisotni na trgu, imeli so zagotovljene paciente ipd.). Imeli pa so tudi otipljive 

premoženjske koristi: svoj morebitni dobiček so gotovo lahko investirali v nove 

                                            
2 O tem, kako skromno je del, ki utemeljuje uporabo 74. člena Ustave, v tej odločbi utemeljen, pa 

se lahko vsakdo prepriča sam.  

3 Oboje izhaja (poleg zakonodaje) tudi iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-194/17 in naslovne 

odločbe, kar je po mojem mnenju v popolni kontradiktornosti z razlogi prve odločbe, na katerih je 

utemeljeno, da si koncesionarji dobiček lahko delijo.   

4 Torej po ureditvi preden jo je Ustavno sodišče z odločbo U-I-194/17 spoznalo za neskladno z 

Ustavo. 
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instrumente, naprave, v nove prostore, v svoje izobraževanje ipd. Vse to, kar so pridobili 

iz javnih sredstev, so lahko uporabljali sami, tudi v povsem zasebnem (nekoncesijskem) 

delu svoje prakse, lahko so pridobljeno celo prodali. Lahko so torej imeli dobiček pri, 

recimo, uporabi novega ultrazvoka, kupljenega iz javnih sredstev, ko so ga uporabljali v 

čisto zasebni praksi, ali dobiček od prodaje tega, kar so kupili iz javnih sredstev. Ampak 

Ustavno sodišče je kljub vsemu temu odločilo, da je z Ustavo skladna samo  ureditev, ki 

koncesionarjem omogoča delitev dobička iz denarja, ki je bil namensko zbran za 

zagotavljanje zdravja. Z vprašanji koristi koncesionarja se kritizirana odločba sploh ne 

ukvarja, pač pa izhaja iz izhodišča, da glede na to, da gre za zasebnike, omejevanje 

pridobivanja profita iz koncesijskih sredstev posega v samo jedro 74. člena Ustave (sic!).5  

 

Ureditev, ki velja od odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-194/17, je torej postala nekakšno 

vodilo, kako razumemo položaj koncesionarja (med drugim tudi v širšem okviru 

zdravstva).  

 

 

II.  

 

Položaj lekarnarjev, o katerih smo odločali v naslovni zadevi, pa se v dveh bistvenih 

značilnostih razlikuje od položaja zdravnikov koncesionarjev, kar me je kljub globokemu 

nestrinjanju z nosilno odločbo nagnilo k temu, da sem odločbo lahko podprla. 

 

Prvič, brez koncesije lekarnarji sploh ne morejo delovati, kar pomeni, da morajo dobiti 

koncesijo, če sploh hočejo delovati in med drugim tudi nastopati na trgu. To za zdravnike 

ne drži, saj lahko delujejo kot zasebniki, tudi če nimajo koncesije. Lekarnarji so torej pri 

svojih poklicnih odločitvah bistveno bolj omejeni kot zdravniki.  

 

In drugič, pri lekarniškem delu je zelo jasna ločnica, kje lekarnarji delujejo kot 

koncesionarji in kje kot čisti zasebniki. Ta ločnica pa ima tudi zelo jasne finančne 

posledice. Kot zasebniki delujejo s prodajo zdravil, katerih cena se oblikuje prosto na trgu 

(to so t. i. beli recepti in zdravila brez recepta ter razni pripravki, kreme ipd.). V tem 

segmentu so gotovo upravičeni do dobička, saj delujejo in tekmujejo na trgu. Prepoved 

možnosti izplačevanja dobička iz tega dela dejavnosti tudi po moj presoji nesorazmerno 

posega v njihovo možnost svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave.6  

 

Drži pa še nekaj: v svoji dejavnosti, ki je financirana iz sredstev zdravstvenega 

zavarovanja, pa (skorajda) ne morejo imeti dobička, ker so cene zdravil, ki so plačljiva iz 

sredstev ZZZS, regulirane (glej 24. točko obrazložitve odločbe). Z drugimi besedami: 

odločbo sem lahko podprla, ker smo z njo de facto odločili samo o tistem delu lekarniške 

dejavnost, kjer lekarnarji dejansko delujejo prosto na trgu. Od tistega dela svoje 

                                            
5 Glej 40. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-194/17.  

6 Vprašanje je celo, ali preveč omejuje tudi dejstvo, da lahko delujejo samo kot koncesionarji.  
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dejavnosti, ki pa je reguliran, dobička ne morejo imeti, zato se učinek naše odločbe na ta 

del sploh ne nanaša.  

 

 

 

       dr. Katja Šugman Stubbs, l.r. 

          Sodnica 

 

 

 

 

 

 


