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Računsko sodišče je revidiralo uspešnost izvajanja projekta eZdravje – nacionalnega načrta za informatizacijo 
zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: projekt eZdravje) na Ministrstvu za zdravje 
(v  nadaljevanju: ministrstvo) v obdobju od 1. 1. 2004 do 26. 9. 2013. V reviziji je računsko sodišče 
preverilo uspešnost ministrstva pri doseganju vsebinskih ciljev projekta in uresničevanju terminskega 
načrta. Poleg tega je računsko sodišče preverilo še zagotavljanje kadrovskih zmogljivosti in načrtovano 
organizacijo projekta ter ocenilo upravljanje s finančnimi sredstvi projekta eZdravje. 
 
Ministrstvo je kot cilj projekta eZdravje opredelilo vzpostavitev sodobnega informacijskega sistema, ki bo 
omogočal varno elektronsko poslovanje in učinkovito obvladovanje zdravstvenih in z zdravstvom 
povezanih podatkov in informacij. Informacijski sistem naj bi bil vzpostavljen do decembra 2015, 
vrednost njegove vzpostavite in delovanja do decembra 2023 pa je ministrstvo v letu 2009 ocenilo na 
133  milijonov evrov. 
 
Računsko sodišče je ugotovilo, da se je vsebina projekta eZdravja v večjem delu obdobja, na katero se 
nanaša revizija, pomembno razlikovala od projektnih načrtov, saj so se nekateri podprojekti eZdravja 
pomembno spremenili, nekateri ukinili in drugi na novo uvedli. Ministrstvo je šele junija 2013 z novelacijo 
investicijske dokumentacije vsebinske projektne cilje prilagodilo dejanskemu stanju projekta. 
 
Do zaključka obdobja, na katero se nanaša revizija, je ministrstvo zgradilo na centralni infrastrukturi 
temelječe omrežje izvajalcev zdravstvenih storitev, v katero so vključeni vsi večji izvajalci zdravstvenih 
storitev v Republiki Sloveniji, ter v omejenem obsegu uvedlo tudi infrastrukturno rešitev za izmenjavo 
zdravstvenih podatkov in dokumentov. Poleg tega je ministrstvo zaključilo nekaj manjših, a prvotno 
nenačrtovanih podprojektov. Kljub temu do novelacije investicijske dokumentacije junija 2013 nobeden 
izmed prvotno načrtovanih podprojektov eZdravja ni v celoti dosegal predvidenih rezultatov. 
 
Računsko sodišče je ugotovilo, da bosta po zaključku projekta eZdravje na področju zdravstva v Republiki 
Sloveniji delovala dva velika, vendar vsebinsko podobna informacijska sistema; prvi, ki je predmet 
projekta eZdravje, bo namenjen obdelavi zdravstvenih podatkov, drugi, obstoječi sistem Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, pa obračunavanju zdravstvenih storitev. Kljub temu, da so 
prvotni konceptualni modeli projekta eZdravja predvidevali združitev obeh sistemov, pa ministrstvo pri 
njegovi zasnovi te možnosti in z njo povezanih potencialnih sinergij in prihrankov ni proučilo. 
 
Nekateri podprojekti eZdravja ne predstavljajo novih samostojnih informacijskih rešitev, temveč le 
nadgradnjo obstoječih zdravstvenih programskih rešitev komercialnih ponudnikov, kljub temu da je 
ministrstvo potrebo po projektu eZdravje utemeljilo prav z njihovim tehnološkim zaostankom in 
nepovezljivostjo. Računsko sodišče ocenjuje, da se s tem veča tudi odvisnost deležnikov na področju 
zdravstva od prodajalcev obstoječih komercialnih programskih rešitev. 
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Računsko sodišče je ugotovilo, da projektne naloge, pristojnosti in odgovornosti sodelujočih v projektu 
eZdravje v obdobju, na katero se nanaša revizija, niso bile jasno opredeljene, izvajanje projekta pa ni bilo 
ustrezno koordinirano in nadzorovano. Ministrstvo ob koncu obdobja, na katero se nanaša revizija, še ni 
imelo opredeljene pravno-formalne oblike ali predvidenega datuma ustanovitve organizacije, ki naj bi po 
projektnih načrtih v prihodnje podpirala izvajanje informacijskih rešitev, razvitih v okviru projekta 
eZdravje.  
 
Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da so se posamezni podprojekti izvajali s pomembnimi časovnimi 
zaostanki, ministrstvo pa ni vzpostavilo učinkovitega sistema za spremljanje uresničevanja projektnih 
mejnikov in odzivanje pri odstopanjih. Ministrstvo je pripravilo novelacijo investicijske dokumentacije 
eZdravje, vendar šele več let po tem, ko je na projektu prišlo do prvih večjih zamud in sprememb. 
 
Do decembra 2012 je ministrstvo za projekt eZdravje porabilo vsaj 8,8 milijona evrov. Računsko sodišče 
je ugotovilo, da upravljanje s finančnimi sredstvi projekta eZdravje v obdobju, na katero se nanaša revizija, 
ni bilo uspešno, saj ministrstvo ni imelo celovitega pregleda nad izdatki v okviru projekta. Ministrstvo: 

•  v nekaterih pogodbah za izdelke in storitve ni jasno opredelilo predmeta naročila in pričakovanih 
izdelkov,  

•  je plačalo delo na nekaterih podprojektih, javnih naročilih in drugih nalogah, ki jih je kasneje deloma 
ali v celoti ukinilo,  

•  je v nekaterih primerih za delo na enakih ali zelo podobnih nalogah plačevalo več pogodbenim 
partnerjem. 

 
Ministrstvo v nekaterih primerih ni ustrezno terminsko načrtovalo finančnih sredstev za izvajanje projekta 
eZdravje, saj je izvedlo nabave nekatere strojne in programske opreme projekta eno do dve leti preden jo 
je dejansko lahko uporabilo, v vmesnem času so opremi že tekli garancijski roki, ministrstvo pa je 
plačevalo vzdrževanje, licenčnine in podobne storitve. 
 
Na podlagi zbranih ugotovitev in podanih ocen računsko sodišče meni, da ministrstvo v obdobju, na 
katero se nanaša revizija, ni bilo uspešno pri izvajanju projekta eZdravje. 
 
Računsko sodišče je od ministrstva zahtevalo izvedbo popravljalnih ukrepov za odpravo ugotovljenih 
nesmotrnosti ter podalo več priporočil. 
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1. UVOD 
Revizija projekta eZdravje1 je bila izvedena na podlagi Zakona o računskem sodišču2 (v nadaljevanju: ZRacS-1) 
in Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije3. Sklep o izvedbi revizije4 je bil izdan 23. 5. 2012. 
 
Revizija je bila opredeljena kot revizija smotrnosti poslovanja, predmet revizije pa je bila uspešnost 
izvajanja projekta eZdravje. Revidiranec je bilo Ministrstvo za zdravje, revizija pa je obsegala obdobje od 
1. 1. 2004 do 26. 9. 20135 (v nadaljevanju: obdobje, na katero se nanaša revizija). Revizijo smo opravili v 
skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje revizij6. 
 

1.1 Cilj revizije 
Cilj revizije je bil izrek mnenja o uspešnosti izvajanja projekta eZdravje. Da bi lahko izrekli mnenje, smo: 

• proučili vsebino projekta eZdravje ter predstavili dosedanji potek dogodkov, povezanih z njegovim 
izvajanjem; 

• preverili in ocenili kadrovske zmogljivosti in organizacijo projekta eZdravje; 
• proučili uresničevanje terminskega načrta projekta eZdravje ter 
• preverili upravljanje s finančnimi sredstvi projekta eZdravje. 

 

1.2 Revizijski pristop 
V reviziji smo uporabili kvalitativne in kvantitativne metode ter tehnike revidiranja, predvsem: 

• proučevanje pravnih ter drugih podlag, ki opredeljujejo izvedbo projekta eZdravje; 
• zbiranje, pregled in presojo dokumentacije projekta eZdravje; 
• analizo pridobljenih podatkov in informacij o vsebini ter poteku dosedanjih aktivnosti pri projektu 

eZdravje; 
• intervju pri revidirancu in 
• pregled spletnih strani, medijskih poročil in drugih javno dostopnih virov, ki so povezani z izvedbo 

projekta eZdravje. 

 

                                                      

1  Projekt eZdravje je v nekaterih dokumentih poimenovan tudi kot projekt e-Zdravje. 
2  Uradni list RS, št. 11/01, 109/12. 
3  Uradni list RS, št. 91/01. 
4  Št. 320-3/2012/3. 
5  Datum izdaje osnutka revizijskega poročila. 
6  Uradni list RS, št. 43/13. 
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V reviziji nismo pregledali in ne izrekamo mnenja o varnosti in učinkovitosti tehničnih rešitev, vključenih 
v projekt eZdravje. Večina jih namreč v obdobju, na katero se nanaša revizija, še ni bilo uvedenih. 
 
Pomembno omejitev pri našem delu je poleg tega predstavljala pomanjkljivo in nepregledno urejena 
dokumentacija projekta eZdravje, ki ne omogoča transparentnega pregleda nad potekom projekta. 
Ministrstvo za obdobje, na katero se nanaša revizija, nima seznama vseh zadev v evidenci dokumentarnega 
gradiva7, ki se nanašajo na projekt eZdravje. Ministrstvo ni vodilo dokumentacije na način, da bi bilo 
nedvoumno jasno, kateri dokumenti predstavljajo del projekta eZdravja, v kateri fazi je projekt oziroma 
posamezni podprojekti, kdo in zakaj je odobril spremembe projekta, kakšne so bile predvidene in dejanske 
posledice sprememb in katera verzija posameznega dokumenta je veljavna. 
 
Zaradi pomanjkljive in nepregledne dokumentacije velikokrat ni mogoče ugotoviti natančnega 
kronološkega in/ali vsebinskega poteka aktivnosti projekta eZdravje ter njihovih finančnih posledic. 
Ministrstvo v obdobju izvedbe revizije (leti 2012 in 2013) ni imelo zanesljivih podatkov o izvajanju 
projekta za obdobje pred letom 2011 in nam je zato na nekatera vprašanja večkrat posredovalo nepopolne 
ali netočne podatke8. To predstavlja omejitve pri izvedbi revizije, ki so podrobneje predstavljene pri 
posameznih ugotovitvah v nadaljevanju revizijskega poročila. Na izrek mnenja navedene omejitve niso 
vplivale. 
 

1.3 Predstavitev revidiranca 
Ministrstvo v skladu z Zakonom o državni upravi9 opravlja naloge na področjih javnega zdravja, 
zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, kemijske varnosti, varstva pred 
sevanji, zdravil in medicinskih pripomočkov, prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma 
zdravstvene namene, proizvodnje in prometa materialov, ki prihajajo v stik z živili, njihove uporabe v 
postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živil za posebne prehranske oziroma 
zdravstvene namene, pitne vode, živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih 
prehrane in obratih za prehrano na delu z vidika preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni. 

                                                      

7  Evidenca dokumentarnega gradiva je temeljna evidenca o opravljanju del in nalog organa in se vodi o vseh 

zadevah, dosjejih in dokumentih – 12. točka 2. člena Uredbe o upravnem poslovanju, Uradni list RS, št. 20/05, 
106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 31/08, 35/09, 58/10, 101/10. 

8  Primeroma navajamo, da nam je ministrstvo v elektronskih sporočilih z dne 22. 6. in 30. 8. 2012 ter 6. 6. 2013 

posredovalo različne podatke o delovnih skupinah, ki so sodelovale v projektu eZdravje, v elektronskih 
sporočilih z dne 8. 1., 4. 2., 23. 5. in 3. 6. 2013 nepopolne podatke o stroških projekta eZdravje, ki so se plačevali 

iz proračuna Republike Slovenije, 10. 7. 2012 nepopoln seznam izvedenih, 24. 5. 2013 pa nepopoln seznam 

načrtovanih javnih naročil v okviru projekta eZdravje. 
9  Uradni list RS, št. 83/03-UPB1, 61/04, 123/04, 93/05, 48/09, 21/12, 47/13. 
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Tabela 1:  Odgovorne osebe ministrstva v obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije 

Odgovorna oseba Obdobje odgovornosti 

dr. Dušan Keber do 3. 12. 2004 

mag. Andrej Bručan od 3. 12. 2004 do 11. 9. 2007 

Zofija Mazej Kukovič od 11. 9. 2007 do 21. 11. 2008 

Borut Miklavčič od 21. 11. 2008 do 7. 4. 2010 

Dorijan Marušič od 7. 4. 2010 do 10. 2. 2012 

Tomaž Gantar od 10. 2. 2012 do 29. 11. 2013, od 29. 11. 2013 pa 
do 11. 12. 2013 je opravljal tekoče posle10 

Karl Viktor Erjavec od 11. 12. 2013 začasno opravlja funkcijo 
ministra za zdravje11 

 

                                                      

10  Državni zbor Republike Slovenije je sprejel sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra (Uradni list RS, 

št.  99/13), s katerim je ugotovil, da je Tomažu Gantarju prenehala funkcija ministra za zdravje. Do imenovanja 
novega ministra je opravljal tekoče posle. 

11  Državni zbor Republike Slovenije se je na seji dne 11. 12. 2013 seznanil z obvestilom predsednice Vlade 

Republike Slovenije mag. Alenke Bratušek, da bo funkcijo ministra za zdravje namesto Tomaža Gantarja, ki mu 
je funkcija ministra prenehala zaradi odstopa, začasno opravljal Karl Viktor Erjavec, minister za zunanje zadeve. 
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2. PODROČJE REVIZIJE 
Področje revizije je informatizacija zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji. Predmet revizije je projekt 
eZdravje, ki ga je zasnovalo ministrstvo na podlagi vizije informatizacije zdravstvenega sistema12: 

• učinkovita, prilagodljiva in sodobna zdravstvena informatika v podporo doseganju strateških ciljev 
slovenskega zdravstvenega sistema za zadovoljitev potreb in interesov državljanov, zdravstvenih 
strokovnjakov, vodstev zdravstvenih organizacij in upravljavcev zdravstvenega sistema ter 

• povezava lokalnih informacijskih sistemov, kar bo zagotovilo državljanom in zdravstvenim 
strokovnjakom prekoračitev meje administrativnih in organizacijskih otokov pri iskanju informacij ter 
pri neposredni komunikaciji brez časovnih ali organizacijskih omejitev. 

 
Cilj projekta eZdravje je sodoben informacijski sistem, ki omogoča varno elektronsko poslovanje in 
učinkovito obvladovanje zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov in informacij13.  
 

2.1 Ozadje projekta eZdravje 
V Republiki Sloveniji je izmenjava zdravstvenih podatkov že vzpostavljena na področju obračunavanja 
nekaterih zdravstvenih storitev14. Tudi delovanje posameznih izvajalcev zdravstvenih storitev je v veliki 
meri podprto z informacijskimi tehnologijami. Kljub temu ima, kot je razvidno iz dokumentacije 
ministrstva, izmenjava podatkov v zdravstvu nekatere kritične značilnosti15: 

• na voljo so številne informacijske rešitve za različna področja zdravstvenih dejavnosti, vendar pa jih 
med njimi precej zaostaja v tehnološkem pogledu; 

• izvajalci zdravstvenih storitev so neenakomerno pokriti s programsko, strojno in komunikacijsko opremo; 

                                                      

12  e-Zdravje2010 Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2005–2010, ministrstvo, 
december  2005 (v nadaljevanju: Strategija eZdravje), 

[URL: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstven

o_varstvo/kodele/eZdravje116slo.doc], oktober 2013.  
13  Študija izvedljivosti projekta eZdravje – predinvesticijska zasnova in investicijski program s študijo izvedbe – 

Predinvesticijska zasnova, verzija končna 1.0., ministrstvo, 6. 4. 2009 (v nadaljevanju: predinvesticijska zasnova 

eZdravje). 
14  Izvajalci zdravstvenih storitev, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) in 

zdravstvene zavarovalnice si za dopolnilno zdravstveno zavarovanje elektronsko izmenjujejo podatke za obračun 

opravljenih storitev. 
15  Konceptualni model nacionalnega zdravstveno informacijskega sistema (eZIS), ministrstvo, 27. 5. 2008 

(v  nadaljevanju: Konceptualni model eZIS), 

[URL: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/informatika/Microsoft_Word_
-_wwwArhitektura_eZIS_v21.pdf], oktober 2013. 
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• razvojno, tehnološko, po virih in po investicijah je na področju informatike v zdravstvu vodilen 
ZZZS, izvajalci zdravstvenih dejavnosti pa se mu morajo prilagajati; 

• informacijske rešitve posameznih izvajalcev zdravstvenih storitev med seboj niso povezljive; 
• na nacionalni ravni ni vzpostavljenih standardov za učinkovito izmenjavo podatkov na področju 

informacijskih tehnologij; 
• na zdravstvenem področju ni potrebnega omrežja za varno, zanesljivo in učinkovito komuniciranje. 

 
Številni zdravstveno informacijski sistemi, ki jih uporabljajo izvajalci zdravstvenih storitev v Republiki 
Sloveniji, so bili razviti znotraj ali za potrebe posameznih javnih zdravstvenih institucij ter niso zadostno 
povezljivi med seboj16. 
 
Republika Slovenija je pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj leta 2000 najela posojilo v znesku 
9  milijonov evrov za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva17. Projekt naj bi zagotovil 
dolgoročno stabilnost sistema zdravstvenega varstva in njegovo upravljanje na dokazljivih in primerljivih 
podatkih, osredotočenih na bolnika. Vključeval naj bi tudi vzpostavitev enotnega zdravstvenega 
informacijskega sistema, vključno z vzpostavitvijo tehnološke in organizacijske infrastrukture za izmenjavo 
zdravstvenih podatkov, oblikovanje enotnih standardov zdravstveno informacijskega sistema,, 

vzpostavitev enotnega sistema za zbiranje zdravstvenih podatkov ter poročanja in uvedbo informacijskih 
rešitev, kot so enoten zdravstveni karton in slovenska elektronska čakalna knjiga18. Iz končnega poročila o 
projektu razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva19 je razvidno, da ministrstvo zastavljenih 
projektnih ciljev še ni doseglo, pripravilo pa je več konceptualnih dokumentov za prihodnjo ureditev 
področja zdravstvene informatike. 
 

2.2 Zasnova projekta eZdravje 
Ministri, pristojni za zdravje v državah članicah Evropske unije, so leta 2003 podpisali izjavo o nameri za 
pospeševanje eZdravja20, ki je zavezal vsako članico, da do konca leta 2005 izdela nacionalni načrt 
informatizacije zdravstvenega sistema. Ministrstvo je decembra 2005 pripravilo nacionalni načrt za 
informatizacijo slovenskega zdravstva – Strategijo eZdravja, ki vključuje vse nosilce zdravstvenega sistema 
v državi: ministrstvo, izvajalce zdravstvenih storitev ter druge deležnike na področju zdravstvenega 
varstva. 
 

                                                      

16  Povzeto po dokumentu Strategija eZdravje. 
17  Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt razvoja upravljanja 

sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 31/00. 
18  Povzeto po dokumentu Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2004, obrazložitev finančnega 

načrta,  [URL: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Prora%C4%8Dun/ 

Sprejeti_prora%C4%8Dun/2004/Obrazlozitve_posebnega_dela_proracuna/2004_OBR_27_MZ.pdf], oktober 2013. 
19  Project documentation, final report – 2004, release 1, 20. 8. 2004. 
20  e-Health – making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area, 

Brussels, 30. 4. 2004, COM (2004) 356 final, 
[URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0356:FIN:EN:PDF], oktober 2013. 
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Strateški cilji informatizacije zdravstvenega sistema so v Strategiji eZdravja opredeljeni kot: 

• vzpostavitev osnovne informacijske infrastrukture ter definiranje osnovne zbirke zdravstvenih in 
socialnih podatkov za vzpostavitev in vodenje elektronskega zapisa zdravstvenih podatkov 
posameznikov, pa tudi vzpostavitev osnov za elektronski zapis teh podatkov na nacionalni ravni do 
konca leta 2007; 

• združitev zdravstvenih in socialnih informacijskih sistemov v celovit sistem na nacionalni ravni s 
posebnim poudarkom na vzpostavitvi enotnega zdravstvenega informacijskega portala, ki bo vsem 
subjektom zdravstvenega sistema omogočil varno in zanesljivo izmenjavo podatkov, izvajanje 
elektronskih storitev ter enotno (standardizirano) in pregledno informiranje in povezljivost s 
primerljivimi sistemi v Evropski uniji do konca leta 2010; 

• uveljavitev elektronskega poslovanja kot običajnega načina dela v slovenskem zdravstvu do konca 
leta 2010. 

 
Strategija eZdravja se nanaša na obdobje med letoma 2005 in 2010, ko naj bi bila informatizacija 
zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji zaključena. 
 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) je oktobra 2006 sprejela21 Resolucijo o nacionalnih 
razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, v katero je bil kot eden od dveh nacionalnih razvojnih 
projektov v okviru ključne razvojne prioritete 3. Učinkovita in cenejša država uvrščen tudi projekt eZdravje22. 
Leta 2007 je bil projekt uvrščen v načrt razvojnih programov23 (v nadaljevanju: NRP) proračuna Republike 
Slovenije24. 
 
Ministrstvo je pripravilo in aprila 2009 potrdilo investicijsko dokumentacijo projekta25 (v nadaljevanju: 
prvotna investicijska dokumentacija), v kateri je podrobneje določilo posamezne vidike in mejnike 
projekta eZdravje. Prvotno investicijsko dokumentacijo sestavljajo: 

• Študija izvedljivosti projekta eZdravje – predinvesticijska zasnova in investicijski program s študijo 
izvedbe – Predinvesticijska zasnova eZdravje: dokument, ki obravnava variante izvedbe investicije in 
utemeljuje izbrano varianto; 

• Študija izvedljivosti projekta eZdravje – predinvesticijska zasnova in investicijski program s študijo 
izvedbe – investicijski program26 (v nadaljevanju: investicijski program eZdravje): dokument, ki vsebuje 
presojo upravičenosti investicije, podrobno finančno konstrukcijo projekta, terminski načrt in študijo 
izvedbe investicije; 

                                                      

21  Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 30000-4/2006/15 z dne 12. 10. 2006. 
22  [URL: http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/katal_inf_javn_znac/ 

2008reNRP_resolucija.pdf], oktober 2013. 
23  NRP je del vsakoletnega proračuna Republike Slovenije, v katerem se izkazujejo načrtovani izdatki za investicije 

po posameznih programih neposrednih proračunskih uporabnikov. 
24  Najprej kot evidenčni projekt 2711-07-0001 Krepitev institucionalne usposobljenosti – ESS, ki pa se je s sklepom vlade 

št. 41013-121/2008/4 z dne 4. 11. 2008 preoblikoval v projekt 2711-08-0012 ESS – eZdravje. 
25  Sklep ministrstva, št. 3280-17/2008-23 z dne 6. 4. 2009. 
26  Verzija končna 1.1., ministrstvo, 6. 4. 2009. 
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• Študija izvedljivosti projekta eZdravje – predinvesticijska zasnova in investicijski program s študijo 
izvedbe – akcijski načrt27 (v nadaljevanju: akcijski načrt eZdravje): izvedbeni dokument, ki predstavlja 
podlago za pričetek izvajanja posameznih podprojektov eZdravja in orodje za spremljanje napredka 
projekta; hkrati naj bi omogočal posodabljanje aktivnosti pri odstopanjih od začrtanega terminskega 
načrta ter za sprejemanje potrebnih ukrepov pri ogroženosti uresničitve kateregakoli od zastavljenih 
strateških in/ali specifičnih ciljev projekta eZdravje in 

• Študija izvedljivosti projekta eZdravje – predinvesticijska zasnova in investicijski program s študijo 
izvedbe – definicije podprojektov28 (v nadaljevanju: definicije podprojektov eZdravje): dokument s 
podrobno opredelitvijo 17 podprojektov projekta eZdravje. 

 
Poleg prvotne investicijske dokumentacije je ministrstvo pripravilo dodatne dokumente, s katerimi je 
opredelilo posamezne podprojekte in druge vidike projekta eZdravje29. 
 
Ministrstvo je 7. 6. 2013 pripravilo in potrdilo30 dokument: Investicijski program, novelacija investicijskega 
programa za projekt eZdravje (v nadaljevanju: novelacija investicijskega programa eZdravje), v okviru 
katerega je spremenilo opredelitve številnih vsebinskih vidikov projekta eZdravje in finančni načrt 
projekta. 
 

                                                      

27  Tako kot opomba 26. 
28  Tako kot opomba 26. 
29  Med drugim vzpostavitvene dokumente za posamezne podprojekte eZdravja, študije različnih področij 

zdravstvene informatike, navodila za delo na posameznih podprojektih eZdravja, analize smiselnosti, tehnična 

izhodišča in specifikacije posameznih informacijskih rešitev v okviru eZdravja in številne druge. 
30  Sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa eZdravje za eZdravje, št. 3820-17/2008-37 z dne 7. 6. 2013. 



14 USPEŠNOST IZVAJANJA PROJEKTA EZDRAVJE | Revizijsko poročilo 

 

 

3. IZVAJANJE PROJEKTA EZDRAVJE 
3.1 Vsebina projekta eZdravje 
Z investicijo v projekt eZdravje želi ministrstvo vzpostaviti sodoben in interoperabilen31 informacijski 
zdravstveni sistem. Vsebinsko ga je aprila 2009 opredelilo v okviru prvotne investicijske dokumentacije, 
zadnjo verzijo vsebine projekta pa je objavilo v okviru novelacije investicijskega programa eZdravje 
junija  2013. 

3.1.1 Načrtovani in dejanski status podprojektov eZdravje 

Ministrstvo je v aprilu 2009 projekt eZdravje prvotno vsebinsko opredelilo kot 17 podprojektov32, ki so 
zajemali sklope aktivnosti od vzpostavitve tehnološke infrastrukture, do razvoja programskih rešitev 
eZdravja, izobraževanja uporabnikov pri izvajalcih zdravstvenih storitev in ozaveščanja javnosti. 
Z  novelacijo investicijskega programa eZdravje junija 2013 je ministrstvo prvotno načrtovane projekte 
vsebinsko pomembno spremenilo. Kljub temu ministrstvo navaja, da ni uvedlo novih podprojektov, 
temveč le smiselno razčlenilo in prestrukturiralo podprojekte prvotnega investicijskega programa 
eZdravje33. 
 
V nadaljevanju naštevamo prvotno predvidene podprojekte eZdravja34, opisujemo njihov dejanski status v 
obdobju od aprila 2009 do junija 201335 in jih primerjamo s podprojekti novelacije investicijskega 
programa eZdravje. 

                                                      

31  Interoperabilnost je lastnost različnih sistemov ali organizacij, da med seboj izmenjujejo podatke oziroma drugače 

sodelujejo. 
32  Dokument definicije podprojektov eZdravje. 
33  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje. 
34  Vsi opisi predvidenih rezultatov podprojektov v točkah od 3.1.1.1 do 3.1.1.17 tega poročila so povzeti po 

dokumentu definicije podprojektov eZdravje. 
35  Opisi statusa podprojektov so povzeti po navedbah ministrstva in nekaterih projektnih dokumentih. Ker 

ministrstvo nima urejene projektne dokumentacije (povezava s točko 2), ni mogoče neodvisno potrditi vseh 
navedb ministrstva in zagotoviti, da so opisi statusov projektov popolnoma točni. 
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3.1.1.1 Omrežje zNET 

Ministrstvo je v okviru prvotne investicijske dokumentacije načrtovalo na centralni infrastrukturi36 
temelječe omrežje izvajalcev zdravstvenih storitev37 in drugih organizacij v zdravstvu38. Prvotno je začetek 
podprojekta načrtovalo marca 2009, centralna infrastruktura naj bi bila vzpostavljena do decembra 2010, 
vsi izvajalci zdravstvenih storitev pa naj bi bili v omrežje vključeni do decembra 2012. 
 
Ugotovili smo, da je ministrstvo na infrastrukturi prostranega omrežja državnih organov39 vzpostavilo 
testno omrežje zNET marca 2012, samostojno omrežje zNET pa marca 2013. Do konca obdobja, na 
katero se nanaša revizija, je bilo v omrežje zNET vključenih 115 izvajalcev zdravstvenih storitev. Vsi večji 
izvajalci zdravstvenih storitev in druge ključne organizacije na področju zdravstva naj bi se vanj vključile 
do decembra 2013. Omrežje se uporablja tudi za izmenjave podatkov v okviru programskih rešitev na 
področju zdravstva, ki niso del eZdravja, konkretno za izmenjavo slikovnih datotek v okviru projekta 
preventivnega programa za zgodnje odkrivanje raka na dojkah. Na tak način ministrstvo doseže večjo 
izrabo zgrajenega omrežja. 

3.1.1.2 Nacionalni zdravstveni informacijski model 

Ministrstvo je v okviru prvotne investicijske dokumentacije načrtovalo nacionalni zdravstveni 
informacijski model, ki naj bi ga sestavljali: 

• Ogrodje slovenskega referenčnega zdravstvenega informacijskega modela, ki bo zagotavljajo pogoje za 
interoperabilnost informacijskih sistemov v slovenskem zdravstvenem sektorju; 

• Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike za poenotenje ključnih pojmov zdravstvene 
informatike in 

• Slovenski podatkovni slovar zdravstvene informatike za zagotovitev semantične interoperabilnosti znotraj 
slovenskega zdravstvenega sistema. 

 
Informacijska rešitev, ki naj bi podpirala nacionalni zdravstveni informacijski model, naj bi se skladno s 
prvotno investicijsko dokumentacijo začela uvajati marca 2009 in bila uvedena do julija 2010. 
 
Ugotovili smo, da v obdobju, na katero se nanaša revizija, nacionalni zdravstveni informacijski model ni 
bil opredeljen, ministrstvo pa je izvedlo le nekatere osnovne korake za izvedbo podprojekta. Junija 2010 je 
bil objavljen dokument Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike, v katerem je opredeljenih 
33 pojmov, ki so kandidati40 za vključitev v bodoči Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike41. 

                                                      

36  Centralno postavljeni strojni opremi ter centralno upravljanem komunikacijskem omrežju. 
37  Med izvajalce zdravstvenih storitev štejemo zdravstvene domove, socialne in posebne zavode, bolnišnice, 

zdravilišča ter zasebne zdravnike, zobozdravnike, lekarne, izvajalce nege in patronažne službe, fizioterapevte in 

izvajalce reševalnih prevozov s koncesijo. 
38  Med druge organizacije v zdravstvu sodijo ministrstvo, ZZZS, Inštitut za varovanje zdravja (v nadaljevanju: IVZ), 

zavodi za zdravstveno varstvo in nekatere druge organizacije. 
39  Prostrano omrežje državnih organov je zasebno omrežje, ki je zasnovano za prenos podatkov med 

organizacijami javne uprave in med posameznimi končnimi uporabniki. 
40  Pojem kandidat pomeni, da so v dokumentu našteti samostalniki evidentirani kot pojmi, ki jih je treba na 

nacionalni ravni enovito določiti – njihove zapisane definicije pa še niso dokončne. 
41  [URL: http://www.mz.gov.si/si/za_izvajalce_zdrav_storitev/ezdravje/projekti_in_rezultati/terminoloski_slovar], oktober 2013. 
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Novembra 2010 je ministrstvo pripravilo Izhodišča za pripravo enotnega informacijskega modela42 ter opredelilo 
strukturo podatkovnega slovarja zdravstvene informatike43.  
 
Ministrstvo je julija 2013 sklenilo pogodbo44 za vzpostavitev splošno dostopne podatkovne zbirke 
OpenEHR45 CKM46: centralne informacijske podpore za vodenje modela kliničnih in demografskih 
podatkov, ki bo med drugim omogočala tudi upravljanje terminologij, metapodatkov, ki zadevajo klinične 
metode, ter drugih kliničnih virov (v nadaljevanju: orodja OpenEHR) v vrednosti 144.001 evro.  
 
Iz novelacije investicijskega programa eZdravje izhaja, da ministrstvo načrtuje tudi javno naročilo za 
terminološki strežnik, ki bo namenjen upravljanju šifrantov zdravstvene informatike in s tem povečanju 
semantične interoperabilnosti. Ocenjena vrednost javnega naročila v sklepu o začetku postopka oddaje 
javnega naročila je 246.000 evrov47, v novelaciji investicijskega programa eZdravje pa 150.000 evrov. 

3.1.1.3 Standardizacija elementov elektronskega zdravstvenega zapisa 

Ministrstvo je kot cilj podprojekta v prvotni investicijski dokumentaciji opredelilo, da bo vzpostavilo 
standardni elektronski zapis za elektronsko poslovanje na ključnih vsebinskih področjih v zdravstvenem 
sistemu. Načrtovalo je, da bo delovno skupino za standardizacijo vzpostavilo decembra 2009, podprojekt 
pa zaključilo decembra 2015. 
 
Ugotovili smo, da v obdobju, na katero se nanaša revizija, podprojekt ni potekal skladno z opredeljenimi 
projektnimi mejniki. Delovna skupina za pripravo usklajenega predloga osnovnih gradnikov elektronskega zdravstvenega 
zapisa in elektronskih dokumentov je bila ustanovljena decembra 2012. Po podatkih ministrstva je februarja 
2013 pripravilo z IVZ in ZZZS usklajen predlog dokumenta Odredba o določitvi enotnih definicij za oblikovanje 
in vodenje zbirk podatkov, ki so skupni IVZ in ZZZS. Ministrstvo ni navedlo, kdaj bo odredba objavljena 
oziroma kdaj bo začela veljati. 
 

                                                      

42  Dokument Izhodišča za pripravo enotnega informacijskega modela na podlagi obstoječih mednarodnih 
standardov za potrebe vpeljave novih nacionalnih šifrantov V01.0 z dne 19. 11. 2010, ministrstvo in IVZ.  

43  Dokument Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike verzija 2.0 z dne 20. 3. 2011, ministrstvo in IVZ, 

[URL: http://www.ivz.si/ 
e-zdravje?pi=5&_5_Filename=attName.png&_5_MediaId=3334&_5_AutoResize=false&pl=163-5.3.], oktober 2013.  

44  Pogodba z Marand inženiring, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: Marand) o vzpostavitvi in vzdrževanju celostnega 

informacijskega orodja za OPEN EHR UKZ, št. 2711-13-685407 z dne 31. 7. 2013. 
45  OpenEHR je odprt standard v zdravstveni informatiki, ki opisuje upravljanje, hrambo, ponovni priklic in 

izmenjavo elektronskih zdravstvenih zapisov. Standard upravlja neprofitna mednarodna Fundacija OpenEHR, 

[URL: http://www.openehr.org/], oktober 2013. 
46  CKM je okrajšava za angleški izraz Clinical Knowledge Management (slov.: upravljanje kliničnega znanja: sistem za razvoj, 

upravljanje in objavo znanj s področja klinične obravnave). 
47  Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 4300-10/2012 z dne 3. 2. 2012. Sklep podaja ocenjeno 

vrednost javnega naročila kot 205.000 evrov brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Pri 

preračunu celotne ocenjene vrednosti javnega naročila smo za namene lažjega usklajevanja za to in vse druge 

navedbe vrednosti brez DDV upoštevali 20 odstotno stopnjo DDV, ki je veljala v obdobju, ko so ti dokumenti 
nastali. 
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Ministrstvo v novelaciji investicijskega programa eZdravje navaja, da bo standardizacijo elementov 
elektronskega zdravstvenega zapisa podpiralo orodje OpenEHR ter da bo standardizacija ključnih 
podatkov elektronskega zdravstvenega zapisa izvedena tudi v okviru ostalih projektov in rešitev.  

3.1.1.4 Ogrodje nacionalnega zdravstvenega portala z osrednjo vstopno točko zVEM 

Ministrstvo je v okviru prvotne investicijske dokumentacije načrtovalo razvoj centralne informacijske 
rešitve nacionalnega zdravstvenega portala z osrednjo vstopno točko zVEM (v nadaljevanju: ogrodje 
zVEM48), ki naj bi bila podlaga za kasnejšo vzpostavitev drugih rešitev, s skupnimi funkcionalnostmi za 
njihovo uporabo. Osrednja vstopna točka je bila namenjena tako zdravstvenim delavcem kot tudi 
državljanom za dostop do različnih integriranih storitev projekta eZdravje (glede na njihove dodeljene 
dostopne pravice). Posamezniki naj bi se na primer prek spleta naročali na zdravstvene storitve, urejali 
podatke v okviru osebnega zdravstvenega zapisa, naročali zdravila v lekarni, pregledovali dostope do 
svojih osebnih zdravstvenih podatkov, ki so v hrambi pri različnih izvajalcih zdravstvenih storitev, in 
podobno. Izvajalci zdravstvenih storitev naj bi na enem mestu upravljali predpisovanje in izdajo zdravil, 
naročilnic zdravstvenih storitev, dostopali do teleradioloških podatkov in podobno49. Ministrstvo je 
začetek projekta načrtovalo za marec 2009, zaključek pa za julij 2010. 
 
Ministrstvo v novelaciji investicijskega programa eZdravje pri uporabi izrazov ogrodje zVEM in 
interoperabilna hrbtenica ni bilo dosledno, zato ni mogoče nedvoumno zaključiti, kakšen je bil junija 2013 
predvideni obseg in status podprojekta zVEM ali kaj namerava ministrstvo z njim v prihodnje. Primeri 
nedoslednih navedb so: 

• v poglavju 2.2 Stanje investicijskega projekta ministrstvo navaja, da je podprojekt eZdravja Ogrodje portala 
zVEM zaključeno in da so njegovi rezultati v uporabi; navaja še, da je bil podprojekt preimenovan v 
podprojekt Interoperabilna hrbtenica slovenskega zdravstvenega sistema, pri čemer pa sta podprojekta 
konceptualno enaka50; 

• v poglavju 3.1.1 Informacijski sistem zVEM ministrstvo navaja, da bo vzpostavilo enotni portal zVEM51 
(v  časovno neopredeljeni prihodnosti); 

• v poglavju 3.1.1.1 Realizirani podprojekti v okviru informacijskega sistema zVEM52 ministrstvo navaja, da je 
že uresničilo 9 podprojektov celovitega informacijskega sistema zVEM53; 

                                                      

48  Ministrstvo ni bilo dosledno pri uporabi izrazov, povezanih z ogrodjem zVEM, saj ga v posameznih dokumentih 

imenuje ogrodje, portal, informacijski sistem in ogrodje portala. V revizijskem poročilu uporabljamo izraz ogrodje zVEM, 

razen v tistih delih, kjer opisujemo omenjene terminološke nedoslednosti. 
49  Dokument investicijski program eZdravja, str. 35. 
50  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, str. 16. 
51  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, str. 29 do 33. Ogrodje bo, kot navaja ministrstvo, med 

drugim omogočalo posameznikom upravljanje z zdravstvenimi podatki in uporabo elektronskih zdravstvenih 

storitev, izvajalcem zdravstvenih storitev pa dostop do enotnega zdravstvenega zapisa, izmenjave elektronske 

dokumentacije, telemedicino in podobne storitve – nabor funkcionalnosti, ki je zelo podoben predvidenemu v 
prvotni investicijski dokumentaciji. 

52  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, str. 34. 
53  Informacijski sistem zVEM v tem poglavju sestavljajo eRCO, Teleradiologija, eRecept, Strateški podatki, eTriaža, 

eKomunikacije, Prilagoditev zalednih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti, Referenčne ambulante, interoperabilna hrbtenica. 
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• v poglavju 5 Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah54 ministrstvo vse finančne analize prikazuje 
ob predpostavki vzpostavitve Nacionalnega zdravstvenega portala zVEM, kamor uvršča vse programske 
rešitve, ki jih je že oziroma jih še namerava razviti v okviru projekta eZdravje. 

 
Pojasnilo ministrstva 
Ministrstvo bo v dodatku k novelaciji uredilo nedoslednosti izrazov ogrodje zVEM in informacijski sistem zVEM. 
 
Če predpostavljamo, da je med naštetimi navedbami ministrstva točna navedba, da je bil podprojekt 
Ogrodje nacionalnega zdravstvenega portala z osrednjo vstopno točko zVEM preimenovan v podprojekt 
Interoperabilna hrbtenica slovenskega zdravstvenega sistema, je bil v obdobju, na katero se nanaša revizija, 
vsebinsko pomembno spremenjen55.  
 
Interoperabilna hrbtenica je infrastrukturna rešitev, ki je ob zaključku obdobja, na katero se nanaša revizija, 
omogočala izmenjavo dokumentov in podatkov iz različnih izhodiščnih komercialnih informacijskih 
rešitev, ki jih uporabljajo izvajalci zdravstvenih storitev. Te so nadgrajene tako, da omogočajo enostavno 
izmenjavo nestrukturiranih dokumentov tipa Ambulantni izvid, Odpustno pismo in Laboratorijski izvid v obliki 
datoteke .pdf56. Interoperabilna hrbtenica naj bi v prihodnosti omogočala tudi izmenjavo strukturiranih 
podatkov elektronskih listin, prek interoperabilne hrbtenice se bodo izmenjevali strukturirani podatki o 
cepljenjih, listine informacijskih rešitev eRecept in eNaročanje ter drugi podatki in dokumenti. Vrednost 
pogodbe za informacijsko rešitev interoperabilna hrbtenica znaša 6.349.519 evrov57. 
 
Ob koncu obdobja, na katero se nanaša revizija, je interoperabilno hrbtenico uporabljalo 10 izvajalcev 
zdravstvenih storitev, ki so v skupno rabo posredovali 44.000 dokumentov. 
 
Funkcionalnosti sprva predvidenega nacionalnega zdravstvenega portala z enotno vstopno točko za 
zdravstvene delavce in posameznike bodo po navedbah ministrstva prevzele ločene programske rešitve58.  

3.1.1.5 Vzpostavitev centralizirane hrambe povzetkov elektronskih zdravstvenih zapisov ter 
vzpostavitev storitev polnjenja, posodabljanja in vpogledovanja 

V prvotni investicijski dokumentaciji je bil opredeljen cilj podprojekta, da se od julija 2011 pooblaščenim 
izvajalcem zdravstvenih storitev omogoči dostop do ključnih zdravstvenih podatkov o posamezniku, 

                                                      

54  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, str. 58. 
55  Zapisnik 8. seje Projektnega sveta za spremljanje projekta eZdravje dne 25. 3. 2011. 
56  Angl. Portable Document Format. Format .pdf zajame tako vsebino posameznega zapisa, kot tudi podatke o 

njegovem oblikovanju, kar pomeni, da ga bralec lahko vidi v obliki prikaza, ki jo določi avtor. Ta oblika zapisa 

podatkov omejuje možnosti za nadaljnjo analizo zajetih podatkov, saj podatki niso strukturirani ali semantično 

opisani. 
57  Pogodba o vzpostavitvi, vzdrževanju in manjših nadgradnjah interoperabilne hrbtenice informacijskega sistema 

eZdravje, št. C2711-116854-11 z Marand in SRC, sistemske integracije, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: SRC) z 

dne 18. 9. 2012 (v nadaljevanju: pogodba št. C2711-116854-11). Vse v nadaljevanju naštete pogodbe za 
informacijske rešitve eZdravja vključujejo poleg uvedbe informacijske rešitve tudi določeno obdobje (med 12 in 

30 meseci) vzdrževanja, v nekaterih primerih pa tudi določeno število ur nadgradenj. Zaradi preglednosti pri vseh 

pogodbah za informacijske rešitve navajamo njihovo skupno pogodbeno vrednost. 
58  Med drugim programske rešitve Vpogledi v zdravstvene podatke, eNaročanje in eRecept. 
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kadar so ti potrebni za njegovo zdravljenje. Ministrstvo je načrtovalo, da bo povzetek elektronskega 
zdravstvenega zapisa vseboval na primer podatke o krvni skupini, alergijskih reakcijah, odvisnostih, 
nalezljivih boleznih, aktivnih zdravilih in medicinsko-tehničnih pripomočkih, invalidnosti, kroničnih 
boleznih, psiho-socialnih problemih, ključnih delih družinske in osebne anamneze, cepljenju in podobno. 
Poleg tega naj bi bili v povzetku tudi podatki, ki izražajo voljo posameznika in so posebej pomembni, ko 
je ni sposoben sam izraziti. 
 
Ugotovili smo, da v obdobju, na katero se nanaša revizija, podprojekt ni bil izveden, saj ministrstvo ni 
imelo pravne podlage za vzpostavitev predvidene zbirke podatkov. Ministrstvo je v javno razpravo dalo 
predlog sprememb Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva59 (v nadaljevanju: ZZPPZ), 
ni pa ga posredovalo v obravnavo na vlado. 
 
Dostop do zdravstvenih podatkov posameznika bo deloma urejen v okviru interoperabilne hrbtenice. Ta bo 
po načrtih ministrstva izvajalcem zdravstvenih storitev omogočala dostop do dokumentov o 
posamezniku60, ki jih hranijo posamezni izvajalci zdravstvenih storitev in druge organizacije, ki so ga 
obravnavale, ne pa tudi do preglednih povzetkov ključnih podatkov posameznika. Ministrstvo v novelaciji 
investicijskega programa eZdravje še vedno predvideva tudi vzpostavitev povzetka elektronskega 
zdravstvenega zapisa in izmenjave podatkov ter ocenjuje vrednost podprojekta na 120.000 evrov61. 

3.1.1.6 Izmenjava e-listin in standardnih sporočil 

Ministrstvo je kot enega izmed ključnih podprojektov eZdravja načrtovalo uvedbo elektronskega 
poslovanja na področjih laboratorijskih naročil/izvidov, radioloških slik, izmenjave odpustnih pisem, 
naročanja medicinsko-tehničnih pripomočkov, naročanja zdravil oziroma receptov, specialističnih izvidov, 
izmenjave rojstnih listin, obvestil o smrtih, napotnic in izjav o izbranem zdravniku. Poleg tega naj bi se 
vzpostavila centralni zbiralnik in arhiv elektronskih listin. Podprojekt naj bi se začel avgusta 2009 in 
zaključil maja 2015. 
 
Ugotovili smo, da je ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, uvedlo: 

• informacijsko rešitev Lab Poštar v skupni vrednosti 112.786 evrov62, ki omogoča izmenjavo 
laboratorijskih izvidov in je bila uvedena v eno bolnišnico in en regionalni zavod za zdravstveno 
varstvo; 

                                                      

59  Uradni list RS, št. 65/00. 
60  Ambulantnih izvidov, Odpustnih pisem in Laboratorijskih izvidov. Pacienti bodo imeli možnost, da dovolijo ali 

prepovejo, da se dokumenti, ki se nanašajo nanje, objavijo v okviru interoperabilne hrbtenice. 
61  Ministrstvo je navedlo, da vse vrednosti v investicijski dokumentaciji že vsebujejo DDV. 
62  Pogodba C2711-08Y000402 z dne 13. 10. 2008 s Kivi Com, podjetjem za računalništvo, proizvodnjo in trgovino, d. o. o., 

Slovenj Gradec (v nadaljevanju: Kivi Com) za študijo izvedljivosti izmenjave laboratorijske dokumentacije v 

znesku 46.080 evrov, 8 podjemnih pogodb s fizičnimi osebami z dne 18. 3. 2009 za pripravo mnenja v zvezi z 

gradivi, ki jih je pripravil Kivi Com, v skupnem znesku 2.469 evrov in pogodbi za razvoj in izvajanje programske 
rešitve Lab Poštar, št. C2711-09Y000314 z dne 7. 7. 2009 in št. C2711-10-685405 z dne 11. 6. 2010, s Hermes 

Softlab, d. o. o., Ljubljana (katerega pravni naslednik je Comtrade, programske rešitve, d. o. o., Ljubljana; 

v  nadaljevanju: Comtrade) v znesku 78.204 evrov, po katerih pa je izplačalo 64.237 evrov (v nadaljevanju: 
pogodbe Lab Poštar). 
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• informacijsko rešitev interoperabilna hrbtenica, ki omogoča izmenjavo elektronskih listin o cepljenjih ter 
.pdf dokumentov Ambulantni izvid, Odpustno pismo in Laboratorijski izvid. 

 
Ugotovili smo, da je bila v obdobju, na katero se nanaša revizija, uvedena še elektronska izmenjava 
podatkov o medicinsko-tehničnih pripomočkih in izbranem zdravniku. Informacijski rešitvi, ki sta bili 
sicer načrtovani v okviru projekta eZdravje, je uvedel in tudi financiral ZZZS63. 
 
V fazi uvajanja so še naslednje informacijske rešitve za izmenjavo elektronskih dokumentov: 

• Teleradiologija64 – informacijska rešitev za izmenjavo teleradioloških podatkov v pogodbeni vrednosti 
23.880 evrov; 

• eNaročanje65 – informacijska rešitev za elektronsko poslovanje z napotnicami in naročanjem v 
pogodbeni vrednosti 467.400 evrov; 

• eRecept66 – nadgradnje 16 komercialnih informacijskih rešitev za elektronsko predpisovanje in izdajo 
zdravil v vrednosti 2.182.640 evrov. 

 
V novelaciji investicijskega programa eZdravje sta poleg tega na novo predvideni uvedbi: 

• brezpapirne bolnišnice – platforme, ki bo izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogočala, da za izvedbo 
zdravstvenih storitev ne bodo potrebovali papirnate dokumentacije in bo hkrati zagotavljala uporabo 
različnega nabora zaupnih osebnih zdravstvenih podatkov, slikovnega gradiva in ostale zdravstvene 
dokumentacije v elektronski obliki; ministrstvo vrednost ocenjuje na 550.000 evrov; 

• podpore obveščanju patronažne službe – posredovanje in izmenjava odpustnih pisem novorojenčkov in 
mam v strukturirani obliki67 v predvideni vrednosti 150.000 evrov. 

 
Po zadnjih načrtih ministrstva vzpostavitvi centralnega zbiralnika eListin in eArhiva nista več predvideni.  

3.1.1.7 Nacionalni čakalni seznam in spletno naročanje na zdravstvene storitve 

Podprojekt je predvideval uvedbo informacijske podpore za obvladovanje lokalnih čakalnih seznamov pri 
izvajalcih zdravstvenih storitev in nacionalnega čakalnega seznama. Ministrstvo je načrtovalo začetek 
projekta marca 2009 in konec junija 2011. 
 

                                                      

63  Revizijsko poročilo računskega sodišča Prejem, obdelava in nadzor zahtevkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, št. 320-5/2011/77 z dne 11. 12. 2012. 
64  Pogodba, št. C2711-12-685418 z dne 1. 2. 2013, z Interexport, mednarodna trgovina, d. o. o., Komenda. 
65  Pogodba št. C2711-12-685413 o izdelavi in implementaciji informacijskega sistema za namene elektronske 

napotitve in elektronskega naročanja s skupino ponudnikov IN2, d. o. o, Zagreb in IN2, informacijski inženiring, d. o. o., 

Koper z dne 30. 6. 2013 (v nadaljevanju: pogodba št. C2711-12-685413). 
66  Pogodba št. C2711-12-685411 s SRC Infonet, d. o. o., podjetje za informacijsko svetovanje, inženiring in 

trgovino, Kranj (v nadaljevanju: SRC Infonet) in šestimi partnerji z dne 25. 1. 2013 (v nadaljevanju: pogodba 

št.  C2711-12-685411). 
67  Izmenjavo odpustnih pisem že omogoča interoperabilna hrbtenica, vendar v nestrukturirani obliki. 
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Ugotovili smo, da v obdobju, na katero se nanaša revizija, podprojekt ni bil dokončan, je pa ministrstvo v 
letu 2013 sklenilo pogodbo za informacijsko rešitev eNaročanje, ki bo podpirala tako elektronsko naročanje 
kot tudi nacionalni čakalni seznam68.  

3.1.1.8 Standardna sporočila za nekatere posebne sisteme, zdravstveno-statistični podatki in 
podatki o kakovosti 

Podprojekt z začetkom v avgustu 2009 naj bi do marca 2014 vzpostavil informacijsko rešitev, ki naj bi 
IVZ zagotovila različne zdravstvene podatke in hkrati poenostavila poročevalske procese za izvajalce 
zdravstvenih storitev. Ministrstvo je načrtovalo, da bo rešitev omogočala na primer spremljanje podatkov 
o nalezljivih boleznih, podprla hitre ukrepe ob epidemijah, omogočila vodenje podatkov o cepljenju ter 
nezaželenih učinkih cepljenja in podobno. 
 
Ministrstvo bo uvedlo informacijsko rešitev elektronski register cepljenih oseb69 (v nadaljevanju: eRCO) za 
podporo izvajanja, spremljanja in evalvacije cepljenja v Republiki Sloveniji v pogodbeni vrednosti 
81.216 evrov70. V novelaciji investicijskega programa eZdravje informacijska rešitev za spremljanje poteka 
nalezljivih bolezni in hitrih ukrepov ob epidemijah ni več predvidena. 

3.1.1.9 Spremljanje kakovosti zdravstvenih storitev 

Ministrstvo je nameravalo vzpostaviti informacijsko podporo za spremljanje kakovosti zdravstvenih 
storitev. Začetek podprojekta je načrtovalo avgusta 2012, konec pa decembra 2013. 
 
V obdobju, na katero se nanaša revizija, ministrstvo spremljanja kakovosti zdravstvenih storitev ni uvedlo. 
Izjema je informacijska rešitev za podporo referenčnim ambulantam71. Ministrstvo v novelaciji investicijskega 
programa eZdravje navaja, da je realizacija ciljev projekta predvidena v okviru več drugih ločenih 
aktivnosti in projektov, ki pa jih ni navedlo. 

3.1.1.10 Celovita oskrba na daljavo 

Podprojekt naj bi se začel avgusta 2009, do februarja 2015 pa je ministrstvo načrtovalo enotno 
organizacijsko, informacijsko in telekomunikacijsko podporo za izvajanje storitev zdravja in oskrbe na 
daljavo. Celovita oskrba na daljavo je predvidevala telemedicino in oskrbo na domu posameznikov ter 
njihovo podporo pri samostojnem življenju. 
 

                                                      

68  Pogodba št. C2711-12-685413. 
69  Pogodba št. 2711-12-685408 o izdelavi in implementaciji informacijskega sistema za podporo izvajanja, 

spremljanja in evalvacije cepljenja v Republiki Sloveniji z Novo Vizijo, informacijski inženiring in svetovanje, d. d., 

Žalec z dne 27. 9. 2012. 
70  Ministrstvo je navedlo, da je programsko rešitev že prevzelo 30. 4. 2013. 
71  Informacijska podpora ambulantam družinske medicine, ki spremljajo parametre določenih kroničnih bolezni in 

izvajajo preventivne aktivnosti. Informacijska rešitev Referenčne ambulante omogoča centralno zbiranje in obdelavo 
podatkov referenčnih ambulant in centralizirano spremljanje kazalnikov njihove kakovosti. 
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Ministrstvo je v novelaciji investicijskega programa eZdravje predvidelo uvedbo naslednjih informacijskih 
rešitev za celovito oskrbo na daljavo: 

• Mobilna podpora spremljanja pacienta, ki bo bolnikom s kroničnimi boleznimi omogočala izobraževanje, 
zbiranje in pregledovanje podatkov in informacij o njihovi bolezni in komunikacijo s svojim 
zdravnikom ter drugim medicinskim osebjem; vrednost informacijske rešitve je ocenjena na 
400.000 evrov; 

• Telekardiologija72, ki bo omogočala oddaljeno posvetovanje s kardiologi na podlagi ultrazvokov srca, 
ministrstvo pa ocenjuje, da bo zanjo plačalo 250.000 evrov; 

• Telekap, ki bo podpirala diagnosticiranje in obravnavo možganske kapi na daljavo v znesku 
203.638  evrov73. 

3.1.1.11 Osebni zdravstveni zapis 

Ministrstvo je v prvotni projektni dokumentaciji načrtovalo začetek projekta septembra 2010 in je do 
decembra 2011 predvidevalo uvedbo informacijske rešitve za vnos in dostop do zdravstvenih podatkov in 
podatkov o življenjskemu slogu posameznika, ki jih je sam zbral in so bistveni za zdravljenje. Ti podatki 
naj bi zdravstvenim delavcem nudili dodatno dimenzijo pri obravnavi posameznika, saj naj bi vključevali 
vsebine zdravstvenega stanja, ki jih zdravstveni zapisi večinoma še ne vključujejo. 
 
Ugotovili smo, da v obdobju, na katero se nanaša revizija, podprojekt ni bil izveden v prvotno predvideni 
obliki. Ministrstvo je skupaj z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(v  nadaljevanju: ARRS) financiralo projekt Univerze na Primorskem74 eOskrba75, v okviru katere je 
Univerza na Primorskem razvila platformo za razvoj programskih rešitev, ki omogočajo posameznikom 
vnos podatkov in spremljanje konkretnih bolezenskih stanj astme in diabetesa ter vnos podatkov s 
področja hujšanja in športnega udejstvovanja. Informacijska rešitev je v obdobju, na katero se nanaša 
revizija, delovala le v okviru kliničnih študij in na omejenem številu posameznikov. Ministrstvo nima 
podatkov o tem, kdaj bodo razvite rešitve na voljo tudi izven kliničnih študij. 

3.1.1.12 Zbirka znanja za iskanje informacij o postopkih zdravljenja in boleznih 

Ministrstvo je v okviru prvotne projektne dokumentacije s podprojektom načrtovalo izboljšanje 
dostopnosti do informacij o postopkih zdravljenja, boleznih, razpoložljivih storitvah in drugih tovrstnih 
temah. Namenjen je bil tako splošnim uporabnikom kot tudi strokovnim delavcem. Ministrstvo ga je 
nameravalo izvesti med septembrom 2011 in decembrom 2012. 
 
Ugotovili smo, da v obdobju, na katero se nanaša revizija, podprojekt ni bil izveden. Ministrstvo ga je 
vključilo v novelacijo investicijskega programa eZdravje in njegovo vrednost ocenjuje na 250.000 evrov. 

                                                      

72  V novelaciji investicijskega programa eZdravje ministrstvo to informacijsko rešitev imenuje Uvedba ultrazvočnih 

preiskav v oddaljene ambulante. 
73  Pogodba, št. C2711-13-685401 z dne 29. 11. 2013.  
74  Univerza na Primorskem / Università del Litorale, Koper. 
75  Delež ministrstva je znašal 78.000 evrov, ministrstvo pa tega zneska ni izplačalo s proračunskih postavk projekta 

eZdravje. 
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3.1.1.13 Vpogled v dostope do zdravstvenih podatkov za državljane 

Ministrstvo je s podprojektom načrtovalo vzpostavitev integrirane evidence osebnih podatkov 
posameznika, ki so shranjeni na različnih lokacijah. Posameznik naj bi imel prek ogrodja zVEM vpogled v 
evidenco dostopov do vseh njegovih podatkov. Izvedbo projekta je načrtovalo med septembrom 2011 in 
decembrom 2012. 
 
Ugotovili smo, da podprojekt v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bil izveden v načrtovani obliki. 
Dostop do vpogledov v osebne podatke, ki se izmenjujejo v okviru interoperabilne hrbtenice, je na voljo 
skrbnikom te informacijske rešitve, ne pa tudi posameznikom. Ministrstvo načrtuje, da bo v prihodnje 
omogočilo dostop do teh podatkov posameznikom neposredno prek informacijske rešitve Vpogledi v 
zdravstvene podatke. Hkrati bo rešitev zdravstvenim delavcem omogočila urejanje podatkov ter njihove 
agregirane prikaze. Ministrstvo ocenjuje, da bo za informacijsko rešitev plačalo 200.000 evrov. 

3.1.1.14 Vzpostavitev Centra za informatiko v zdravstvu 

Ministrstvo je načrtovalo ustanovitev neodvisne organizacijske enote ministrstva – Centra za informatiko 
v zdravstvu. Ta naj bi zagotavljal institucionalno infrastrukturo za usklajen razvoj zdravstvene informatike 
in predstavljal osrednjo operativno točko za koordinacijo, upravljanje in združevanje funkcij nacionalnega 
zdravstvenega informacijskega sistema. Ministrstvo je tako v prvotni investicijski dokumentaciji kot tudi v 
njeni novelaciji, pripravljeni junija 2013, načrtovalo, da bo junija 2009 uskladilo končni predlog njegove 
pravno-organizacijske oblike, prve zaposlitve naj bi bile junija 2010, podprojekt pa naj bi bil zaključen 
junija 2015.  
 
Ugotovili smo, da Center za informatiko v zdravstvu v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bil 
ustanovljen, izvedba projektnih nalog pa je bila organizirana v okviru ministrstva76. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Ministrstvo pripravlja spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva ustanovitev Nacionalnega centra za 
informatiko v zdravstvu. Zakon naj bi bil sprejet do konca decembra 2013 in je v letnem načrtu ministrstva. 
 
Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1), ki je v javni razpravi77, ne omenja Nacionalnega 
centra za informatiko v zdravstvu ali druge organizacije s podobnimi zadolžitvami. 

3.1.1.15 Promocija in izobraževanje za eZdravje 

Podprojekt je predvideval promocijske aktivnosti in izobraževanja o projektu eZdravja za različne ciljne 
skupine. Ministrstvo je načrtovalo, da bo potekal med decembrom 2009 in decembrom 2015. 
 

                                                      

76  Kadrovsko-organizacijsko izvedbo projekta podrobneje opisujemo v točki 3.2.1 tega poročila. 
77  Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1) z dne 28. 6. 2013 objavljen na Državnem portalu Republike 

Slovenije [URL: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/ 

zakonodajaIskanje.euprava?naziv=zakon+o+zdravstveni+dejavnosti&min=&vrsta=&podrocje=&status=&leto=], 
oktober 2013. 
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Ministrstvo je v letih 2009 in 2010 izvedlo različne promocijske in izobraževalne aktivnosti s področja 
eZdravja, s katerimi je javnosti in različnim deležnikom eZdravja posredovalo informacije o takrat 
načrtovani različici projekta eZdravje78. Nadaljnje izobraževalne aktivnosti so načrtovane ob uvedbi novih 
informacijskih rešitev79. 

3.1.1.16 Usposabljanje za splošne teme informacijsko telekomunikacijskih tehnologij 

Podprojekt naj bi zajemal izvedbo promocijskih aktivnosti in izobraževanja za splošne teme informacijsko 
telekomunikacijskih tehnologij, namenjenih različnim ciljnim skupinam. Potekale naj bi med 
decembrom 2009 in decembrom 2015. 
 
Ministrstvo je v letih 2009 in 2010 izvedlo različne izobraževalne aktivnosti s področja upravljanja 
poslovnih procesov zdravstva. Skupne vrednosti izvedenih aktivnosti zaradi nepreglednosti 
dokumentacije80 ni bilo mogoče ugotoviti, vrednost storitev izobraževanja, ki izhaja iz razpoložljive 
dokumentacije, pa znaša vsaj 22.257 evrov81. Ministrstvo izvaja tudi različna izobraževanja za uporabo 
omrežja zNET in druge aktivnosti glede na potek projekta eZdravje. Skladno z novelacijo investicijskega 
programa eZdravje v nadaljevanju projekta na tem področju niso predvidena dodatna usposabljanja. 

3.1.1.17 Usposabljanje za osrednje rešitve in integracijo programskih rešitev v projekt eZdravje 

Ministrstvo je načrtovalo izvedbo izobraževanj zdravstvenih delavcev in informatikov v zdravstvu za 
uporabo novih storitev in funkcionalnosti razvitih v okviru ogrodja zVEM in za uporabo elektronskega 
zdravstvenega zapisa. Potekala naj bi med marcem 2011 in decembrom 2015. 
 
Ministrstvo je usposabljanja za uporabo informacijskih rešitev eZdravja vključilo v javna naročila za razvoj 
in uvedbo posamezne informacijske rešitve, zato dodatnih aktivnosti glede usposabljanj ne izvaja. 

                                                      

78  Ministrstvo je izvajalo izobraževalne in promocijske aktivnosti deloma samo, deloma pa v okviru pogodbe za 

najem strokovnih kadrov, št. C2711-09Y000570 z dne 20. 8. 2009 (v nadaljevanju: pogodba št. C2711-09Y000570) 
z  IPMIT, Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo, d. o. o., Ljubljana (v  nadaljevanju: IPMIT). 

Po tej pogodbi je ministrstvo za vse storitve skupaj izplačalo 817.390 evrov. Kljub temu, da je IPMIT mesečno 

poročal o opravljenih delovnih urah v okviru posameznih aktivnosti projekta eZdravje, poročila niso 
strukturirana tako, da bi bilo iz njih mogoče nedvoumno ugotoviti, koliko je ministrstvo porabilo za podprojekt 

Promocija in izobraževanje za eZdravje.  
79  Na primer eNaročanja in eRecepta. 
80  Povezava s točko 1.2 tega poročila. 
81  Od tega 6.939 evrov pri CREA, storitve in svetovanje, d. o .o., Ljubljana po pogodbi št. C2711-10Y0000 o 

izvedbi usposabljanja na temo sistema upravljanja poslovnih procesov za srednji management institucij s 
področja zdravstva v Sloveniji v okviru projekta eZdravje z dne 1. 3. 2010, 10.998 evrov pri Združenju 

zdravstvenih zavodov Slovenije (strokovna organizacija javnih zdravstvenih zavodov in drugih pravnih oseb, ki 

opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesij v Republiki Sloveniji) po naročilnici št. N2711-10-0115 za 
organizacijo usposabljanj za srednji management izvajalcev zdravstvene in lekarniške dejavnosti z dne 4. 2. 2010 

in 4.320 evrov pri ASKIT, storitve in izobraževanja, d. o. o., Kranj po pogodbi št. 2711-10Y000080 o izvedbi 

usposabljanja na temo vodenja projektov informacijsko-komunikacijskih tehnologij za srednji management 
institucij s področja zdravstva v Sloveniji za projekt eZdravje z dne 9. 3. 2010. 
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3.1.1.18 Informacijske rešitve eZdravja izven potrjene projektne dokumentacije 

Ministrstvo je med aprilom 2009 in junijem 2013 uvedlo več informacijskih rešitev, ki niso bile del prvotne 
investicijske dokumentacije. Te rešitve niso bile odobrene po enakem postopku kot druge rešitve projekta. 
Ministrstvo je nekatere izmed njih vključilo v novelacijo investicijskega programa eZdravje, vendar šele po 
njihovi uvedbi. To so: 

• Prilagoditve komercialnih programskih rešitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti za uporabo enotnega šifranta vrst 
zdravstvenih dejavnosti: nadgradnja obstoječih komercialnih programskih rešitev pri 81 izvajalcih 
zdravstvenih storitev tako, da podpirajo uvedbo šifranta zdravstvenih dejavnosti v skupni vrednosti 
168.583 evrov82; rok za oddajo vlog za izbor izvajalcev zdravstvenih storitev se je zaključil 20. 1. 2012, 
nato pa so se začele izvajati nadgradnje; 

• eTriaža83: centralizirana informacijska rešitev, v okviru katere je elektronsko podprt triažni postopek v 
vrednosti 35.917 evrov. Rešitev je bila uvedena novembra 2012; 

• Referenčne ambulante84: centralizirana informacijska rešitev, ki podpira delo referenčnih ambulant v 
vrednosti 49.997 evrov in je bila uvedena maja 2012; 

• eKomunikacije85: nadgradnja dveh obstoječih komercialnih programskih rešitev v centrih urgentne 
medicine za elektronsko komunikacijo z Generalno policijsko upravo v vrednosti 67.200 evrov; 
nadgradnja je bila izvedena junija 2012; 

• Strateški podatki na področju zdravstva86: nadgradnja 16 obstoječih komercialnih programskih rešitev za 
izvajalce zdravstvenih storitev v vrednosti 277.270 evrov tako, da podpirajo uporabo šifranta vrst 
zdravstvenih dejavnosti in posredovanje podatkov in izmenjavo podatkov obračuna zdravstvenih 
storitev; maja 2013 je ministrstvo prevzelo prvi paket podatkov, ki so nastali z navedenimi 
nadgradnjami. 

3.1.1.19 Nove informacijske rešitve eZdravja v novelaciji investicijskega programa eZdravje 

Poleg predhodno nenačrtovanih rešitev, ki jih je ministrstvo najprej kupilo in šele kasneje formalno 
odobrilo (povezava s točko 3.1.1.18 tega poročila), predvideva novelacija investicijskega programa 
eZdravje tudi nekaj povsem novih rešitev, ki jih prvotna investicijska dokumentacija ni vsebovala: 

• Klinični registri bolnikov: zbirke podatkov, ki vsebujejo podatke o diagnozi, stadiju bolezni, prejetem 
zdravljenju (tudi s časovnimi podatki tega zdravljenja) ter akutnih in kasnih sopojavih zdravljenja; 
ministrstvo ocenjuje, da bo za informacijsko rešitev plačalo 700.000 evrov; 

                                                      

82  Javni razpis za dodelitev sredstev za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti za 

potrebe implementacije Šifranta vrst zdravstvenih dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis za šifrant zdravstvenih 

dejavnosti), Uradni list RS, št. 01/12. 
83  Pogodba št. C2711-12-685412 z Žejn, trgovina, storitve in izobraževanje, d. o. o., Jesenice z dne 9. 8. 2012 

(v  nadaljevanju: pogodba št. C2711-12-685412). 
84  Pogodba št. C2711-12-685404 z MAOP, računalniški inženiring, d. o. o., Ljubljana z dne 17. 2. 2012 

(v  nadaljevanju: pogodba št. C2711-12-685404). 
85  Ministrstvo podprojekt imenuje tudi ePolicija in eGPU. Programska rešitev je bila uvedena po pogodbi 

št. 2711-12-685405 o izdelavi in implementaciji programskega modula za namene elektronske komunikacije z 
Generalno policijsko upravo za obrazca obvestilo o telesni poškodbi ter Sum o prometni nesreči z dne 

10.  2.  2012 s SRC Infonet. 
86  Pogodbe, sklenjene na podlagi odločitev o oddaji javnega naročila od št. 4300-25-2012-122 do št. 4300-25-2012-138 

z dne 26. 9. 2012 (v nadaljevanju: pogodbe za strateške podatke). 
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• PACS87 sistem v oblaku: sistem za hrambo in izmenjavo diagnostičnih slik v centralni informacijski 
rešitvi, do katere izvajalci dostopajo prek svetovnega spleta; ministrstvo ocenjuje, da bo za 
informacijsko rešitev plačalo 500.000 evrov; 

• Informacijska podpora preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov: informacijska rešitev za 
centralno zbiranje in obdelavo podatkov preventivnih pregledov otrok in mladostnikov; ministrstvo 
ocenjuje, da bo za informacijsko rešitev plačalo 600.000 evrov; 

• Prilagoditev zalednih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti: nadgradnja 11 obstoječih komercialnih 
sistemov izvajalcev zdravstvenih dejavnosti za uporabo skupnih funkcionalnosti projekta eZdravja; 
ministrstvo ni točno opredelilo, kaj bodo prilagoditve zajemale, temveč bo tehnične zahteve 
pripravljalo v več sklopih med izvajanjem projekta; ministrstvo bo za nadgradnje plačalo 
1.547.551 evrov88. 

3.1.2 Doseganje vsebinskih ciljev projekta eZdravje 

Da bi bilo ministrstvo uspešno pri doseganju vsebinskih ciljev projekta eZdravje, bi moralo izvajati 
načrtovane podprojekte eZdravja, ti bi morali dajati predvidene rezultate, v primeru odstopanj ali 
spremenjenih okoliščin projekta pa bi moralo ministrstvo ustrezno prilagoditi projektne načrte. 
Ugotovitve preverjanja uspešnosti ministrstva pri doseganju vsebinskih ciljev projekta eZdravje navajamo 
v nadaljevanju. 
 

3.1.2.a V Republiki Sloveniji bosta po zaključku projekta eZdravje vzporedno delovala dva velika 
zdravstvena informacijska sistema – zdravstveni informacijski sistem eZdravje za upravljanje podatkov o 
zdravstvenih storitvah ter informacijski sistem ZZZS za obračun zdravstvenih storitev. V zgodnji fazi načrtovanja 
projekta eZdravje89 je ministrstvo predvidevalo, da bodo rešitve projekta eZdravje omogočale tudi 
izmenjavo obračunskih listin in preverjanje veljavnosti zavarovanja ter tako deloma nadomestile 
informacijski sistem ZZZS90. Pri pripravi predinvesticijske zasnove projekta v letu 2009 pa ministrstvo te 
možnosti ni več obravnavalo, kljub temu da bi moralo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ91 (v nadaljevanju: uredba o 
enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije) obravnavati vse variante, za katere je 
verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane 
v dokumentu identifikacije investicijskega projekta. Ministrstvo tudi ni pripravilo analize potencialnih 
tveganj, ki jih predstavlja vzporedno delovanje dveh informacijskih sistemov na področju zdravstva, na 
primer deloma podvojevanje stroškov tehnične infrastrukture in delovanja, tveganja večjih stroškov 

                                                      

87  Angl.: Picture Archiving and Communication System (tehnologija za hrambo, učinkovit priklic in izmenjavo 

medicinskega slikovnega materiala). 
88  Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila PESS-09/2012, št. 4300-12/2012-3 z dne 5. 3. 2013 in podatki 

ministrstva o pogajanjih, ki jih je izvedlo s komercialnimi ponudniki programskih rešitev. Ministrstvo podprojekt 

v dokumentu Novelacija investicijske dokumentacije prikazuje pod naslovi Integracije in Integracije z lokalnimi 
informacijskimi sistemi IZD, v znesku 1,3 milijona evrov. Ministrstvo je izrecno navedlo, da vsi zneski novelacije 

investicijskega programa že vsebujejo DDV, zato ni razvidno, od kod izvirajo razlike med načrtovanimi sredstvi. 
89  Dokument Konceptualni model eZIS in dokument akcijski načrt eZdravje. 
90  Na leto stane med 10 in 13 milijoni evrov (podatki za obdobje od leta 2009 do leta 2011 so povzeti po 

revizijskem poročilu računskega sodišča Prejem, obdelava in nadzor zahtevkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, št. 320-5/2011/77 z dne 11. 12. 2012). 
91  Uradni list RS, št. 60/06, 54/10. 
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izvajalcev zdravstvenih storitev zaradi dvojnega poročanja in dvojnega prilagajanja informacijskih sistemov 
zahtevam ministrstva in ZZZS in podobno.  
 

3.1.2.b Obseg in izvedene aktivnosti projekta eZdravje so se do izdaje novelacije investicijske 
dokumentacije v juniju 2013 pomembno razlikovale od načrtovanih aktivnosti v prvotni investicijski 
dokumentaciji. Ministrstvo je, ne da bi spremenilo investicijski program, ukinilo več predvidenih 
informacijskih rešitev92 in v projekt dodatno vključilo več novih93 v skupni vrednosti 598.967 evrov. 
Ministrstvo do junija 2013 kljub znatni spremembi ključnih predpostavk iz investicijskega programa 
eZdravje ni noveliralo investicijske dokumentacije, s čimer je kršilo 6. člen uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo investicijske dokumentacije.  
 

3.1.2.c Nekateri podprojekti projekta eZdravje v skupni vrednosti 4.243.244 evrov, ki jih je ali jih bo 
ministrstvo plačalo v okviru projekta eZdravje, ne predstavljajo samostojnih informacijskih rešitev, temveč 
le nadgradnjo obstoječih informacijskih rešitev komercialnih ponudnikov. To so: 

• Prilagoditve komercialnih programskih rešitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti za uporabo enotnega šifranta vrst 
zdravstvenih dejavnosti v skupni vrednosti 168.583 evrov, kjer je ministrstvo 81 izvajalcem zdravstvenih 
dejavnosti plačalo nadgradnjo njihovih obstoječih komercialnih programskih rešitev94; 

• eRecept v vrednosti 2.182.640 evrov, v okviru katerega bodo nadgrajene tri komercialne programske 
rešitve za lekarniško poslovanje95 in štiri komercialne programske rešitve za osnovno zdravstveno 
dejavnost, poleg tega pa bodo komercialni ponudniki obstoječih rešitev razvili tudi nekatere centralne 
komponente; 

• Strateški podatki na področju zdravstva v vrednosti 277.270 evrov, kjer je bilo nadgrajenih 16 komercialnih 
programskih rešitev za izvajalce zdravstvenih storitev96; 

• eKomunikacije v vrednosti 67.200 evrov, v okviru katere sta bili nadgrajeni dve komercialni programski 
rešitvi za bolnišnice97, in 

• Prilagoditev zalednih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti v vrednosti 1.547.551 evrov98, kjer bo za 
uporabo skupnih funkcionalnosti eZdravja nadgrajenih 11 obstoječih komercialnih sistemov izvajalcev 
zdravstvenih dejavnosti.  

 

                                                      

92  Projekt eZdravje ne vključuje več informacijske podpore sprotnemu spremljanju pojava nalezljivih bolezni in 

mehanizmov za spremljanje kakovosti večine zdravstvenih storitev. 
93  eTriaža v vrednosti 35.917 evrov (pogodba št. C2711-12-685412), Referenčne ambulante v vrednosti 49.997 evrov 

(pogodba št. C2711-12-685404), Strateški podatki na področju zdravstva v vrednosti 277.270 evrov (pogodbe za 

strateške podatke), eKomunikacije v vrednosti 67.200 evrov (pogodba št. C2711-12-685405) in Prilagoditve 

komercialnih programskih rešitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti za uporabo enotnega šifranta vrst zdravstvenih dejavnosti v 
vrednosti 168.583 evrov (javni razpis za šifrant zdravstvenih dejavnosti). 

94  Javni razpis za šifrant zdravstvenih dejavnosti. 
95  Pogodba št. C2711-12-685411. 
96  Pogodbe za strateške podatke. 
97  Pogodba št. C2711-12-685405. 
98  Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila PESS-09/2012, št. 4300-12/2012-3 z dne 5. 3. 2013, in podatki 

ministrstva.  
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Po analizah ministrstva naj bi številne komercialne programske rešitve za posamezna področja 
zdravstvenih dejavnosti v tehnološkem pogledu zaostajale99, kar je bil eden izmed razlogov za zasnovo 
projekta eZdravje. Ocenjujemo, da z vlaganjem v obstoječe komercialne programske rešitve ministrstvo 
tvega, da projekt eZdravje ne bo zagotovil pričakovanega tehnološkega napredka. 
 
Ministrstvo ni izvedlo analize potencialnih prednosti in prihrankov, če bi obstoječe komercialne 
programske rešitve, za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev plačevati licenčnino, vzdrževanje, 
skupne nadgradnje in druge stroške, nadomestilo z brezplačnimi centraliziranimi rešitvami za izvajalce 
zdravstvenih storitev, ki bi bile v lasti in upravljanju ministrstva (tako kot sta že eTriaža in Referenčne 
ambulante in tako kot ministrstvo načrtuje izvedbo informacijske rešitve PACS sistem v oblaku). To 
predstavlja neobvladovano tveganje za nastanek nepotrebnih stroškov za javni zdravstveni sektor. Ob tem 
se ministrstvo tudi oddaljuje od enega izmed ključnih ciljev projekta, to je združitve zdravstvenih in 
socialnih informacijskih sistemov v celovit sistem na nacionalni ravni100. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Razvoj nove programske rešitve v popolni lasti ministrstva, ki bi v celoti zamenjala obstoječe informacijske rešitve pri vseh 
izvajalcih zdravstvene dejavnosti, bi pomenila tudi ponovno izdelavo celotnega sistema za obračunavanje ZZZS storitev, saj 
so vsi dosedanji sistemi tesno povezani in prvotno razviti predvsem za obračunavanje storitev. Po mnenju ministrstva glede na 
že porabljena sredstva ZZZS za informatizacijo in sredstva, v preteklosti namenjena za razvoj sistemov za obračunavanje, 
takšno podvajanje porabljenih sredstev ne more biti upravičeno in nikakor ne more biti ekonomsko smotrno. 
 
Ministrstvo navedbe ni podprlo s konkretnimi analizami ali študijami, v katerih bi zbralo trenutne stroške 
komercialnih programskih rešitev za izvajalce zdravstvenih storitev ter jih primerjalo z različnimi 
alternativami, na primer s centralnimi informacijskimi rešitvami. Ministrstvo tudi ni predložilo dokazov za 
navedbo, da bi bilo pri vlaganjih v lastne namesto v komercialne rešitve treba menjati celotni sistem za 
obračunavanje ZZZS. 
 
Iz nadgrajevanja obstoječih komercialnih programskih rešitev izhaja tudi neobvladovano tveganje, da 
bodo tako ministrstvo kot tudi izvajalci zdravstvenih storitev še vedno odvisni od obstoječih ponudnikov 
programske opreme in da bodo imeli s tem pomembno zmanjšano pogajalsko moč, s katero bi lahko 
dosegli morebitno znižanje cene informacijske podpore. To bo posebej pomembno v povezavi z 
vzdrževanjem in nadgradnjami komercialnih programskih rešitev, ki jih plačuje ministrstvo v okviru 
projekta eZdravje. 
 
Z nadgradnjo obstoječih komercialnih programskih rešitev je ministrstvo, po oceni računskega sodišča, 
poleg tega zmanjšalo možnosti za enakopraven vstop potencialnih novih ponudnikov na trg 
informacijskih rešitev, saj ni objavilo niti tehničnih zahtev, ki bi jim morale ustrezati potencialne nove 
informacijske rešitve, niti ni imelo načrtov, da bi potencialnim novim ponudnikom informacijskih rešitev 
plačalo enake nadgradnje, kot jo je plačalo obstoječim ponudnikom. 
 

3.1.2.d Čeprav informacijska rešitev interoperabilna hrbtenica omogoča izmenjavo podatkov v 
strukturirani obliki, jo je ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, uporabljalo za izmenjavo 
nestrukturiranih v obliki datoteke .pdf. Med seboj so se dokumenti dodatno razlikovali glede na to, 

                                                      

99  Povzeto po dokumentu Konceptualni model eZIS. 
100  Strategija eZdravja. 
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v  kateri komercialni programski rešitvi so izvorno nastali. To je zmanjševalo njihovo preglednost, kar 
lahko predstavlja tveganje zlasti v urgentnih situacijah. Poleg tega s podatki, ki se nahajajo v 
nestrukturirani obliki, brez dodatnih aktivnosti pretvorbe njihovega zapisa ni mogoče izvajati naprednih 
statističnih analiz.  
 

3.1.2.e Projekt Strateški podatki na področju zdravstva v vrednosti 277.270 evrov, v okviru katerega je 
ministrstvo plačalo nadgradnjo 16 komercialnih programskih rešitev za izvajalce zdravstvenih storitev101, 
se vsebinsko podvaja z drugimi projekti na področju informacijskih sistemov v zdravstvu. Skladno s 
pogodbami za projekt Strateški podatki, sklenjenimi novembra 2012, naj bi ponudniki komercialnih 
programskih rešitev razvili: 

• programski modul za uporabo šifranta vrst zdravstvenih dejavnosti, 
• programski modul za posredovanje podatkov o opravljenih zdravstvenih storitvah, 
• izmenjavo podatkov o obračunavanju zdravstvenih storitev. 
 
Ministrstvo pa je pred tem že januarja 2012 izvedlo ločen javni razpis za šifrant zdravstvenih dejavnosti, v 
okviru katerega je financiralo nadgradnjo obstoječih komercialnih programskih rešitev pri 81 izvajalcih 
zdravstvenih storitev za podporo šifrantu zdravstvenih dejavnosti v skupni vrednosti 168.583 evrov.  
 
Poleg tega je januarja 2013 ZZZS pri izvajalcih zdravstvenih storitev uvedel projekt Izdatki. V okviru 
projekta so bile nadgrajene obstoječe komercialne programske rešitve, ki jih uporabljajo izvajalci 
zdravstvenih storitev, kar ZZZS omogoča pridobivanje podrobnih podatkov o opravljenih zdravstvenih 
storitvah ter njihovemu obračunu102. Ministrstvo nam ni pojasnilo povezave med projektom Izdatki ZZZS 
in projektom Strateški podatki oziroma razloga, zakaj je za pridobivanje podatkov, ki bi jih lahko pridobilo 
od ZZZS, plačalo ločen projekt. 
 
Pojasnilo ministrstva 
V okviru javnega razpisa za šifrant zdravstvenih dejavnosti so izvajalci svoje zbirke podatkov posodobili za interne potrebe 
ter za posredovanje statističnih podatkov na IVZ. V javnem naročilu Strateški podatki pa gre za posodobitev zbirk 
podatkov pri izvajalcih, ki se nanašajo na evidentiranje in obračun storitev, kar se posreduje na ZZZS. 
 
Ne ena ne druga nadgradnja nista bili predvideni v okviru prvotne projektne dokumentacije103. Obe 
nadgradnji komercialnih programskih rešitev sta imeli enake opise vsebine, kar predstavlja neobvladovano 
tveganje vsebinskega podvajanja nabav. Tudi če ne gre za dejansko podvajanje vsebine naročenih 
informacijskih rešitev, pa bi moralo ministrstvo pretehtati možnosti za dosego prihrankov, če bi hkrati 
naročilo nadgradnje komercialnih rešitev za poročanje IVZ in ZZZS. 
 

3.1.2.f Informacijske rešitve projekta eZdravje ne bodo omogočale ažurnega spremljanja pojava 
nalezljivih bolezni ter ne bodo informacijsko podpirale izvajanja ukrepov za njihovo obvladovanje, kot to 
določa prvotna investicijska dokumentacija. Iz razpoložljive dokumentacije ni razvidno, da bi ministrstvo 
še nameravalo uvesti tovrstne funkcionalnosti. 
 

                                                      

101  Pogodbe za strateške podatke. 
102  [URL: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/BB3342BB6AA305F8C1256E8D004870A8], oktober 2013. 
103  Ministrstvo je podprojekt Strateški podatki naknadno vključilo v Novelacijo investicijskega programa. 
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3.1.2.g Ministrstvo je že v prvotni investicijski dokumentaciji poudarilo, da je nujen pogoj za 
vzpostavitev večine nacionalnih elektronskih zdravstvenih storitev sprememba zakonodaje s področja 
zdravstvenih zbirk podatkov. Kljub temu ministrstvo predloga sprememb ZZPPZ ni posredovalo v 
obravnavo na vlado. Ocenjujemo, da bo brez spremembe ZZPPZ oziroma drugih ustreznih pravnih 
podlag za zbiranje osebnih podatkov ministrstvo v okviru projekta eZdravje le težko vzpostavilo centralno 
hrambo povzetkov elektronskih zdravstvenih zapisov, uvedlo informacijske rešitve PACS sistem v oblaku in kliničnih 
registrov bolnikov ter tehnično podprlo nekatere druge predvidene storitve. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Sodelavci projekta eZdravje so v letih 2010 in 2011 intenzivno sodelovali pri pripravi predloga ZZPPZ. V javno razpravo 
je bil posredovan 26. 8. 2011, vendar je v času javne razprave vlada lahko opravljala le tekoče posle, kamor pa ne spada 
priprava zakonodajnega predloga. Predlog ZZPPZ tako ni bil sprejet na vladi, ampak je ostal na ravni osnutka pri 
pristojnem ministrstvu. 
 

3.1.2.h Kljub temu, da prvotna investicijska dokumentacija podprojekta nacionalni zdravstveno informacijski 
model in enotni zdravstveni zapis uvršča med ključne komponente nacionalnega zdravstvenega informacijskega 
sistema, sta imela ta podprojekta v obdobju, na katero se nanaša revizija, omejene rezultate. Ministrstvo je 
v akcijskem načrtu eZdravje opredelilo nekatera s tem povezana tveganja, vključno z zamudami pri 
uvajanju elektronskih storitev. Nekatere med njimi ministrstvo kljub temu, da še nima opredeljenih 
osnovnih gradnikov elektronskega zdravstvenega zapisa in elektronskih dokumentov, že uvaja104. 
Ocenjujemo, da bi to predstavljalo neobvladovano tveganje omejene interoperabilnosti končnih rešitev 
elektronskih zdravstvenih storitev. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Ministrstvo je v obdobju, na katero se nanaša revizija, že sklenilo pogodbo za vzpostavitev informacijske rešitve OpenEHR, 
s katero bo vzpostavilo informacijsko podporo za izdelavo osnovnih gradnikov elektronskega zdravstvenega zapisa in nabora 
dokumentov. 
 

3.1.2.i Ministrstvo je skupaj z ARRS financiralo projekt Univerze na Primorskem eOskrba105, v okviru 
katere je nastala platforma za razvoj programskih rešitev, ki omogočajo posameznikom vnos podatkov in 
spremljanje konkretnih zdravstvenih stanj106. Ministrstvo pa v okviru projekta eZdravje načrtuje tudi 
informacijsko rešitev Mobilna podpora spremljanja pacienta v vrednosti 400.000 evrov, ki bo skladno z 
novelacijo investicijskega programa eZdravje imela podobne funkcionalnosti – kroničnim bolnikom bo 
omogočila zbiranje in pregledovanje podatkov o njihovi bolezni in komunikacijo z zdravnikom ter drugim 
medicinskim osebjem. Ministrstvo bo za podporo zelo podobnih vsebin plačalo dve informacijski rešitvi. 

                                                      

104  Na primer eRecept in eNaročanje. 
105  Tako kot opomba 75. 
106  Za spremljanje astme in diabetesa ter vnos podatkov s področja hujšanja in športnega udejstvovanja. 

Informacijske rešitve so registriranim uporabnikom dostopne na spletnem naslovu 
[URL: https://eoskrba.pint.upr.si/], oktober 2013. 
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Pojasnilo ministrstva 
Projekta in predvsem rezultati niso nadomestilo, temveč gre za komplementarne rešitve, ki kot celota pokrivajo širši spekter 
funkcionalnosti ter tudi podprojektov v izhodiščnem investicijskem programu. Rešitvi oziroma platforme, ki so rezultat obeh 
podprojektov, pokrivajo določen del zahtev, ki so definirane v okviru Celovite oskrbe na daljavo, ki vključuje funkcionalnosti 
Telemedicine (medicine na daljavo in uporablja za to najnovejšo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, od telefonije do 
interneta), Telezdravstva (uporaba informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij za prenos zdravstvenih informacij za 
namene izobraževanja, administracije kot tudi klinične namene) ter Telenege (uporaba prednosti telekomunikacijskih, 
informacijskih tehnologij za prenašanje najrazličnejših podatkov medicinske narave na daljavo, in sicer za diagnosticiranje in 
terapijo ter nego pacientov na njihovem domu in zdravstveno oskrbovalnih centrih). 
 
Ministrstvo ni opredelilo, na kakšen način naj bi se programski rešitvi dopolnjevali, ali naj bi kronični 
bolniki uporabljali le eno ali obe, prav tako pa ni izvedlo analize morebitnih prihrankov ob razvoju 
oziroma financiranju razvoja ene same rešitve na področju podpore kroničnim bolnikom. 
 

3.1.2.j Prva informacijska rešitev, ki jo je ministrstvo uvedlo v okviru projekta eZdravje – vzorčna 
rešitev Lab Poštar, se uporablja v manjšem obsegu od predvidenega. Ministrstvo je za razvoj informacijske 
rešitve in njeno dvoletno izvajanje skupaj plačalo 112.786 evrov107. Kljub temu, da je ministrstvo plačalo 
uvedbo informacijske rešitve pri petih izvajalcih zdravstvenih storitev, je dejansko uvedena le v Zavodu za 
zdravstveno varstvo Novo mesto in Splošni bolnišnici Novo mesto108. Iz novelacije investicijskega 
programa eZdravje ni razvidno, da bi ministrstvo rešitev Lab Poštar nameravalo uvesti pri drugih izvajalcih 
zdravstvenih storitev. Ministrstvo pa pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev uvaja alternativno rešitev – 
izmenjavo nestrukturiranih .pdf dokumentov Laboratorijski izvid prek interoperabilne hrbtenice. 
 
Ministrstvo ni ustrezno dogovorilo prenosa materialnih avtorskih pravic informacijske rešitve na način, da 
bi imelo izključno pravico njene uporabe, kljub temu da je bila razvita na podlagi študij, ki jih je plačalo 
ministrstvo109. Podjetje, ki jo je razvilo, jo namreč na svoji spletni strani trži kot programsko rešitev ePoštar 
za varno izmenjavo eNaročil mikrobioloških preiskav in eIzvidov, ki nastajajo v procesu naročanja preiskave in sprejemanja 
izvida naročene preiskave med bolnišničnimi ter laboratorijskimi informacijskimi sistemi110. 

                                                      

107  Pogodbe Lab Poštar. 
108  Ministrstvo je plačalo njeno uvedbo tudi v Splošno bolnišnico Jesenice, Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni 

in alergijo Golnik in Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, kjer programska rešitev v juniju 2013 še ni bila 
uvedena. 

109  Comtrade je na ministrstvo prenesel neizključno in neprenosljivo licenco za rešitev Lab Poštar. Licenco je 

omejilo s tem, da lahko ministrstvo vse pravice, ki jih je z njo pridobilo, uporablja in z njimi razpolaga na 
območju Republike Slovenije, ne posega pa v pravice izvajalca, da iste stvaritve sam uporablja ali odstopi za enak 

ali kak drugi namen kateremu koli uporabniku izven Republike Slovenije. Formulacija tega odstavka je nejasna. 

Skladno s 707. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1) je treba izključno licenco 
izrecno opredeliti v pogodbi, sicer je bila pridobitelju licence dana le neizključna licenca. 

110  [URL: http://www.comtrade.com/si/dejavnosti/zdravstvo/epostar/ in 

URL: http://www.comtrade.com/software-engineering/embedded-systems-development/embedded-industry-
expertise/medical-devices-and-telehealth-systems/], oktober 2013. 
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3.1.2.1 Ocena uspešnosti ministrstva pri doseganju vsebinskih ciljev projekta eZdravje 

V okviru projekta eZdravje je ministrstvo do zaključka obdobja, na katero se nanaša revizija, zgradilo na 
centralni infrastrukturi temelječe omrežje zNET, v katerega se je že vključilo 115 največjih izvajalcev 
zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji. Uvedlo je tudi infrastrukturno rešitev interoperabilna hrbtenica za 
izmenjavo zdravstvenih podatkov in dokumentov, v katero se je vključilo 10 izvajalcev zdravstvenih 
storitev. Ministrstvo je v okviru projekta eZdravje poleg tega podprlo tudi nekaj manjših in prvotno 
nenačrtovanih podprojektov: prilagoditve komercialnih programskih rešitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti za 
uporabo enotnega šifranta vrst zdravstvenih dejavnosti, referenčne ambulante, triažni postopek, elektronsko komunikacijo 
centrov urgentne medicine in Generalne policijske uprave ter zbiranje strateških podatkov izvajalcev zdravstvenih dejavnosti. 
 
Kljub naštetim že dokončanim podprojektom pa smo ugotovili, da so statusi in vsebinski rezultati 
posameznih podprojektov projekta eZdravje v obdobju od aprila 2009, ko je ministrstvo objavilo prvotno 
investicijsko dokumentacijo, pa do junija 2013, ko je ministrstvo objavilo njeno novelacijo, pomembno 
odstopali od prvotne (in v tem obdobju edine veljavne) investicijske dokumentacije. Od že naštetih 
izvedenih podprojektov je prvotna investicijska dokumentacija predvidevala le izgradnjo omrežja zNET. 
Podprojekti prilagoditve komercialnih programskih rešitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti za uporabo enotnega šifranta 
vrst zdravstvenih dejavnosti in uvedbe informacijske podpore referenčnim ambulantam, triažnemu postopku, 
elektronski komunikaciji centrov urgentne medicine in Generalne policijske uprave ter zbiranju strateških podatkov 
izvajalcev zdravstvenih dejavnosti v prvotni projektni dokumentaciji niso bili predvideni. Prav tako od prvotnih 
načrtov odstopa že dokončani podprojekt infrastrukturne rešitve interoperabilna hrbtenica.  
 
Obenem do novelacije investicijske dokumentacije nobeden izmed prvotno predvidenih podprojektov 
eZdravja ni dosegal predvidenih končnih rezultatov, nekaj podprojektov pa je dosegalo predvidene delne 
rezultate.  
 
Ministrstvo je šele z novelacijo investicijske dokumentacije prilagodilo projektne načrte eZdravja 
dejanskemu izvajanju projekta.  
 
Ugotovili smo tudi, da bosta po zaključku projekta eZdravje na področju zdravstva v Republiki Sloveniji 
delovala dva velika informacijska sistema – sklop informacijskih rešitev, ki jih ministrstvo razvija v okviru 
projekta eZdravje in bo podpiral upravljanje podatkov o zdravstvenih storitvah, in informacijski sistem 
ZZZS, ki podpira obračunavanje zdravstvenih storitev. Kljub temu, da so prvotni konceptualni modeli 
eZdravja predvidevali združitev obeh sistemov, ministrstvo v okviru predinvesticijske zasnove projekta te 
možnosti in z njo povezanih potencialnih sinergij in prihrankov ni proučilo. 
 
Nekatere informacijske rešitve, ki jih je ministrstvo vključilo v projekt eZdravje, ne predstavljajo 
samostojnih rešitev, temveč le nadgradnjo obstoječih zdravstvenih programskih rešitev komercialnih 
ponudnikov, kljub temu da je ministrstvo potrebo po projektu eZdravje utemeljilo prav s tem, da številne 
komercialne programske rešitve za posamezna področja zdravstvenih dejavnosti v tehnološkem pogledu 
zaostajajo, in kljub temu da se s tem veča odvisnost ministrstva in izvajalcev zdravstvenih storitev od 
prodajalcev obstoječih komercialnih programskih rešitev. 
 
Ministrstvo je poleg tega plačalo razvoj programskih rešitev za zelo podobne namene, v enem primeru pa 
je ministrstvo plačalo razvoj funkcionalnosti za zbiranje podatkov, ki bi jih lahko pridobilo od ZZZS. Na 
podlagi teh ugotovitev menimo, da ministrstvo ni bilo uspešno pri doseganju vsebinskih ciljev projekta eZdravje. 
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3.2 Kadrovsko-organizacijska struktura projekta eZdravje 

3.2.1 Načrtovana in dejanska kadrovsko-organizacijska struktura projekta 
eZdravje 

Kadrovsko-organizacijsko strukturo projekta eZdravje neposredno urejajo zlasti: 

• notranji akti ministrstva o finančnem poslovanju111, 
• prvotna investicijska dokumentacija,  
• Strategija eZdravje in tudi 
• novelacija investicijskega programa eZdravje od junija 2013. 

 
Na podlagi pregleda dokumentacije smo ugotovili, da so v posameznih dokumentih vloge, naloge in 
pristojnosti deležnikov projekta neenotno in nedosledno opredeljene. 

3.2.1.1 Predvidena kadrovsko-organizacijska struktura projekta eZdravje v notranjih aktih 
ministrstva 

Notranji akti ministrstva o finančnem poslovanju opredeljujejo projektne deležnike z naslednjimi pristojnostmi: 

• vodja projektov112 – oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje113 in jo imenuje minister za zdravje (v nadaljevanju: 
minister); 

• skrbnik projektov – oseba, odgovorna za izvedbo projektnih nalog v pristojnosti ministrstva; 
• koordinator projektov načrtov razvojnih programov – oseba, zadolžena za usklajevanje podatkov o izvajanju 

projektov z Ministrstvom za finance; 
• skrbnik kontov/proračunskih postavk – oseba, odgovorna za usklajeno, pravočasno in strokovno 

utemeljeno porabo sredstev na določeni proračunski postavki; 
• predlagatelj odredbe – oseba, ki v računovodskem sistemu na podlagi sklenjenih pogodb evidentira 

računovodske listine, opravi rezervacijo sredstev in pripravi odredbo; 
• odredbodajalec – podpisovalec odredb, ki odgovarja za zakonitost, gospodarnost, namembnost in 

upravičenost porabe javnih sredstev. 

                                                      

111 Navodila za finančno poslovanje Ministrstva za zdravstvo, št. 001/15/00 z dne 12. 3. 2001, Pravilnik o 

finančnem poslovanju Ministrstva za zdravje, št. 0070-8/2010 z dne 12. 2. 2010, št. 0070/34/2010 z dne 
9. 6. 2010, št. 0070-48/2012/1 z dne 17. 5. 2012, št. 0070-108/2012/1 z dne 18. 12. 2012 in Navodila za vodenje 

investicijskih projektov na Ministrstvu za zdravje, št. 0200-4/2012-1 z dne 2. 12. 2012 (v nadaljevanju: navodila 

za vodenje investicijskih projektov). 
112  Vloge vodje projektov, skrbnika projekta in koordinatorja projekta načrta razvojnih programov so prvič 

opredeljene šele v dokumentu Pravilnik o finančnem poslovanju Ministrstva za zdravje. 
113  Pravilnik o finančnem poslovanju Ministrstva za zdravje ne opredeljuje natančneje, kateri so ti zakonski pogoji ter 

kakšna je razmejitev pristojnosti med vodjem in skrbnikom projektov. 
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3.2.1.2 Predvidena kadrovsko-organizacijska struktura projekta eZdravje v investicijski 
dokumentaciji in Strategiji projekta eZdravje 

Prvotna investicijska dokumentacija je opredeljevala naslednje vloge in naloge posameznih članov projektne 
organizacije114: 

• sponzor projekta – najvišji organ odločanja projekta, med drugim pristojen za odločanje o vseh 
poslovnih vprašanjih na projektu, odgovoren za doseganje vseh poslovnih ciljev projekta in za 
zagotavljanje vseh virov za izvedbo projekta ter usmerjanje vodstva projekta; 

• projektni svet – organ, ki ima med drugim pristojnosti in odgovornosti, da obravnava in soodloča o vseh 
pomembnejših vprašanjih na podprojektih na področju strokovnih vsebin, projektnih izdelkov, 
prioritet in kadrov ter njihovih spremembah; 

• vodja projekta – oseba, ki ima med drugim polno pristojnost in odgovornost razpolagati z dodeljenimi 
viri po predhodnem načrtu; 

• vodje podprojektov – osebe, odgovorne za pripravo načrta posamezne faze projekta; 
• razširjena projektna skupina – skupina strokovnjakov različnih profilov z različnih področij dela, ki so 

zaposleni pri ključnih akterjih na področju zdravstva, ter pristojnih ministrstev s področja uprave in 
informacijske tehnologije; delovali naj bi zlasti kot vir različnih strokovnjakov, potrebnih v 
posameznih skupinah; 

• strokovna, tehnična in administrativna podpora projektu – strokovnjaki z različnih področij, ki z različnih 
vidikov podpirajo projekt. 

 
V letu 2009 je bila v skladu s prvotno investicijsko dokumentacijo predvidena ustanovitev organa, ločenega od 
ministrstva, to je Centra za informatiko v zdravstvu115.  
 
Strategija eZdravje dodatno opredeljuje Svet za informatiko v zdravstvu kot organ odločanja, sestavljen iz 
predstavnikov ključnih institucij v zdravstvu, ki naj bi bil pooblaščen za oblikovanje usmeritev in 
določanje prioritetnih nacionalnih aktivnosti v zvezi z informatiko. Najmanj enkrat letno naj bi Svet za 
informatiko v zdravstvu ministru in Projektnemu svetu projekta eZdravje posredoval pisno mnenje in 
poročilo o spremljanju izvedbe projekta eZdravje in podal morebitne predloge za nadaljnjo izvajanje 
aktivnosti116. Poleg tega naj bi Svet za informatiko v zdravstvu skladno z novelacijo investicijskega programa 
eZdravje strateško vodil bodoči Center za informatiko v zdravstvu. 
 
Novelacija investicijskega programa eZdravje na področju vodenja in organizacije projekta eZdravje določa 
kadrovske profile zaposlenih v Sektorju za eZdravje117 ter kadrovske profile v projekt vključenih zaposlenih v 
Sektorju za izvajanje kohezijske politike. Omenja tudi ustanovitev Centra za informatiko v zdravstvu, vključno s 

                                                      

114  Povzeto po dokumentu akcijski načrt eZdravje. 
115  Ker je ustanovitev Centra za informatiko v zdravstvu ločen podprojekt eZdravja, ga podrobneje opisujemo v 

točki 3.1.1.14 tega poročila. 
116  Temeljna listina Sveta za informatiko v zdravstvu, verzija 1.10, ministrstvo, 25. 9. 2006, 

[URL: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/Svet_za_informatiko_SIZ_in_OZIS/Siz_temel

jna_listina_in_poslovnik/SIZ_temeljna_listina_za_sprejem_november_2009.pdf], oktober 2013. 
117  Ministrstvo ni konsistentno pri poimenovanju Sektorja za eZdravje, saj ga v nekaterih dokumentih (na primer v 

nekaterih delih novelacije investicijskega programa in v nekaterih delih Poročila o statusu projekta eZdravje za 

november 2011 z dne 15. 11. 2011) imenuje tudi Sektor eZdravje. V revizijskem poročilu bomo, ne glede na 
izvorno poimenovanje, uporabljali izraz Sektor za eZdravje. 
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tem, da bo deloval pod strateškim vodstvom Sveta za informatiko v zdravstvu ter da bo pravno-formalno 
začel delovati v letu 2009118. Dokument ne vsebuje drugih konkretnih informacij o bodoči organizacijski 
obliki ali konkretnem terminu ustanovitve Centra za informatiko v zdravstvu. Dokument še omenja razširjeno 
projektno skupino, ne pojasnjuje pa njene vloge v projektu eZdravje. Projektnega sveta, sponzorja projekta in vodij 
podprojektov novelacija investicijskega programa eZdravje ne omenja. 

3.2.1.3 Dejanska kadrovsko-organizacijska struktura projekta eZdravje 

Dejanska organizacija projekta eZdravje se je z vidika posameznih vlog projektnih deležnikov že od 
začetka projekta razlikovala od notranjih aktov ministrstva in prvotne investicijske dokumentacije. 
 
Vlogo sponzorja projekta je prevzel vsakokratni minister za zdravje, razen med 15. 1. 2009 in 7. 4. 2010, ko 
jo je minister prenesel na enega izmed državnih sekretarjev ministrstva. 
 
Ministrstvo je za izvedbo nalog projekta eZdravje julija 2009 ustanovilo Projektno enoto eZdravje119, v okviru 
katere je sistemiziralo sedem delovnih mest. Kljub ustanovitvi Projektne enote eZdravje se je projekt vodil 
in izvajal v Sektorju za informatiko na ministrstvu, v Projektni enoti eZdravje pa ni bil zaposlen nihče. Julija 
2011 jo je ministrstvo ukinilo in sistemiziralo novo notranjo organizacijsko enoto Sektor za eZdravje120, 
kamor je preneslo predvidena delovna mesta prejšnje Projektne enote eZdravje. Sektor za eZdravje je skladno z 
notranjo organizacijo ministrstva odgovoren za: 

• pripravo in izvedbo strategije razvoja skupnega dela informatike v slovenskem zdravstvu; 
• pripravljanje predlogov IT standardov in po odobritvi objavljanje ter skrb za uvedbo IT standardov v 

prakso; 
• upravljanje odnosov z IT partnerji oziroma izvajalci; 
• vzpostavitev in upravljanje kontaktnega centra za uporabnike. 

 
Junija 2013 je bilo v Sektorju za eZdravje zaposlenih šest javnih uslužbencev, poleg njih pa so aktivnosti 
projekta eZdravje podporno izvajali tudi zaposleni v Sektorju za izvajanje kohezijske politike, ki podpirajo 
Sektor za eZdravje pri pridobivanju in porabi evropskih sredstev. 
 
Vloga vodje projekta do decembra 2010121 v notranjih aktih ministrstva ni bila opredeljena, po podatkih 
ministrstva pa se je v vlogi projektnega vodje eZdravja do junija 2013 zvrstilo pet javnih uslužbencev in 
ena skupina uslužbencev122. 

                                                      

118  Kljub temu, da je bila novelacija investicijskega programa eZdravje izdana junija 2013, se o letu 2009 piše kot o 

prihodnosti. 
119  Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest na Ministrstvu za 

zdravje, št. 1000-2/2008-29 z dne 6. 7. 2009. 
120  Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest na Ministrstvu za 

zdravje, št. 1000-2/2008/62 z dne 30. 6. 2011. 
121  Ko je ministrstvo sprejelo nova navodila za vodenje investicijskih projektov. 
122  Vodenje projekta je v obdobju od 17. 6. do 16. 10. 2011 namesto enega samega javnega uslužbenca prevzela 

delovna skupina več javnih uslužbencev, tako imenovana pospeševalna delovna skupina. Skupina je združevala 
štiri zaposlene ministrstva in eno zaposleno ZZZS. 
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Leta 2009 je bil skladno s prvotno investicijsko dokumentacijo imenovan tudi Projektni svet123, ki se je od 
ustanovitve sestal 14-krat, zadnjič 1. 6. 2012. 
 
Od junija 2006 je poleg tega deloval tudi Svet za informatiko v zdravstvu124. Od ustanovitve so se člani sestali 
32-krat, zadnjič 1. 6. 2011. 
 
V projekt so bile vključene tudi različne strokovne/delovne skupine, ki so se ukvarjale s posameznimi 
podprojekti ali konkretnimi problemi projekta eZdravja125. 

3.2.2 Doseganje kadrovsko-organizacijskih ciljev projekta eZdravje 

Da bi uspešno zagotovilo ustrezne kadre ter organizacijo projekta, bi moralo ministrstvo jasno opredeliti 
projektne naloge projekta eZdravje, pristojnosti in odgovornosti deležnikov projekta, izvajati projektne 
naloge v okviru predvidene projektne organizacije in jih ustrezno koordinirati in nadzorovati. Poleg tega bi 
moralo ministrstvo načrtovati in pripraviti tudi prihodnje – pouvedbeno izvajanje informacijskih rešitev 
eZdravja. Ugotovitve iz preverjanja uspešnosti ministrstva pri doseganju kadrovsko-organizacijskih ciljev 
projekta eZdravje navajamo v nadaljevanju. 
 

3.2.2.a Vloge in naloge deležnikov projekta eZdravje, ki so bile določene v prvotni investicijski 
dokumentaciji projekta, so se do decembra 2012, ko je ministrstvo izdalo nova navodila za vodenje 
investicijskih projektov, pomembno razlikovale od opredelitev v notranjih aktih ministrstva in od 
dejanskega izvajanja projekta. Pomembna razhajanja so se pojavljala zlasti pri opredelitvah sponzorja projekta 
in vodje projekta. Skladno s prvotno investicijsko dokumentacijo je bil sponzor projekta med drugim pristojen 
za odločanje o vseh poslovnih vprašanjih na projektu. Vodja projekta je imel pri vodenju polno pristojnost 
in odgovornost za razpolaganje z dodeljenimi viri po predhodnem načrtu. V notranjih aktih ministrstva126 
pa vloga sponzorja projekta sploh ni opredeljena, vlogo vodje projekta pa je ministrstvo v notranjih aktih prvič 
opredelilo šele z novimi navodili o vodenju investicijskih projektov. Tudi novelacija investicijskega 
programa eZdravje ne opredeljuje vloge sponzorja projekta. 
 
Do decembra 2012 ministrstvo tudi ni jasno opredelilo, kako naj bi se posameznemu javnemu uslužbencu 
formalno dodelile pristojnosti za vodenje projekta. Pred tem so ministri posameznim javnim uslužbencem 
ministrstva na različne načine dodelili pristojnosti in odgovornosti za projekt eZdravje. Navajamo štiri 
 

                                                      

123  Sklep št. C2711-09000264 o ustanovitvi Projektnega sveta za spremljanje projekta eZdravje z dne 4. 5. 2009. 
124  Sklepa o imenovanju Sveta za informatiko pri Ministrstvu za zdravje, št. 032-31/2006-1 z dne 8. 6. 2006 in 

št. 3801-1/2008-86 z dne 27. 1. 2010. 
125  Primeroma navajamo: Projektno skupino nadgradnje Sistema za zbiranje in obdelavo podatkov o dejavnikih tveganja za srčno-

žilne bolezni projekta eZdravje, Ekspertna skupina za projekt "Priprava Študije izvedljivosti projekta eZdravje". 
126  Pravilnik o finančnem poslovanju Ministrstva za zdravje, št. 0070-8/2010 z dne 12. 2. 2010, št. 0070/34/2010 z 

dne 9. 6. 2010. 
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primere različnih načinov ravnanja ministrstva, ki zaradi svoje nedoslednosti lahko vodijo v nejasnosti 
glede projektnih pristojnosti: 

• junija 2008 je ministrica izdala obvestilo o menjavi projektnega vodje (kljub temu, da notranji akti v 
letu 2008 tega pojma niso opredeljevali)127; novo projektno vodjo, takratno vodjo službe za 
informatiko na ministrstvu, je poleg tega imenovala za skrbnico proračunskih postavk eZdravja128; 

• minister je januarja 2009 enega izmed državnih sekretarjev pooblastil za vodenje in koordiniranje nalog ter 
podpisovanje dokumentov s področja eZdravja129; državni sekretar ni bil vodja, temveč sponzor projekta. 
V  dokumentu investicijski program eZdravje iz aprila 2009 je bila ta oseba nato imenovana za odgovornega 
vodjo za izvedbo investicijskega projekta zdravje, vodja Službe za informatiko pa za vodjo projekta; 

• septembra 2009 in aprila 2010 sta ministra podsekretarki v Službi za informatiko dodelila pristojnosti za 
vodenje in koordiniranje nalog ter podpisovanje dokumentov s področja projektne enote eZdravje, ki nimajo posledic v 
breme proračuna130; javna uslužbenka pa ni bila vodja projekta saj je takrat projekt vodila vodja službe za 
informatiko na ministrstvu, medtem ko v projektni enoti eZdravje ni bil zaposlen nihče; 

• februarja 2011 je minister sekretarko v kabinetu ministra imenoval za odredbodajalca za proračunske 
postavke eZdravja131, poleg tega pa je imela javna uslužbenka tudi pristojnosti za vodenje in koordiniranje 
nalog ter podpisovanje dokumentov s področja projekta eZdravje in Telemedicine, ki nimajo posledic v breme 
proračuna132. 

 
Zaradi neenotnega načina podeljevanja pristojnosti pred decembrom 2012 ni bilo nedvoumno jasno, kdo 
je bil poleg ministra odgovoren za posamezne vidike vodenja projekta eZdravja ter na kaj so se posamezne 
dodeljene odgovornosti nanašale. 
 
Ministrstvo poleg tega ni imenovalo vodij podprojektov eZdravja, kot je predvidevala prvotna investicijska 
dokumentacija133. Njihove predvidene naloge sta opravljali najprej dve zaposleni Službe za informatiko, 
med izvajanjem revizije pa so jih opravljali vsi zaposleni v Sektorju za eZdravje. 
 
Tudi pristojnosti Projektnega sveta se razlikujejo od načrtovanih. Projektni svet ima skladno s prvotno 
investicijsko dokumentacijo ter Poslovnikom Projektnega sveta za izvedbo projekta eZdravje134 
(v  nadaljevanju: poslovnik Projektnega sveta) med drugim pristojnost in odgovornost, da obravnava in 
soodloča o vseh pomembnejših vprašanjih na podprojektih na področju strokovnih vsebin, projektnih 
izdelkov, prioritet in kadrov ter njihovih spremembah. Iz zapisnikov sej Projektnega sveta pa izhaja, da so 
določene aktivnosti projekta potekale mimo Projektnega sveta, vsebina projekta pa se je spreminjala brez 

                                                      

127  Obvestilo, št. 007-7/2008-9 z dne 3. 7. 2008. 
128  Sklep o določitvi odredbodajalcev, predlagateljev in drugih odgovornih javnih uslužbencev v zvezi s finančnim 

poslovanjem ministrstva in organov v sestavi za leti 2008 in 2009, št. 020-2/2006-13 z dne 21. 7. 2008. 
129  Pooblastilo, št. 020-9/2008-80 z dne 13. 1. 2009. 
130  Sklep, št. 020-9/2008-173 z dne 9. 9. 2009 ter št. 020-4/2010-8 z dne 9. 4. 2010. 
131  Sklep o odločitvi odredbodajalcev, skrbnikov postavk, predlagateljev in drugih odgovornih delavcev v zvezi s 

finančnim poslovanjem ministrstva in organov v sestavi za leti 2011 in 2012, št. 007-292/2009-11 z dne 
11. 2. 2011. 

132  Sklep, št. 020-4/2010-181 z dne 24. 3. 2011. 
133  Dokument akcijski načrt eZdravje. 
134  Dokument akcijski načrt eZdravje in poslovnik Projektnega sveta z dne 15. 1. 2010. 
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njihove vednosti in soglasja135 ter izven okvirov prvotne investicijske dokumentacije. V nadaljevanju 
navajamo štiri primere pomembnih projektnih sprememb, s katerimi se je Projektni svet seznanil136 po 
tem, ko je ministrstvo že sprejelo odločitev o spremembi, torej brez soodločanja Projektnega sveta: 

• nadomestitev podprojekta ogrodja zVEM s projektom interoperabilna hrbtenica137, 
• sprememba vodje projekta138, 
• ustanovitev Sektorja za eZdravje, ki opravlja naloge sprva predvidenega Centra za zdravstveno 

informatiko139, 
• vključitev novih informacijskih rešitev eKomunikacije in eTriaža ter Telekardiologija140 v projekt eZdravje. 

 
Projektni svet naj bi na vsaki seji sprejel poročilo o statusu projekta eZdravje, vendar pa sprejetja poročila o 
statusu projekta ni mogoče enačiti s soodločanjem, opredeljenim v prvotni investicijski dokumentaciji in v 
poslovniku Projektnega sveta.  
 
Projektni svet se je zadnjič sestal 1. 6. 2012, zato ni jasno, ali so njegovi člani seznanjeni s tekočim potekom 
projekta, javnimi naročili, ki so v teku, novelacijo investicijskega programa in novimi podprojekti. 
 
Tudi iz zapisnikov Sveta za informatiko v zdravstvu je razvidno, da člani niso bili vselej predhodno seznanjeni 
s spremembami projekta eZdravje141. Glede na to, da se je Svet za informatiko v zdravstvu zadnjič sestal 1.  6.  2011, 
obstaja neobvladano tveganje, da tudi njegovi člani niso seznanjeni s tekočim potekom projekta eZdravje 
in tudi ne z njegovim vplivom na druge zdravstvene projekte. 
 
Jasna opredelitev vlog in pristojnosti vseh deležnikov posameznega projekta pri načrtovanju, sprejemanju 
odločitev, izvajanju aktivnosti, poročanju in spremljanju statusa projekta je pomemben mehanizem za 
zagotavljanje kakovosti projekta, ki pomembno pripomore k izvajanju načrtovanih aktivnosti v 
predvidenem času in obsegu. 
 

3.2.2.b Ministrstvo odločitev o spremembah obsega in vsebine projekta, zlasti o spremembah, 
ukinitvah in dodajanju posameznih podprojektov, informacijskih rešitvah in javnih naročilih ter 
spremembah časovnih in finančnih vidikov projekta ni sprejemalo na enoten način. Odločitve o javnih 
naročilih je vselej podpisal minister, iz razpoložljive projektne dokumentacije pa večinoma ni razvidno, 
kdo je odobril druge pomembne spremembe (na primer spremembe in ukinitve posameznih 
podprojektov), kaj so bili razlogi za pomembne spremembe ali kako so se upoštevale njihove finančne, 
vsebinske ali terminske posledice za nadaljnji potek projekta eZdravje. Ocenjujemo, da je to pomembno 
zmanjšalo preglednost izvedbe projekta. 

                                                      

135  Zapisnik 6. seje Projektnega sveta dne 10. 11. 2010, št. dokumenta 3820-21/2009-46. 
136  Prek gradiv, ki so jih člani projektnega sveta prejeli pred sejo. 
137  Zapisnik 8. seje Projektnega sveta eZdravje dne 25. 3. 2011, št. 3820-21/2009-65. 
138  Tako kot opomba 137. 
139  Zapisnik 10. seje Projektnega sveta eZdravje dne 29. 6. 2011, št. 3820-21/2009-72. 
140  Zapisnik 14. Seje Projektnega sveta eZdravje dne 1. 6. 2012, št. 3820-21/2009-95. 
141  Na primer o menjavi vodstva projekta, 30. seja Sveta za informatiko v zdravstvu dne 13. 4. 2011. 
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3.2.2.c V projektu eZdravje je sodelovala vrsta delovnih skupin za posamezne podprojekte ali 
konkretne težave eZdravja, katerih vloga v projektu pa ni bila formalno opredeljena142. Zlasti ni bilo jasno, 
kaj naj bi bil končen rezultat njihovega dela, komu naj bi poročale, kakšne možnosti odločanja o 
posameznih področnih vprašanjih naj bi imele ter kakšne kvalifikacije naj bi imeli njihovi člani. Nekatere 
delovne skupine, katerih delovanje je ministrstvo plačevalo kot del projekta eZdravje143, so se osredotočile 
na področja, ki niso vključena v investicijsko dokumentacijo144. Ocenjujemo, da je to zmanjšalo 
preglednost projekta eZdravje. Obstaja tudi neobvladano tveganje, da ministrstvo brez formalne 
opredelitve pristojnosti in odgovornosti delovnih skupin ni optimalno izkoristilo njihove strokovnosti ali 
vključilo rezultatov njihovega dela v projekt. 
 

3.2.2.d Iz prvotne investicijske dokumentacije izhaja, da bodo pri projektu eZdravje sodelovali različni 
strokovnjaki, med njimi pravni strokovnjak za informacijske tehnologije, javno naročanje, področja 
enotnega zdravstvenega zapisa, ogrodja zVEM, promocijo in izobraževanje. Čeprav so v dejanskem izvajanju 
projekta nekatere od teh vlog prevzeli zaposleni ministrstva, je del predvidenih strokovnih položajev145 
ostal nezaseden.  
 

3.2.2.e Ustanovitev Centra za informatiko v zdravstvu, ki naj bi podpiral delovanje informacijskih rešitev 
eZdravja ter nekatere izobraževalne in promocijske aktivnosti, je v zaostanku več kot tri leta. Nekatere 
njegove naloge opravlja Sektor za eZdravje na ministrstvu, delovanje omrežja zNET pa izvedbeno 
podpira tudi Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ)146. Novelacija investicijskega programa 
eZdravje ne navaja konkretnih datumov ali pravno-organizacijske oblike bodočega Centra za informatiko v 
zdravstvu147. 
 

                                                      

142  Izjema sta Projektni svet in Svet za informatiko v zdravstvu, ki naj bi se na podlagi seznama delovnih skupin 

ministrstva tudi štela med delovne skupine eZdravja. Ker pa gre za skupini, ki naj bi nadzorovali in usmerjali 

projekt, in ne za delovni skupini, ki naj bi rešili posamezne področne dileme projekta, ju ne prištevamo med 
delovne skupine. 

143  Ministrstvo nam je posredovalo več različic seznama delovnih skupin, zadnjo 3. 6. 2013. 
144  Na primer Medinstitucionalna projektna skupina "Vzpostavitev Centralne baze zdravil" in Projektna skupina 

nadgradnje Sistema za zbiranje in obdelavo podatkov o dejavnikih tveganja za srčno-žilne bolezni. 
145  Med drugim ministrstvo ni imelo v Akcijskem načrtu eZdravje predvidenih notranjih strokovnjakov za funkcije: 

nosilec področja zVEM / vodja projekta, nosilec področja zNET / vodja projekta, nosilec področja enotnega 
zdravstvenega zapisa / vodja projekta, nosilec področja promocija in usposabljanje / vodja projekta, pravni 

strokovnjak za IT, strokovnjak za javna naročila. Ministrstvo poleg tega večji del obdobja trajanja projekta ni 

imelo predvidenih zunanjih strokovnjakov za funkcije: strokovni koordinator projekta eZdravje, strokovnjak za 
IT – zVEM, strokovnjak za IT – zNET, strokovnjak za IT – enotni zdravstveni zapis in drugih. 

146  MNZ je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G, Uradni list RS, 

št.  47/13) prevzelo naloge na področjih, ki so bila pred tem v pristojnosti bivšega Ministrstva za javno upravo. 
Ministrstvo za zdravje je začelo na področju informatike sodelovati še s tedanjim Ministrstvom za javno upravo. 

147  Novelacija investicijskega programa enako kot prvotna investicijska dokumentacija predvideva vzpostavitev 

Centra za informatiko v zdravstvu v letu 2009. Glede na to, da je bila novelacija pripravljena junija 2013, ta cilj ni 
dosegljiv. 
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3.2.2.f Ministrstvo pri izvedbi projekta eZdravje sodeluje z MNZ, s katerim so se dogovorili za 
sodelovanje pri vzpostavitvi omrežja zNET148 ter za nekatere naloge pri njegovem operativnem delovanju. 
Ministrstvi vodita natančno evidenco opreme eZdravja, ki gostuje na MNZ, in zaposlenih MNZ, ki lahko 
do nje dostopajo. Kljub temu, da v praksi sledita številne dobre prakse zunanjega izvajanja storitev in 
zagotavljanja informacijske varnosti pa ministrstvi še nista formalno opredelili drugih medsebojnih pravic 
in obveznosti. 

3.2.2.1 Ocena uspešnosti ministrstva pri doseganju kadrovsko-organizacijskih ciljev projekta 
eZdravje 

Ugotovili smo, da v obdobju, na katero se nanaša revizija, projektne naloge, pristojnosti in odgovornosti 
deležnikov projekta eZdravje niso bile jasno opredeljene. Projektne naloge se niso izvajale ne v okviru 
predvidene projektne organizacije ne v okviru notranjih aktov ministrstva o finančnem poslovanju. 
Izvajanje projekta ni bilo ustrezno koordinirano in nadzorovano, saj so se spremembe projekta sprejemale 
izven predvidenih delovnih teles projekta in do priprave novelacije investicijskega programa eZdravje v 
juniju 2013 niso bile ustrezno dokumentirane in sledljive. Ministrstvo tudi nima opredeljene pravno-formalne 
oblike ali predvidenega datuma ustanovitve Centra za informatiko v zdravstvu, ki naj bi v prihodnje podpiral 
izvajanje informacijskih rešitev, razvitih v okviru projekta eZdravje. Na podlagi teh ugotovitev menimo, da 
ministrstvo ni bilo uspešno pri doseganju kadrovsko-organizacijskih ciljev projekta eZdravje. 
 

3.3 Terminski načrt projekta eZdravje 
Roki izvajanja in predvidenega zaključka projekta eZdravje se med različnimi projektnimi dokumenti 
razlikujejo. V dokumentu Strategija eZdravja je določeno, da bo celovit in mednarodno povezljiv sistem 
eZdravje vzpostavljen do konca leta 2010. Ministrstvo pa je šele aprila 2009 potrdilo prvotno investicijsko 
dokumentacijo projekta eZdravje, zato izvedbe projekta do prvotno predvidenega roka ni bilo mogoče 
realno pričakovati.  
 
Skladno s prvotno investicijsko dokumentacijo naj bi bili posamezni podprojekti eZdravja zaključeni do 
decembra 2015, finančne projekcije izvedbenega dela projekta (produkcijskega delovanja informacijskih 
rešitev eZdravja) pa so pripravljene do vključno leta 2023.  
 
V novelaciji investicijskega programa eZdravje ministrstvo ni dosledno pri navedbi predvidenih rokov 
zaključka projekta eZdravje. V poglavju 7. Časovni načrt izvedbe investicije navaja, da bodo podprojekti 
eZdravja zaključeni najkasneje do konca leta 2015, po letu 2015 pa bo nastopilo obdobje delovanja. Nekaj 
vrstic kasneje ministrstvo navaja, da bodo načrtovani podprojekti zaključeni v letih 2013 in 2014 ter da so 
v letu 2015 predvidena le še izplačila za dela, opravljena v decembru 2014149. 

3.3.1 Načrtovani in dejansko doseženi terminski roki podprojektov eZdravje 

Prvotna investicijska dokumentacija podrobno opredeljuje začetek izvajanja posameznega podprojekta, 
mejnike v njihovem izvajanju in zaključek podprojekta, ki mu sledi redno izvajanje ali delovanje. 

                                                      

148  Sporazum o povračilu zagonskih stroškov vzpostavitve omrežja zNET (brez stroškov lastnega kadra), št. C2711-11-685408 z 

dne 7. 6. 2011, sklenjen z Ministrstvom za javno upravo, enim izmed pravnih predhodnikov MNZ.  
149  Obe različici predvidenega konca uvedbenega dela projekta eZdravje sta zapisani v novelaciji investicijskega 

programa eZdravje, str. 64. 
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Status podprojektov je podrobno predstavljen v poglavju 3.1.1, v tabeli 2 pa povzemamo doseganje 
terminskih rokov izvedbe posameznih podprojektov150. 
 

Tabela 2:  Terminski pregled podprojektov eZdravje 

Podprojekt Predviden datum 
zaključka podprojekta v 
prvotni projektni 
dokumentaciji 

Status podprojekta (junij 2013) 

Omrežje zNET December 2012 Podprojekt se izvaja z zaostanki. 

Nacionalni zdravstveni informacijski 
model 

Junij 2010 Manjši del podprojekta je zaključen, ostanek 

podprojekta se izvaja z zaostanki. 

Standardizacija elementov elektronskega 
zdravstvenega zapisa 

December 2015 Podprojekt se izvaja z zaostanki. 

Ogrodje zVEM Julij 2010 Podprojekt je bil ukinjen in nadomeščen z 
novim podprojektom Interoperabilna hrbtenica. 

Del predvidenih funkcionalnosti se bo 

izvedel v okviru drugih podprojektov. 

Centralizirana hramba povzetkov 
elektronskih zdravstvenih zapisov ter 

vzpostavitev storitev polnjenja 

posodabljanja in vpogledovanja 

Julij 2011 Projekt se izvaja z zaostanki. 

Izmenjava e-listin in standardnih 
sporočil 

Maj 2015 Manjši del podprojekta je zaključen, del 
podprojekta se izvaja z zaostanki, del 

podprojekta se ne izvaja več. 

Nacionalni čakalni seznam in spletno 
naročanje na zdravstvene storitve 

Junij 2011 Podprojekt se izvaja z zaostanki. 

Standardna sporočila za nekatere 
posebne sisteme, zdravstveno-statistični 
podatki in podatki o kakovosti 

Marec 2014 Del podprojekta se izvaja z zaostanki, del 

podprojekta se ne izvaja več. 

Spremljanje kakovosti zdravstvenih 
storitev 

December 2013 Manjši del podprojekta je zaključen, 

glavnina podprojekta se ne izvaja več. 

Celovita oskrba na daljavo Februar 2015 Podprojekt se izvaja z zaostanki. 

Osebni zdravstveni zapis  December 2011 Podprojekt se bo izvedel v okviru 
podprojekta Mobilna podpora spremljanja 

pacienta. 

Zbirka znanja za iskanje informacij o 
postopkih zdravljenja, boleznih  

December 2012 Podprojekt se izvaja z zaostanki. 

                                                      

150  V tabeli 2 prikazujemo predvidene roke zaključka podprojektov eZdravja iz prvotne projektne dokumentacije. 

Novelacija investicijskega programa namreč ne vsebuje terminskega načrta po podprojektih eZdravja (povezava s 
točko 3.3.2.b tega poročila). 
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Podprojekt Predviden datum 
zaključka podprojekta v 
prvotni projektni 
dokumentaciji 

Status podprojekta (junij 2013) 

Vpogled v dostope do zdravstvenih 
podatkov za državljane 

December 2012 Podprojekt se izvaja z zaostanki. 

Vzpostavitev Centra za informatiko v 
zdravstvu 

Junij 2015 Podprojekt se izvaja z zaostanki. 

Promocija in izobraževanje za eZdravje December 2015 Podprojekt se je izvajal v letih 2009, 2010 in 
2011. V prihodnosti naj bi se izvajal ob 

večjih projektnih mejnikih. 

Usposabljanje za splošne teme 
informacijsko telekomunikacijskih 

tehnologij 

December 2015 Podprojekt se je izvajal v letih 2009, 2010 in 

2011. 

Usposabljanje za osrednje rešitve in 
integracijo aplikacij v eZdravje 

December 2015 Podprojekt se je izvajal v letih 2009, 2010 in 
2011. V prihodnosti naj bi se izvajal v 
okviru uvedbe večjih programskih rešitev in 

ne več kot ločen podprojekt. 

Vira: prvotna investicijska dokumentacija in podatki ministrstva. 
 

3.3.2 Doseganje terminskih ciljev projekta eZdravje 

Da bi ministrstvo uspešno uresničilo terminski načrt projekta, bi moralo vzpostaviti sistem za spremljanje 
uresničevanja projektnih mejnikov, jih dosegati v načrtovanih rokih oziroma se pravočasno odzvati na 
morebitna odstopanja in ustrezno ukrepati. Pri preverjanju uspešnosti ministrstva pri doseganju 
terminskih ciljev projekta eZdravje smo prišli do ugotovitev, ki jih navajamo v nadaljevanju. 
 

3.3.2.a Ministrstvo ni vzpostavilo učinkovitega sistema za spremljanje uresničevanja projektnih 
mejnikov in odzivanje v primeru morebitnih odstopanj. Kot prikazuje tabela 2, le del predvidenih 
aktivnosti podprojektov eZdravje poteka skladno s prvotnimi terminskimi načrti. Kljub temu je 
ministrstvo šele junija 2013, več let po tem, ko so nastali prvi projektni zaostanki, pripravilo novelacijo 
investicijske dokumentacije, ki jo v takih primerih predvideva uredba o enotni metodologiji za pripravo 
investicijske dokumentacije.  
 

3.3.2.b Novelacija investicijskega programa eZdravje ne vsebuje prenovljenega terminskega načrta ter 
predvidenih terminov zaključka posameznih podprojektov, kljub temu da uredba o enotni metodologiji za 
pripravo investicijske dokumentacije v 13. členu izrecno zahteva, da investicijski programi vsebujejo 
časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti. Ministrstvo nam je terminski načrt 
posredovalo kot ločen dokument, pri čemer vanj ni vključilo nekaterih podprojektov, na primer projektov 
prilagoditve zalednih sistemov izvajalcev zdravstvenih dejavnosti in strateških podatkov na področju zdravstva ter 
vključevanja dodatnih izvajalcev zdravstvenih storitev v omrežje zNET in interoperabilno hrbtenico. 
Vendar pa je ministrstvo podprojekt Vzpostavitev kliničnih registrov bolnikov v terminski načrt vključilo 
dvakrat. Različica terminskega načrta projekta eZdravje, ki nam jo je posredovalo ministrstvo, nima 
oznake verzije ali datuma nastanka, prav tako iz njega ni razvidno, da ga je potrdila pristojna oseba. 



Revizijsko poročilo| USPEŠNOST IZVAJANJA PROJEKTA EZDRAVJE 43 

 

 

3.3.2.c V novelaciji investicijskega programa eZdravje ministrstvo v poglavju o realiziranih 
podprojektih eZdravja151 kot realizirane navaja štiri podprojekte, ki jih ob potrditvi novelacije 
investicijskega progama152 še ni dokončalo153. To so podprojekti: 

• eRCO – ministrstvo je informacijsko rešitev prevzelo aprila 2013, vendar junija 2013 še ni bila v 
produkcijskem delovanju; 

• eRecept – ministrstvo je informacijsko rešitev prevzelo aprila 2013 in jo junija 2013 testiralo pri dveh 
zdravnikih in v eni lekarni; 

• Teleradiologija – ministrstvo je junija 2013 testiralo informacijsko rešitev pri njenem ponudniku; 
• Prilagoditev zalednih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti – ministrstvo je junija 2013 podpisalo pogodbe 

za prilagoditev zalednih sistemov izvajalcev zdravstvenih dejavnosti in ni pripravilo niti funkcionalnih 
zahtev rešitve. 

3.3.2.1 Ocena uspešnosti ministrstva pri doseganju terminskih ciljev projekta eZdravje 

Ugotovili smo, da ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni vzpostavilo učinkovitega sistema 
za spremljanje uresničevanja projektnih mejnikov in odzivanje pri morebitnih odstopanjih, saj je pripravilo 
novelacijo investicijskega programa eZdravje šele več let po tem, ko je na projektu prišlo do prvih večjih 
zamud in znatnih sprememb. V obdobju, na katero se nanaša revizija, bi moralo biti zaključenih 8 od 
17  prvotno predvidenih podprojektov eZdravja, dejansko pa so bili v produkcijskem delovanju omrežje 
zNET, infrastrukturna rešitev interoperabilna hrbtenica, ki je bila prvotno predvidena v drugačni obliki, ter 
informacijska rešitev Lab Poštar, ki sta jo uporabljala dva izvajalca zdravstvenih storitev. Ministrstvo je, ne 
da bi prilagodilo terminski načrt, izvedlo tudi 5 podprojektov, ki prvotno niso bili predvideni154. 
 
Zadnji terminski načrt v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni vseboval vseh v novelaciji investicijskega 
programa predvidenih podprojektov projekta eZdravje, enega izmed njih pa je vseboval dvakrat. 
 
Ministrstvo je poleg tega v novelaciji investicijskega programa projekta eZdravje kot realizirane predstavilo 
štiri podprojekte eZdravja, katerih informacijske rešitve še niso bile v produkcijski uporabi.  
 
Na podlagi teh ugotovitev menimo, da ministrstvo ni bilo uspešno pri doseganju terminskih ciljev projekta 
eZdravje. 

                                                      

151  Povezava s točko 3.1.1.1 tega poročila. 
152  Sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa eZdravje za eZdravje, št. 3820-17/2008-37 je bil izdan dne 

7. 6. 2013. 
153  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, str. 34, dejansko stanje podprojektov pa je ministrstvo 

navedlo v elektronskih sporočilih z dne 12. 6. in 14. 6. 2013. 
154  Podprojekti prilagoditve komercialnih programskih rešitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti za uporabo enotnega šifranta vrst 

zdravstvenih dejavnosti ter informacijske rešitve referenčne ambulante, triažni postopek, eKomunikacije ter zbiranje strateških 
podatkov izvajalcev zdravstvenih dejavnosti. 
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3.4 Stroški projekta eZdravje 

3.4.1 Načrtovana vrednost in dejanski izdatki za projekt eZdravje 

Ministrstvo je v različnih dokumentih različno ocenilo vrednost investicije v projekt eZdravje in obdobje 
zaključka njegovega financiranja. V nadaljevanju opisujemo ocenjene vrednosti projekta v proračunskih 
dokumentih Republike Slovenije, odločbah o dodelitvi sredstev iz Evropske unije, ki jih je v vlogi organa 
upravljanja izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
(v  nadaljevanju: SVLR), in investicijski dokumentaciji projekta.  

3.4.1.1 Proračunski dokumenti Republike Slovenije 

Projekt eZdravje je v proračunske dokumente Republike Slovenije vključen od decembra 2006155. Kot je 
prikazano v tabeli 3, se je v tem obdobju njegova ocenjena vrednost povečala s 14,1 milijona na 
67,6  milijona evrov, predvideni zaključek obdobja financiranja pa se je s prvotnega decembra 2014 najprej 
skrajšal na december 2012, nato pa podaljšal na december 2015. 
 

Tabela 3:  Ocenjena vrednost in predvideni zaključek financiranja projekta eZdravje v proračunskih 
dokumentih Republike Slovenije 

Datum objave Dokument Ocenjena vrednost 
projekta eZdravje 

v evrih 

Predviden 
zaključek obdobja 

financiranja 

December 2006 Spremembe proračuna Republike 
Slovenije za leto 2007 (DP2007-A) in 
Proračun Republike Slovenije 2008 
(DP 2008)156 

14.125.000 21. 12. 2014 

December 2007 Proračun Republike Slovenije za 2009 
(DP 2009)157 

31.814.314 31. 12. 2012 

Junij 2008 Rebalans proračuna Republike 
Slovenije za leto 2008 (Rb2008)158 

31.408.064 31. 12. 2012 

April 2009 Rebalans proračuna Republike 
Slovenije za leto 2009159  

31.814.314 31. 12. 2014 

Julij 2009 Rebalans proračuna Republike 
Slovenije za leto 2009 (Rb2009-1)160 

31.811.434 31. 12. 2014 

                                                      

155  Najprej pod imenom 2711-07-0001 Krepitev institucionalne usposobljenosti – ESS, kasneje pa 2711-08-0012 ESS – eZdravje.  
156  Uradni list RS, št. 126/06. 
157  Uradni list RS, št. 114/07. 
158  Uradni list RS, št. 58/08. 
159  Uradni list RS, št. 26/09. 
160  Uradni list RS, št. 59/09. 
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Datum objave Dokument Ocenjena vrednost 
projekta eZdravje 

v evrih 

Predviden 
zaključek obdobja 

financiranja 

December 2009 Proračun Republike Slovenije za leto 
2010 (DP2010) in Proračun Republike 
Slovenije za leto 2011 (DP2011)161 

67.560.321 31. 12. 2015 

December 2010 Spremembe Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2011 (DP2011-A) in 
Proračun Republike Slovenije za leto 
2012 (DP2012)162 

67.560.321 31. 12. 2015 

September 2011 Rebalans Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2011 (Rb2011)163 

67.560.321 31. 12. 2015 

Maj 2012 Rebalans Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2012 (Rb2012)164 

67.549.045 31. 12. 2015 

December 2012 Proračun Republike Slovenije za leto 
2013 (DP2013)165 

67.560.321 31. 12. 2015 

Julij 2013 Rebalans Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2013 (Rb2013)166 

67.560.321 31. 12. 2015 

Viri: proračunski dokumenti Republike Slovenije. 

 

3.4.1.2 Investicijska dokumentacija projekta eZdravje 

Aprila 2009 je ministrstvo potrdilo prvotno investicijsko dokumentacijo projekta eZdravje. V njej je vrednost 
projekta do decembra 2023 ocenilo na 133 milijonov evrov167 v stalnih168 oziroma 160,5 milijona evrov169 v 
tekočih170 cenah.  

                                                      

161  Uradni list RS, št 99/09. 
162  Uradni list RS, št. 96/10. 
163  Uradni list RS, št. 74/11. 
164  Uradni list RS, št. 37/12. 
165  Uradni list RS, št. 104/12. 
166  Uradni list RS, št. 61/13-Rb2013 (62/13 popr.). 
167  V dokumentu investicijski program eZdravje so stroški investicije v stalnih cenah na str. 19 in na str. 75 ocenjeni 

na 133.026.000 evrov, na str. 98 pa na "dobrih 134 mio evrov". 
168  Skladno z uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije so stalne cene praviloma cene, ki 

veljajo takrat, ko se izdeluje investicijska dokumentacija. 
169  V dokumentu investicijski program eZdravje so stroški investicije v tekočih cenah na str. 19 ocenjeni na 

160.614.000 evrov, na str. 95 pa na 160.494.000 evrov. 
170  Skladno z uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije so tekoče cene cene, kakršne pričakujemo 

med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije); pri analizi delno realiziranih investicij so 
tekoče cene dejansko realizirane cene investicije na podlagi situacij oziroma obračunov del in drugih računov. 
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Junija 2013 je ministrstvo potrdilo novelacijo investicijskega programa eZdravje, v kateri je spremenilo 
oceno vrednosti projekta. Ocena vrednosti je bila pripravljena do vključno decembra 2023 in naj bi 
znašala: 

• v poglavju 2.6 Povzetek novelacije investicijskega programa v stalnih cenah 57,7 milijona evrov v tekočih 
cenah pa 73,5 milijona evrov171; 

• v poglavju 5.2 Ocenjena vrednost projekta 55,3 milijona evrov (brez navedbe ali gre za stalne ali za tekoče 
cene)172; 

• v poglavju 6.1.1 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah 57,7 milijona evrov v stalnih cenah173; 
• v poglavju 6.1.2 Ocena vrednosti projekta po tekočih cenah 61,3 milijona evrov v tekočih cenah174 brez DDV 

oziroma 73,6 milijona evrov z DDV175 in 43,7 milijona evrov v stalnih cenah176 brez DDV oziroma 
52,7 milijona evrov z DDV; 

• v poglavju 8 Načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja 57,7 milijona evrov177 v 
izhodiščnih cenah178, 73,6 milijona evrov v tekočih cenah179 in 49,9 milijona evrov v stalnih cenah180. 

 
Iz novelacije investicijskega programa eZdravje ni razvidno, kaj so razlogi za razlike med ocenami 
vednosti projekta v različnih tabelah, besedilu in slikah. 
 
Skladno z novelacijo investicijskega programa eZdravje se je oziroma se bo projekt eZdravje do zaključka 
investicijskega dela projekta primarno financiral iz Evropskega socialnega sklada181, po koncu leta 2015 pa 
iz integralnega proračuna. 

                                                      

171  Dokument novelacija investicijskega programa, navedba v besedilu. 
172  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, Tabela 14: Ocenjena vrednost projekta v 1.000 evrih z 

DDV. 
173  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, Tabela 15: Ocena vrednosti projekta eZdravje po 

stalnih cenah z DDV. 
174  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, Slika 11: Ocenjena vrednost projekta v 1.000 evrih v 

tekočih cenah brez DDV. 
175  Pri izračunu smo uporabili v juniju 2013, ko je nastal dokument novelacija investicijskega programa, veljavno 

20-odstotno splošno stopnjo DDV.  
176  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, Slika 12: Ocenjena vrednost projekta v 1.000 evrih 

v  stalnih cenah brez DDV. 
177  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, Tabela 20: Finančni načrt projekta v ekonomski 

življenjski dobi. 
178  Dokument novelacija investicijskega programa ne opredeljuje, kaj v kontekstu prikazanih izračunov pomeni izraz 

izhodiščne cene. 
179  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, Tabela 21: Finančni načrt projekta v ekonomski 

življenjski dobi v tekočih cenah. 
180  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, Tabela 22: Finančni načrt projekta v ekonomski 

življenjski dobi v stalnih cenah. 
181  Namenskih sredstev Evropske unije in slovenske udeležbe. 
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3.4.1.3 Evropska sredstva 

Septembra 2008 je ministrstvo za operacijo182 eZdravje pridobilo sredstva Evropskega socialnega sklada v okviru 
Operativnega programa krepitve razvoja človeških virov 2007–2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna 
usposobljenost, prednostne usmeritve Zdravstvo v informacijski dobi183 (v nadaljevanju: sredstva Evropskega 
socialnega sklada). Znesek upravičenih stroškov operacije je bil določen v znesku 31,8 milijona evrov184, 
obdobje financiranja pa naj bi se zaključilo julija 2015. Avgusta 2009 je SVLR v vlogi organa upravljanja 
prilagodila prvotno odločbo o dodelitvi sredstev za operacijo eZdravje185 na zneske iz aprila 2009 potrjene 
prvotne investicijske dokumentacije projekta eZdravje – poleg sredstev financiranja iz Evropskega socialnega 
sklada in sredstev nacionalne udeležbe je ocenjeno vrednost operacije povečala za dodatna sredstva iz 
integralnega proračuna186 in drugih javnih virov na skupaj 67,6 milijona evrov187. Marca 2011188 in oktobra 
2012189 je SVLR še dvakrat spremenila prvotno odločbo o dodelitvi sredstev za operacijo eZdravje. 
Dodeljena sredstva je najprej zmanjšala na 27,1 milijona evrov190 in nato na 22,1 milijona evrov191. Sredstva 
integralnega proračuna v odločbah o zmanjšanju sredstev niso bila več omenjena.  
 

                                                      

182  V dokumentih o dodelitvi sredstev Evropskega socialnega sklada projektu eZdravje se namesto besede projekt 

uporablja izraz operacija.  
183  Odločba SVLR v vlogi organa upravljanja OP RČV/5/4/01-0-MZ, št. 303-27/2008-8 z dne 3. 9. 2008.  
184  Od tega 27.042.167 evrov Evropskega socialnega sklada s proračunske postavke 6854 – Krepitev institucionalne 

usposobljenosti na področju zdravja in zdravstvenega varstva – Evropski socialni sklad – 07-13 – EU (v nadaljevanju: 
proračunska postavka 6854) in 4.772.147 evrov nacionalne soudeležbe s proračunske postavke 6971 – Krepitev 

institucionalne usposobljenosti na področju zdravja in zdravstvenega varstva – Evropski socialni sklad – 07-13 – slovenska 

udeležba (v nadaljevanju: proračunska postavka 6871). 
185  OP RČV/5/4/01-1-MZ o spremembi odločbe št. OP RČV/5/4/00-0-MZ o dodelitvi sredstev za operacijo 

eZdravje, št. 303/2008/52 z dne 21. 8. 2009 (v nadaljevanju: odločba OP RČV/5/4/00-1-MZ). 
186  Proračunska postavka integralnega proračuna 5841 – Informatika v zdravstvu (v nadaljevanju: proračunska 

postavka  5841). 
187  Od tega 27.042.167 evrov Evropskega socialnega sklada s proračunske postavke 6854, 4.772.147 evrov 

nacionalne soudeležbe s proračunske postavke 6971, 21.195.007 evrov s proračunske postavke 5841 in 
14.551.000 evrov iz drugih javnih virov (javnih zavodov). Sredstva s proračunske postavke in sredstva drugih 

javnih virov se vodijo kot neupravičen strošek. 
188  OP RČV/5/4/01-4-MZ o spremembi odločbe št. OP RČV/5/4/00-0-MZ o dodelitvi sredstev za operacijo 

eZdravje, št. 303-27/2008/102 z dne 15. 3. 2011 (v nadaljevanju: odločba OP RČV/5/4/01-4-MZ). 
189  OP RČV/5/4/01-5-MZ o spremembi odločbe št. OP RČV/5/4/00-0-MZ o dodelitvi sredstev za operacijo 

eZdravje, št. 303-27/2008/130 z dne 16. 10. 2012 (v nadaljevanju: odločba OP RČV/5/4/01-5-MZ). 
190  Od tega 23.042.169 evrov Evropskega socialnega sklada s proračunske postavke 6854 in 4.066.263 evrov 

nacionalne udeležbe. 
191  Od tega 18.792.168 evrov Evropskega socialnega sklada s proračunske postavke 6854 in 3.316.264 evrov 

nacionalne udeležbe s proračunske postavke 6971. 
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Februarja 2008 je SVLR v vlogi organa upravljanja ministrstvu poleg tega potrdila projekt Tehnična pomoč – 
Ministrstvo za zdravje – Operativni program razvoja človeških virov – 2007–2013192 v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj – Kohezijskega sklada193 (v nadaljevanju: tehnična pomoč) v znesku 968.682 evrov194. Iz 
obrazložitev zaključnih računov ministrstva je razvidno195, da so bila ta sredstva namenjena dodatnim 
zaposlitvam ter za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na projektu eZdravje196. V proračunskih 
dokumentih Republike Slovenije197 je tehnična pomoč prikazana kot ločen projekt198 v okviru Sistema 
kohezijske politike. 

3.4.1.4 Izdatki projekta eZdravje 

Po podatkih ministrstva so januarja 2007 nastali prvi izdatki, ki jih ministrstvo šteje kot izdatke projekta 
eZdravje. Tabela 4 prikazuje izdatke projekta eZdravje po projektih v okviru NRP ter po proračunskih 
postavkah. 

                                                      

192  Projekt pod imenom 1536-07-0045 Tehnična pomoč OP ESS. 
193  Sklep TP OS ESS MZ/0 o potrditvi projekta "Tehnična pomoč – Ministrstvo za zdravje – Operativni program 

za razvoj človeških virov – 2007–2013", št. 3038-57-2007/2 z dne 20. 2. 2008. Sklep je bil v obdobju, na katero 

se nanaša revizija, desetkrat spremenjen, zadnjič s sklepom TP OS ESS MZ/10, št. 3083-57/2007/31 z dne 
8. 1. 2013, vendar sta znesek in obdobje črpanja v vseh sklepih ostala nespremenjena (v nadaljevanju: sklepi o 

dodelitvi tehnične pomoči iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj). 
194  Od tega 823.380 evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj s proračunske postavke 7576 – Tehnična pomoč ESS 

– 07-13 – EU (v nadaljevanju: proračunska postavka 7576) in 145.302 evrov nacionalne udeležbe s proračunske 

postavke 7577 – Tehnična pomoč ESS – 07-13 – slovenska udeležba (v nadaljevanju: proračunska postavka 7577). 
195  Med drugim iz Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna za leti 2008 in 2009 Ministrstva za zdravje: 

[URL: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Prora%C4%8Dun/Zaklju%C4%8Dni_ra%C4

%8Dun/2008/ZR2008-410-III_2_27_MZ.pdf] in 

[URL: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Prora%C4%8Dun/Zaklju%C4%8Dni_ra%C4
%8Dun/2009_1/ZR2009_III_2_27.pdf], oktober 2013 ter nekaterih drugih dokumentov.  

196  V skladu s sklepom vlade, št. 54400-12/2006/7 z dne 28. 9. 2006. 
197  Relevantni proračunski dokumenti Republike Slovenije so našteti v tabeli 3 tega poročila. 
198  Pod imenom 1536-07-0045 Tehnična pomoč OP ESS. 
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Tabela 4:  Izdatki projekta eZdravje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012 

Projekt v okviru NRP Proračunska postavka Znesek 
v evrih 

2711-07-0001 Krepitev 
institucionalne usposobljenosti – 
ESS in 2711-08-0012 ESS – 
eZdravje 

5841 Informatika v zdravstvu 850.781 

6854 Krepitev institucionalne usposobljenosti na 
področju zdravja in zdravstvenega varstva – ESS – EU 

6.361.601 

6971 Krepitev institucionalne usposobljenosti na 
področju zdravja in zdravstvenega varstva – ESS – 
slovenska udeležba 

1.122.637 

1536-07-0045 Tehnična pomoč 
OP ESS 

7576 Tehnična pomoč – ESS – EU  449.121 

7577 Tehnična pomoč – ESS – slovenska udeležba 79.447 

Skupaj  8.863.587 

Viri: javno dostopni viri in ministrstvo199. 

 
Ministrstvo je od začetka leta 2007 do konca leta 2012 za projekt eZdravje porabilo skoraj 8,9 milijona 
evrov. 
 
V novelaciji investicijskega programa eZdravje ministrstvo že nastalih izdatkov projekta eZdravje ne 
prikazuje po projektih NRP ali proračunskih postavkah, temveč navaja "realizacijo" projekta eZdravje, pri 
čemer ne pojasnjuje, kaj naj bi ta izraz v tem kontekstu pomenil. Prikazujemo jo v tabeli 5. 
 

Tabela 5:  Realizacija projekta eZdravje, kot jo prikazuje novelacija investicijskega programa eZdravje 

Sklopi/Tip aktivnosti Zneski 
v evrih 

Skupaj (namenska sredstva Evropske unije) 6.701.707 
Skupaj (slovenska udeležba) 1.182.654 
Povezane aktivnosti – eZdravje 855.577 
Povezane aktivnosti – informatika v zdravstvu 1.591.257 
Skupaj 10.331.195 

Vir: ministrstvo. 

                                                      

199  Vir za podatke o porabi na proračunskih postavkah 6854, 6971, 7576 in 7577 za obdobje od leta 2007 

do leta  2011 so dokumenti zaključnih računov Republike Slovenije za to obdobje, ki so objavljeni na spletni 

strani Ministrstva za finance [URL: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/zakljucni_racun/], 
oktober 2013. Podatke o porabi po proračunskih postavkah 6854 in 6971 za leto 2012 nam je posredovalo 

ministrstvo v elektronskem sporočilu z dne 11. 1. 2013. Podatke o porabi po proračunskih postavkah 7576 in 

7577 za leto 2012 nam je posredovalo ministrstvo. Ministrstvo je za proračunsko postavko 5841, ki ni namenjena 
le projektu eZdravje, šele med izvajanjem revizije izvedlo analizo, s katero je opredelilo izdatke, povezane s 

projektom eZdravje, in nam 23. 5. , 3. 6. in 6. 6. 2013 posredovalo različne podatke. Pri pripravi tabele smo 

upoštevali podatke, ki smo jih prejeli 6. 6. 2013, vendar pa nimamo neodvisnega zagotovila, da so posredovani 
podatki dejansko točni in popolni. 
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Novelacija investicijskega programa eZdravje ne navaja, na kateri datum se ti zneski nanašajo, kaj so 
"Povezane aktivnosti – eZdravje" in kaj so "Povezane aktivnosti – informatika v zdravstvu". Ministrstvo 
pa je navedlo, da so izračuni narejeni do 31. 5. 2013 ter da zneski, ki jih ministrstvo prikazuje pod 
naslovom "Povezane aktivnosti – eZdravje" in "Povezane aktivnosti – informatika v zdravstvu", 
predstavljajo financiranje s proračunske postavke 5841. Ministrstvo nam ni pojasnilo, kaj pomenijo oznake 
"sklopi"200 in "tip aktivnosti"201 v naslovni vrstici tabele. 

3.4.2 Doseganje ciljev celovitega upravljanja finančnih sredstev projekta eZdravje 

Da bi uspešno upravljalo finančna sredstva projekta, bi ministrstvo moralo imeti celovit pregled nad 
porabo finančnih sredstev v okviru projekta, razpolagati s točnimi, popolnimi in pravočasnimi podatki ter 
v celoti zagotoviti sredstva, potrebna za dokončanje projekta eZdravje. V nadaljevanju navajamo dejstva in 
okoliščine, ki zmanjšujejo uspešnost ministrstva pri celovitem upravljanju finančnih sredstev projekta 
eZdravje. 
 

3.4.2.a Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni tekoče prilagajalo investicijskega 
programa eZdravje vsebinskim in finančnim spremembam projekta eZdravje. Skladno z uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije bi moralo ministrstvo spremeniti in dopolniti 
investicijski program (vključno s finančnimi projekcijami202) vsakokrat, ko se spremenijo ključne 
predpostavke iz investicijskega programa eZdravje203 v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili 
pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih 
stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta. Kljub številnim vsebinskim in finančnim 
spremembam204 projekta po potrditvi prvotne investicijske dokumentacije aprila 2009 je ministrstvo šele 
junija 2013 pripravilo novelacijo investicijskega programa eZdravje, ki odraža spremembe vsebinskih in 
finančnih predpostavk projekta. 
 

3.4.2.b Ministrstvo pri navajanju finančnih podatkov v novelaciji investicijskega programa ni bilo 
dosledno, saj: 

• podatkov o ocenah vrednosti projekta eZdravje, ki jih ministrstvo navaja v različnih tabelah novelacije 
investicijskega programa eZdravje, ni mogoče medsebojno uskladiti205; 

                                                      

200  V novelaciji investicijskega programa ministrstvo uporablja izraz "sklop" nekonsistentno za med seboj zelo 
različne pojme. 

201  Dokument novelacija investicijskega programa eZdravje, Tabela 16: Okvirna finančna konstrukcija projekta 

eZdravje v izhodiščnih vrednostih in Tabela 18: Struktura realizacije nacionalne proračunske postavke. 
Ministrstvo uporablja izraz "tip aktivnosti" le na tem mestu v dokumentu. 

202  Med njimi najmanj načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja ter projekcije prihodkov in 

stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe investicijskega projekta. 
203  Na primer spremembe tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu kakor tudi 

demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe. 
204  Načrtovane in dejanske stroške projekta eZdravje smo primerjali na dan 31. 12. 2012. Skladno s prvotno 

investicijsko dokumentacijo projekta naj bi ministrstvo do 31. 12. 2012 za projekt eZdravje v tekočih cenah 

porabilo 38,5 milijona evrov. Po podatkih ministrstva je v tem obdobju za projekt eZdravje porabilo 8,9 milijona 

evrov. 
205  Povezava s točko 3.4.1.2 tega poročila. 
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• podatki o "realizaciji" projekta eZdravje, ki jih je ministrstvo navedlo v novelaciji investicijskega 
programa eZdravje, prikazujejo celotno proračunsko postavko 5841206, tudi tiste izdatke, ki niso bili 
namenjeni projektu eZdravje, vendar pa ne vsebujejo izdatkov tehnične pomoči s proračunskih 
postavk 7576 in 7577; 

• podatki o virih financiranja projekta eZdravje ne vsebujejo podatkov o dodeljenih sredstvih tehnične 
pomoči207; 

• je ocenjena vrednost javnega naročila za terminološki strežnik v sklepu o začetku postopka oddaje 
javnega naročila 246.000 evrov208, v novelaciji investicijskega programa eZdravje pa 150.000 evrov; 

• bo za prilagoditev zalednih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti plačalo 1.547.551 evrov209, v novelaciji 
investicijskega programa eZdravje pa navaja, da bo za projekt plačalo 1.300.000 evrov210; 

• v nekaterih primerih ne navaja, ali zneski v investicijski dokumentaciji vsebujejo DDV211. 
 
Ocenjujemo, da zaradi tovrstnih nedoslednosti v novelaciji investicijskega programa eZdravje iz nje niso 
nedvoumno razvidni pretekli izdatki projekta eZdravje ali prihodnja ocenjena vrednost projekta. 
 

3.4.2.c Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni imelo celovitih podatkov o izdatkih 
projekta eZdravje. Med izdatke projekta eZdravje je namreč štelo samo izdatke na proračunskih postavkah 
Evropskega socialnega sklada in nacionalne udeležbe212 ne pa tudi izdatkov za projekt eZdravje na 
proračunskih postavkah, ki niso namenjene izrecno le temu projektu. Zato: 

• je ministrstvo za proračunsko postavko 5841 šele med izvajanjem revizije izvedlo analizo, s katero je 
opredelilo vse izdatke, povezane s projektom eZdravje; 

• ministrstvo kot vira sredstev projekta eZdravje ni navedlo vsaj dveh proračunskih postavk, s katerih je 
plačevalo posamezne stroške projekta; to sta proračunski postavki 6105 Reforma sistema zdravstvenega 
varstva213 in 3347 Materialni stroški214 in 

• ministrstvo nima podatkov o porabi sredstev iz drugih javnih virov (javnih zavodov)215. 
 

                                                      

206  Neposredne stroške projekta eZdravje kot "Povezane aktivnosti eZdravje", druge stroške, ki niso povezani z 

eZdravjem, pa kot "Povezane aktivnosti – informatika v zdravstvu". 
207  Sklepi o dodelitvi tehnične pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
208  Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 4300-10/2012 z dne 3. 2. 2012. 
209  Podatki, ki nam jih je posredovalo ministrstvo o pogajanjih, ki jih je izvedlo s komercialnimi ponudniki 

programskih rešitev. 
210  Dokument novelacija investicijskega programa, str. 60 in 62. 
211  Ministrstvo je navedlo, da vse vrednosti v investicijski dokumentaciji že vsebujejo DDV. To pa je v nasprotju z 

dejstvom, da je v novelaciji za nekatere zneske izrecno napisano, da vsebujejo ali da ne vsebujejo DDV, za druge 
pa ne. 

212  Proračunske postavke 6854, 6971, 7576 in 7577. 
213  Med drugim vsaj Strategija eZdravja (Obrazložitve zaključnega računa za leto 2005) ter prvi programi eZdravja, 

na podlagi Strategije eZdravja (Obrazložitve zaključnega računa za leto 2006). 
214  N2711-10-0455 z dne 1. 7. 2010 za storitve revizije projekta eZdravje pri Interes, informacijska tehnologija, 

razvoj in svetovanje, d. o. o., Koper (v nadaljevanju: Interes). 
215  Kot vir financiranja jih navaja odločba OP RČV/5/4/00-1-MZ. 
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Ministrstvo tudi nima podatkov o stroških, ki so v zvezi s projektom eZdravje nastali na MNZ, kjer za 
projekt eZdravje delata dva zaposlena, katerih plače financira MNZ216. 
 

3.4.2.d Proračun Republike Slovenije za leto 2013 ni točno izkazoval stroškov projekta eZdravje. 
Skladno z decembra 2012 izdanim dokumentom Proračun Republike Slovenije za leto 2013 naj bi bil 
projekt 2711-08-0012 ESS – eZdravje217 25,5-odstotno realiziran – to bi glede na ocenjeno vrednost 
projekta 67.560.321 evrov pomenilo, da je ministrstvo že izvedlo aktivnosti v znesku 17.227.882 evrov. 
Skladno s podatki, ki nam jih je posredovalo ministrstvo junija 2013, pa je za projekt 2711-08-0012 ESS – 
eZdravje do začetka leta 2013 porabilo le 8.335.019 evrov218. Šele v Rebalansu Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2013 (Rb2013) iz julija 2013 se je delež realizacije projekta zmanjšal na 12,4 odstotka 
ocenjene vrednosti projekta, kar predstavlja 8.377.480 evrov. Tudi ta znesek se za 42.461 evrov razlikuje 
od podatkov, ki nam jih je ministrstvo posredovalo. 
 

3.4.2.e Ministrstvo med stroške projekta eZdravje šteje izplačilo 15.266 evrov219 za izvedbo nalog, 
povezanih z vzpostavitvijo centralne zbirke zdravil na Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in 
medicinske pripomočke220. Vzpostavitev centralne zbirke zdravil ni bila niti del prvotne investicijske 
dokumentacije niti del novelacije investicijskega programa eZdravje, zato ocenjujemo, da je ne bi smeli 
uvrščati med stroške projekta eZdravje. 
 

3.4.2.f Ministrstvo ni ustrezno načrtovalo in izvedlo nekaterih nabav glede na dejanske potrebe na 
projektu. Kupilo je strojno in programsko opremo ter garancijske in vzdrževalne storitve, ki jih sploh ni 
uporabilo, jih ni uporabilo v celoti ali pa jih je uporabilo šele več kot dve leti po nakupu. Ministrstvo je 
25. 8. 2011 pričelo javno naročilo za vzpostavitev vzorčnega okolja omrežja zNET221. Vzorčno okolje 
omrežja zNET je ministrstvo vzpostavilo 7. 3. 2012222, zato lahko ta datum privzamemo kot začetek 
delovanja vzorčnih sistemskih in programskih rešitev projekta eZdravje223. V nadaljevanju navajamo pet 
primerov nabav strojne in programske opreme ter storitev vzdrževanja eno do dve leti preden jih je 
ministrstvo potrebovalo224: 

• 9. 10. 2009 je ministrstvo kupilo licence za virtualizacijo strežnikov225 v vrednosti 110.669 evrov ter 
12 mesecev storitev vzdrževanja v vrednosti 31.939 evrov; rok vzdrževanja je začel teči z datumom 

                                                      

216  Izjema so podatki o plačilu za dodatno delovno obremenitev, ki jih je plačalo ministrstvo. 
217  NRP Projekt 2711-08-0012 ESS – eZdravje predstavlja največji del stroškov projekta eZdravje, poleg tega 

projekta pa se eZdravje financira še iz NRP projekta 1536-07-0045 Tehnična pomoč OP ESS. 
218  Vsota proračunskih postavk 5841 (dela, ki se nanaša na eZdravje), 6854 in 6971, ki sestavljajo NRP Projekt 2711-

08-0012 ESS – eZdravje. 
219  S proračunske postavke 5841. 
220  Pogodba št. 2711-10Y000372 o financiranju nalog, vezanih na izvajanje medinstitucionalnega projekta 

"Vzpostavitev centralne baze zdravil" za leto 2010 z dne 18. 10. 2010. 
221  Sklep o začetku postopka javnega naročanja z oznako PESS-3/2011, št. 4300-34/2011-3. 
222  Primopredajni zapisnik, št. 3820-46/11/16. 
223  Pred tem je v omejenem obsegu delovala le programska rešitev Lab Poštar, ki pa je bila vzorčna rešitev in ni 

delovala na tehnološki infrastrukturi projekta eZdravje. 
224  Ker ni pisnih dokazil o datumih začetka dejanske uporabe nabavljene strojne in programske opreme, smo jih z 

ministrstvom uskladili. 
225  Pogodba št. C2711-09Y000627 z Marand. 
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prevzema opreme 9. 11. 2009226, torej 27 mesecev preden je ministrstvo lahko začelo z vzpostavitvijo 
virtualiziranega okolja; 

• 12. 10. 2009 je ministrstvo kupilo strežniške rezine, diskovni podsistem in strežnike za požarne 
pregrade227 v vrednosti 413.258 evrov; garancijski rok 36 mesecev je pričel teči z datumom 
prevzema228, torej 27 mesecev preden je ministrstvo vzpostavilo vzorčno okolje omrežja zNET; 

• 18. 12. 2009 je ministrstvo kupilo licenčno programsko opremo za zagotavljanje varnosti 
komunikacijskih omrežij229 v vrednosti 120.766 evrov ter sklenilo naročnino za 36 mesecev v 
vrednosti 70.092 evrov; naročnino je začelo plačevati februarja 2010, torej 24 mesecev pred 
vzpostavitvijo vzorčnega okolja omrežja zNET;  

• 18. 1. 2010 je ministrstvo kupilo dodatno licenčno programsko opremo za zagotavljanje varnosti 
komunikacijskih omrežij230 v vrednosti 283.549 evrov ter sklenilo naročnino za 36 mesecev v 
vrednosti 156.335 evrov; naročnino je začelo plačevati februarja 2011, torej 24 mesecev pred 
vzpostavitvijo vzorčnega okolja omrežja zNET; 

• 2. 6. 2010 je ministrstvo kupilo231 324 kosov komunikacijske opreme232 v vrednosti 667.610 evrov ter 
naročilo 36 mesecev vzdrževanja v vrednosti 210.134 evrov; vzdrževanje komunikacijske opreme je 
začelo plačevati decembra 2010; 31. 12. 2011 se je kupljena oprema z izjemo 5 usmerjevalnikov še 
vedno nahajala v originalni embalaži v skladišču dobavitelja233, po vzpostavitvi vzorčnega 
okolja  zNET pa jo je ministrstvo postopoma začelo dajati v uporabo izvajalcem zdravstvenih 
storitev; večini komunikacijskih naprav je takrat tekel 15. mesec vzdrževalnega roka.  

 
Neuporaba že plačane opreme, ki ji hkrati že teče plačljivi rok vzdrževanja ter plačevanje nepotrebnih 
storitev vzdrževanja, predstavlja neskladje s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah234 
(v  nadaljevanju: ZJF), ki pri izvrševanju proračuna zahteva spoštovanje načel učinkovitosti in 
gospodarnosti. Računalniška oprema tehnološko hitro zastara, njene prodajne cene pa se nižajo, zato 
ocenjujemo, da bi ministrstvo, če bi kupovalo strojno in programsko opremo takrat, ko ju dejansko 
potrebuje, lahko dobilo novejšo in zmogljivejšo strojno in programsko opremo za podoben vložek. Poleg 
tega je ministrstvo tako povzročilo previsoke oziroma nepotrebne stroške, saj je plačevalo stroške 
vzdrževanja in licenčnin za sredstva, ki niso bila v uporabi. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Z načrtom nabav je ministrstvo sledilo vzpostavitvenemu dokumentu omrežja zNET235, ki ga je potrdila vlada236. Da je 
prišlo do zamude z uporabo opreme, je razlog v nesoglasju med ministrstvom in Ministrstvom za javno upravo leta 2010 

                                                      

226  Potrdilo o prevzemu sistemske programske opreme po pogodbi št. C2711-09Y000627 s podjetjem Marand. 
227  Pogodba št. C2711-09Y00621 s SRC. 
228  Dobavnica št. DO09-18890 z dne 25. 11. 2019. 
229  Pogodba št. C2711-09Y000791 s S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: 

S&T Slovenija). 
230  Pogodba št. C2711-09Y000915 s S&T Slovenija. 
231  Pogodba št. C2711-10-685409 s S&T Slovenija. 
232  Požarnih pregrad, usmerjevalnikov, optičnih modulov, stikal in napajalnih modulov. 
233  Revizijsko poročilo računskega sodišča Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011, 

št. 320-15/11/214 z dne 28. 9. 2012. 
234  Uradni list RS, št. 11/11-UPB4. 
235  Verzija 1.1, julij 2010. 
236  Sklep vlade, št. 38200-7/2011/3 z dne 9. 6. 2011. 
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glede dogovora o načinu izvajanja javnih naročil za upravljanje in komunikacije, dogovora o kadrih in financiranju. 
Pričakovana življenjska doba nabavljene opreme je najmanj 7 let, uporablja pa se lahko tudi 10 let. 

 

3.4.2.g Ministrstvo je v okviru projekta eZdravje izvedlo vsaj 80 naročil storitev237 na podlagi javnega 
naročanja malih vrednosti ali brez postopka javnega naročanja238. Financiralo jih je iz proračunske 
postavke 5841, v večji meri pa gre za podjemne pogodbe s fizičnimi osebami. Ocenjujemo, da ministrstvo 
nima celovitega pregleda nad porabo finančnih sredstev v okviru nekaterih izmed teh pogodb, saj: 

• pri nekaterih naročilih ni jasno opredelilo predmeta naročila ali rezultatov dela, ki jih od pogodbenega 
partnerja pričakuje239; 

• za nekatera tovrstna naročila nima ustrezne utemeljitve strokovnih kvalifikacij pogodbenih 
partnerjev240. 

 
Pojasnilo ministrstva 
Ministrstvo je prenehalo s sklepanjem tovrstnih pogodb in jih od leta 2012 nima več. 
 

                                                      

237  V reviziji smo pregledali prvih 80 pogodb v evidenci dokumentarnega gradiva ministrstva. Ker dokumentacija ni 
pregledno urejena, ni mogoče oceniti, koliko takšnih pogodb se v evidenci dokumentarnega gradiva še nahaja in 

kakšna je njihova skupna vrednost. 
238  Pogodbe so bile sklenjene brez postopka javnega naročanja, ker njihova vrednost ni dosegala meje, pri kateri bi 

ministrstvo moralo izvesti postopke javnega naročanja. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 

16/08, 19/10, 18/11, 90/12; v nadaljevanju: ZJN-2) je v obdobju od 7. 1. 2007 do 10. 4. 2010 vrednostni prag, 

pod katerim ni bilo treba voditi postopkov oddaje javnih naročil, določal v znesku 10.000 evrov brez DDV za 
storitve in blago, 20.000 evrov brez DDV pa za oddajo javnih naročil gradenj. Od 11. 4. 2010 ta prag znaša 

20.000 evrov brez DDV za storitve in blago ter 40.000 evrov brez DDV za gradnje.  
239  Izbrali smo vzorec 15 tovrstnih naročil in jih pregledali z vidika njihove vsebine, zlasti jasnosti o tem, kaj naj bi 

pogodbeni partner izvedel. Izmed 15 izbranih naročili jih 8 v skupni vrednosti 92.360 evrov, ni imelo jasno 

opredeljenega predmeta naročila in njegovih rezultatov. Vse pogodbe, brez jasno določenih rezultatov dela v 

vzorcu, so bile sklenjene v obdobju od leta 2009 do leta 2011. Vzorčenje ni bilo naključno, zato ekstrapolacija 
podatkov ni mogoča.  

240  Izbrali smo vzorec 15 tovrstnih naročil. Za devet izmed njih nam ministrstvo ni posredovalo ustrezne utemeljitve 

izbire pogodbenih partnerjev. Od tega je bilo pet pogodb (vse z dne 13. 1 2009) sklenjenih v okviru javnega 
naročila male vrednosti (Sklep o začetku javnega naročila male vrednosti, št. 2711-09-1ST, 4300-1/09-1 z dne 

7.  1. 2009), v okviru katerega je ministrstvo 41 osebam izplačalo 49.421 evrov. Javno naročilo je bilo oddano 

vnaprej točno določenim pogodbenim partnerjem, ki so sodelovali v različnih strokovnih skupinah projekta. 
Strokovne kvalifikacije izbranih oseb iz razpisne dokumentacije niso razvidne. Dve pogodbi (z dne 31. 3. 2010 in 

26. 6. 2009) sta bili sklenjeni z utemeljitvijo, da sta pogodbena partnerja predhodno sodelovala pri prej omenjeni 

izdelavi študije izvedljivosti projekta eZdravje. Ministrstvo je pogodbenima partnerjema izplačalo 15.366 evrov. Dve 
naročilnici (N2711-10-0776 z dne 15. 11. 2010 in N2710-10-0454 z dne 1. 7. 2010), na podlagi katerih je 

ministrstvo izplačalo 31.260 evrov, sta bili sklenjeni z istim pogodbenim partnerjem, za katerega nam ministrstvo 

ni posredovalo utemeljitve njegovih kvalifikacij. Vzorčenje ni bilo naključno, zato ekstrapolacija podatkov ni 
mogoča. Izbrane enote vzorca so se razlikovale od enot, izbranih v prej navedenem vzorcu. 
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3.4.2.h Ministrstvo je plačalo izvajanje zelo podobnih svetovalnih nalog v zvezi z omrežjem zNET in 
ogrodjem zVEM različnim izvajalcem. Plačalo je med drugim241: 

• del zneska242 44.701 evro za izdelavo tehničnih specifikacij za ogrodje zVEM243, 
• del zneska 817.390 evrov244 v okviru najema strokovnih kadrov za projekt eZdravja245, kar je 

vključevalo različne naloge v povezavi z opredelitvijo ogrodja zVEM in omrežja zNET246, 
• del zneska247 8.823 evrov za svetovalne storitve na različnih področjih informacijskih tehnologij, 

vključno s svetovanjem o omrežju zNET248; 
• 8.976 evrov za sodelovanje pri vzpostavitvi ogrodja zVEM249; 
• 2.503 evrov za strokovno sodelovanje na posameznih podprojektih eZdravja za sklop zVEM250; 
• 3.260 evrov za strokovno sodelovanje na posameznih podprojektih eZdravja za sklop zVEM251; 
• 9.928 evrov za strokovno ekspertizo na področju vzpostavitve varnega zdravstvenega omrežja zNET in ogrodja 

zVEM 252; 
• 19.560 evrov za aktivno sodelovanje pri projektu zNET253; 
• 23.880 evrov za izdelavo končne verzije dokumentacije centralne sistemske infrastrukture254. 

                                                      

241  V nadaljevanju naštevamo samo pogodbe, ki smo jih z različnimi metodami zajeli v pregled. Ker ministrstvo ni 

sistematično vodilo dokumentacije projekta eZdravje (povezava s točko 1.2 tega poročila), obstaja neobvladano 
tveganje, da za podobne storitve obstaja še več pogodb. 

242  Pogodba določa, da naj bi izvajalec pripravil ogrodje zVEM, enotni zdravstveno informacijski model in tehnične 

specifikacije za vzpostavitev nacionalnega čakalnega seznama in eNaročanje. Niti iz pogodb niti iz obračunske 
dokumentacije ni razvidno, kakšen delež izplačanega zneska je bil namenjen posamezni nalogi. 

243  Pogodba, št. C2711-09Y000218 z dne 24. 4. 2009, z IPMIT. 
244  Naloge, ki jih je IPMIT opravljal za ministrstvo, so razvidne iz mesečnih poročil o opravljenem delu, ki so bile 

priloga računom. Poročila so pripravljena tako, da je iz njih razvidno, koliko ur naj bi posamezni zaposleni 

porabil za izvedbo določene naloge, vendar pa naloge niso vedno enotno poimenovane, ni jih vselej mogoče 

nedvoumno pripisati posameznim podprojektom, poleg tega pa ne vsebujejo zbirnih podatkov o porabljenem 
času po posamezni nalogi ali zneska, ki ga je ministrstvo za posamezno nalogo plačalo. Pri naštevanju nalog, 

plačanih po pogodbi št. C2711-09Y000218, zato ni mogoče nedvoumno navesti, kakšen del skupnega izplačanega 

zneska 817.390 evrov je bil namenjen določeni nalogi. Posamezno poročilo vsebuje od 10 do 48 strani. V reviziji 
smo podrobno pregledali 10 mesečnih poročil, katerih vsebino navajamo v nadaljevanju. Mogoče je, da je IPMIT 

enake ali podobne storitve obračunaval tudi v okviru mesečnih poročil, ki jih nismo podrobno pregledali. 
245  Pogodba št. C2711-09Y000570. 
246  IPMIT je ministrstvu obračunal ure dela na nalogah, povezanih z ogrodjem zVEM in omrežjem zNET v okviru vseh 

mesečnih poročil o opravljenem delu v obdobju med oktobrom 2009 in februarjem 2011. 
247  Niti iz pogodbe niti iz obračunske dokumentacije ni razvidno, kakšen delež izplačanega zneska je bil namenjen 

svetovanju o omrežju zNET. 
248  Podjemna pogodba, št. C2711-09Y000229 z dne 15. 4. 2009, z N. S. Zaradi varovanja osebnih podatkov bomo 

pri naštevanju imen fizičnih oseb ter samostojnih podjetnikov navedli le njihove začetnice. 
249  Pogodba, št. C2711-09Y000309 z dne 26. 6. 2009, s Centrom za sodobne izzive, zavod, Vrhnika. 
250  Pogodba, št. C2711-09Y000664 z dne 19. 9. 2009, z M. K. 
251  Pogodba, št. C2711-09Y000662 z dne 19. 9. 2009, z A. P. S. 
252  Pogodba, št. C2711-10Y000114 z dne 31. 3. 2010, z A. J. 
253  N2711-10-0776 z dne 15. 11. 2010 z I. K., s. p., Koper. 
254  Pogodba, št. C2711-11-685404 z dne 7. 4. 2011, s Secur svetovanje s področja informacijskih tehnologij, R. U., s. p., 

Koper. 
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Vzorčno omrežje zNET je v letu 2012 za 40.771 evrov vzpostavil konzorcij podjetij255. Podprojekt 
ogrodja nacionalnega zdravstvenega zVEM je nadomestil nov projekt Interoperabilna hrbtenica, ministrstvo 
pa je izvajalcu256 plačalo 23.520 evrov za izdelavo nove projektne dokumentacije257.  
 
Ocenjujemo, da je ministrstvo plačevalo storitve s podobno in ne nedvoumno opredeljeno vsebino, ker ni 
imelo celovitega pregleda nad načrtovanjem in porabo finančnih sredstev v okviru projekta eZdravje, kar 
predstavlja neobvladano tveganje, da so bile iste storitve večkrat plačane. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Iz poročil o opravljenem delu je razvidno, da po pogodbi C2711-09Y000229 nismo plačali za svetovanje o omrežju zNet, 
temveč za druge opravljene naloge.  
 
Poročilo izvajalca o opravljenem delu za obdobje od 15. 4. do 30. 6. 2009 po pogodbi št. C2711-09Y000229 
dejansko vsebuje predvsem naloge, ki so povezane z vzpostavitvijo informacijskega sistema Pediatrične 
klinike, to je s projektom, ki nikoli ni bil del projekta eZdravje. Izplačilni nalog za to obdobje, podpisan s 
strani predstavnika ministrstva  pa izrecno navaja, da je izvajalec izvajal naloge svetovanja na področju 
informatike in informacijske tehnologije v zvezi z izvajanjem projekta eZdravje. Zaradi tovrstnih 
nedoslednosti ni mogoče natančno opredeliti, katere naloge je ministrstvo v okviru projekta plačalo ter v 
kakšni vrednosti. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Ministrstvo  nikoli ni plačevalo enakih nalog, ampak nadaljevanje in nadgrajevanje do določene mere pripravljenih vsebin. 
 
Ministrstvo dokumentacije nabav v okviru projekta eZdravje večinoma ni vodilo tako, da bi bile razvidne 
potrebe po njih ali vsebinske razlike med njimi.  
 

3.4.2.i Ministrstvo je različnim izvajalcem plačalo izvajanje zelo podobnih svetovalnih nalog v zvezi s 
podprojektom spremljanje nacionalnih čakalnih vrst NA-ČAS, kasneje pa je ta podprojekt kot del projekta 
eZdravja ukinilo258. Plačalo je med drugim: 

• del zneska259 44.701 evro za tehnične specifikacije čakalnega seznama in eNaročanja260; 

                                                      

255  Pogodba št. C2711-11-685410 s konzorcijem podjetij Astec, podjetje za sistemsko programsko podporo, 

svetovanje in zastopanje, d. o. o., Ljubljana, S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d. d., Ljubljana in 
NIL Podatkovne komunikacije, d. o. o., Ljubljana z dne 7. 11. 2011. 

256  Raziskave, razvoj in integracija informacijsko-komunikacijskih sistemov M. B., s. p., Ljubljana. 
257  Pogodba št. C2711-11-685405 Izdelava idejne rešitve za vzpostavitev centralne točke za izmenjavo podatkov 

eZdravje in definiranje tehnično vsebinskih parametrov z dne 7. 4. 2011. 
258  To obliko informacijske rešitve za spremljanje nacionalnih čakalnih dob, ki omogoča izpis pričakovanih čakalnih 

dob, na svojih spletnih straneh objavlja IVZ, spletni naslov [URL: http://nacas.ivz.si/], oktober 2013. 
259  Pogodba določa, da bo izvajalec pripravil ogrodje zVEM, enotni zdravstveno informacijski model in tehnične 

specifikacije za vzpostavitev nacionalnega čakalnega seznama in eNaročanje. Niti iz pogodb niti iz obračunske 

dokumentacije ni razvidno, kakšen delež izplačanega zneska je bil namenjen določeni nalogi. 
260  Pogodba, št. C2711-09Y000218 z dne 24. 4. 2009, z IPMIT. 
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• del zneska 817.390 evrov v okviru najema strokovnih kadrov za projekt eZdravja261, kar je vključevalo 
različne naloge v povezavi s spremljanjem nacionalnih čakalnih vrst262; 

• 102.189 evrov za pripravo tehničnih zahtev za vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema Nacionalni 
čakalni seznam ter sodelovanje pri izvedbi projekta263; 

• del zneska264 39.041 evrov za potrebe podpori spremljanju najdaljših čakalnih dob265. 

 
Načrtovana informacijska rešitev spremljanje nacionalnih čakalnih vrst NA-ČAS ni bila izvedena266 v okviru 
projekta eZdravje. Ocenjujemo, da je ministrstvo plačevalo storitve s podobno in ne nedvoumno 
opredeljeno vsebino in nazadnje že plačane storitve ukinilo, ker ni imelo celovitega pregleda nad 
načrtovanjem in porabo finančnih sredstev v okviru projekta eZdravje, kar predstavlja poslovanje v 
nasprotju z drugim odstavkom 2. člena ZJF, ki med drugim določa, da je treba sredstva proračuna 
uporabljati za financiranje funkcij državnih organov, za izvajanje njihovih nalog, v višini, ki je nujna za 
delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov.  
 

3.4.2.j Ministrstvo je različnim izvajalcem plačalo izvajanje zelo podobnih svetovalnih nalog v zvezi z 
informacijsko rešitvijo eNaročanje. Plačalo je med drugim: 

• del zneska 817.390 evrov v okviru najema strokovnih kadrov za projekt eZdravja267, kar je vključevalo 
različne naloge v povezavi z eNaročanjem268, 

• 16.800 evrov za storitve usmerjanja, nadziranja in izdelave dokumentacije za eNaročanje269. 
 
Ocenjujemo, da je ministrstvo plačevalo storitve s podobno in ne nedvoumno opredeljeno vsebino, ker ni 
imelo celovitega pregleda nad načrtovanjem in porabo finančnih sredstev v okviru projekta eZdravje, kar 
predstavlja neobvladano tveganje, da so bile storitve večkrat plačane. 
 

                                                      

261  Pogodba št. C2711-09Y000570 z IPMIT. 
262  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT delo na programski rešitvi NA-ČAS ministrstvu 

obračunal najmanj v novembru in decembru 2009, januarju, februarju, marcu, aprilu in juliju 2010. 
263  Pogodba, št. C2711-09Y000598 z dne 3. 9. 2009, z IVZ. 
264  Pogodba določa, da bo izvajalec izvedel naloge za potrebe registra izvajalcev zdravstvenih dejavnosti, podpore spremljanju 

najdaljših čakalnih dob in priprave enotnega terminološkega slovarja. Niti iz pogodbe niti iz obračunske dokumentacije ni 

razvidno, kakšen delež izplačanega zneska je bil namenjen določeni nalogi. 
265  Pogodba št. C711-10Y000357 z IVZ za vzpostavitev testnega terminološkega in podatkovnega slovarja, posodobitev 

aplikacije Nacionalne čakalne dobe ter za izvajanje nalog za vzpostavitev registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in 

delavcev v zdravstvu z dne 18. 10. 2013 (v nadaljevanju: pogodba št. C711-10Y000357).  
266  8. seja Projektnega sveta dne 25. 3. 2011. 
267  Pogodba št. C2711-09Y000570 z IPMIT. 
268  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT delo na informacijski rešitvi eNaročanje ministrstvu 

obračunal najmanj v oktobru in novembru 2009, januarju, marcu, aprilu, maju, juniju in juliju 2010. 
269  Pogodba, št. C2711-11-685407, z Lomos, informacijske rešitve mobilnosti, d. o. o., Ljubljana. 
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3.4.2.k Ministrstvo je različnim izvajalcem plačalo izvajanje zelo podobnih svetovalnih nalog v zvezi z 
informacijsko rešitvijo za izmenjavo laboratorijske dokumentacije Lab Poštar. Plačalo je med drugim: 

• del zneska 817.390 evrov v okviru najema strokovnih kadrov za projekt eZdravja270, kar je vključevalo 
različne naloge v povezavi z informacijsko rešitvijo Lab Poštar271, 

• 46.080 evrov za izdelavo študije za pripravo ureditvenega okvirja za varno izmenjavo digitalne dokumentacije med 
izvajalci zdravstvene dejavnosti in mikrobiološkim laboratorijem Zavoda za zdravstveno varstvo Republike Slovenije272, 

• 2.469 evrov osmim fizičnim osebam za izdelavo mnenja v zvezi s pripravljenimi gradivi273. 
 
Kot smo že navedli, se vzorčna programska rešitev uporablja v omejenem obsegu274. Ocenjujemo, da je 
ministrstvo plačevalo storitve s podobno in ne nedvoumno opredeljeno vsebino za informacijske rešitve, 
ki kasneje niso prišle v skupno uporabo, ker ni imelo celovitega pregleda nad načrtovanjem in porabo 
finančnih sredstev v okviru projekta eZdravje, kar predstavlja poslovanje v nasprotju z drugim odstavkom 
2. člena ZJF, ki med drugim določa, da je treba sredstva proračuna uporabljati za financiranje funkcij 
državnih organov, za izvajanje njihovih nalog, v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog 
in programov. 
 

3.4.2.l Ministrstvo je različnim izvajalcem plačalo izvajanje zelo podobnih svetovalnih nalog v zvezi s 
podprojekti nacionalni zdravstveno informacijski model, enotni zdravstveni zapis in povzetek enotnega zdravstvenega 
zapisa. Plačalo je med drugim: 

• del zneska275 44.701 evro za izdelavo tehničnih specifikacij za enotni zdravstveni zapis276; 
• del zneska 817.390 evrov v okviru najema strokovnih kadrov za projekt eZdravja277, kar je vključevalo 

naloge v zvezi s podprojekti nacionalni zdravstveno informacijski model, enotni zdravstveni zapis in povzetek 
enotnega zdravstvenega zapisa278; 

• 5.438 evrov za storitve medsebojnega sodelovanja pri vzpostavitvi elektronskega zdravstvenega zapisa279; 

                                                      

270  Pogodba št. C2711-09Y000570 z IPMIT. 
271  Projekt je bil voden tudi pod imenom eLab. Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT delo na 

programski rešitvi Lab Poštar ministrstvu obračunal najmanj v aprilu, juliju, avgustu, oktobru in novembru 2010 in 

januarju 2011.  
272  Pogodba, št. C2711-08Y000402 z dne 7. 10. 2008, s Kivi Com. 
273  Pogodbe št. C2711-09Y000118 ter od C2711-09Y000120 do C2711-09Y000126 z dne 18. 3. 2009. 
274  Povezava s točko 3.1.2.j tega poročila. 
275  Pogodba določa, da naj bi IPMIT pripravil ogrodje zVEM, enotni zdravstveno informacijski model in tehnične 

specifikacije za vzpostavitev nacionalnega čakalnega seznama in eNaročanje. Pogodba ne vsebuje podrobne 

opredelitve nalog in njihovih cen. 
276  Iz pogodbe ni razvidno, kolikšen del plačila je bil namenjen posamezni nalogi ali kaj je bila podlaga za izračun 

tega zneska. 
277  Pogodba št. C2711-09Y000570 z IPMIT. 
278  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT delo na podprojektih nacionalni zdravstveno 

informacijski model, enotni zdravstveni zapis in povzetek enotnega zdravstvenega zapisa ministrstvu obračunal 

najmanj v septembru, oktobru, novembruin decembru 2009, januarju, februarju, marcu oktobru in novembru 2010 in 

januarju 2011. 
279  Pogodba, št. C2711-09Y000310 z dne 26. 06. 2009, z Družinsko medicino, R. I., s. p., Bizeljsko. 
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• 10.500 evrov za izhodišča za pripravo enotnega informacijskega modela na podlagi obstoječih mednarodnih 
standardov v povezavi z vpeljavo novih nacionalnih šifrantov280; 

• 47.616 evrov za pripravo postopkov in načinov standardizacije na področju skupnih podatkovnih elementov, 
interoperabilnostni, terminološkega slovarja, referenčnega informacijskega modela in izmenjave podatkov281; 

• del zneska282 39.041 evrov za potrebe priprave enotnega terminološkega slovarja283. 
 
Podprojekti eZdravja nacionalni zdravstveno informacijski model, enotni zdravstveni zapis in povzetek enotnega 
zdravstvenega zapisa so bili v obdobju, na katero se nanaša revizija, v zamudi in so imeli zelo omejene 
rezultate284.  
 
Ocenjujemo, da je ministrstvo plačevalo storitve s podobno in ne nedvoumno opredeljeno vsebino, 
katerih rezultati poleg tega pomembno zamujajo, ker ni imelo celovitega pregleda nad načrtovanjem in 
porabo finančnih sredstev v okviru projekta eZdravje, kar predstavlja neobvladovano tveganje, da so 
storitve večkrat plačane. 
 

3.4.2.m Ministrstvo je del zneska 817.390 evrov v okviru najema strokovnih kadrov za projekt 
eZdravja285 plačalo za izvedbo nalog, ki se nanašajo na podprojekte, ki jih ni izvedlo, ni v celoti izvedlo ali 
pa jih je kasneje ukinilo. Poleg že omenjenega dela na projektu nacionalnih čakalnih vrst286 je ministrstvo 
zunanjemu izvajalcu plačalo tudi delo v zvezi z nalogami: 

• priprava predloga sprememb ZZPPZ, katerega sprememb pa ministrstvo vladi do septembra 2013 še 
ni predlagalo287;  

• priprava javnega naročila za programsko rešitev za varovanje pred škodljivo kodo288, ki ga ministrstvo 
ni izvedlo in v novelaciji investicijskega programa eZdravje ni predvideno; 

• priprava javnega naročila za upravljanje s procesi289 ter aktivnosti za prenovo poslovnih procesov290, ki 
ju ministrstvo ni nikoli izvedlo in v novelaciji investicijskega programa eZdravje nista predvideni; 

                                                      

280  Naročilnica, št. N2711-10-0641 z dne 8. 10. 2010, za ISP – informatika svetovanje projektiranje, V. L. Š., s. p., 
Maribor. 

281  Pogodba, št. C2711-09Y000682 z dne 18. 3. 2009, z ISP – informatika svetovanje projektiranje, V. L. Š., s. p., 

Maribor.  
282  Tako kot opomba 242. 
283  Pogodba št. C711-10Y000357 z IVZ. 
284  Opisi statusa podprojektov so v točki 3.1.1 tega poročila. 
285  Pogodba št. C2711-09Y000570 z IPMIT. 
286  Povezava s točko 3.4.2.i tega poročila. 
287  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT pripravo predloga ZZPPZ ministrstvu obračunal 

vsaj v novembru 2009, januarju, februarju in decembru 2010. 
288  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT delo na javnem naročilu za varovanje pred škodljivo 

kodo ministrstvu obračunal vsaj v aprilu 2010. 
289  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT delo na javnem naročilu za upravljanje s procesi 

ministrstvu obračunal vsaj v januarju 2011. 
290  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT aktivnosti za prenovo poslovnih procesov 

ministrstvu obračunal vsaj v juliju 2010. 
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• informacijske rešitve ePredpisovanje zdravil291, Portal za zdravnike292 in Čakalni seznami293, ki niso bile 
opredeljene niti v prvotni investicijski dokumentaciji niti jih ni v novelaciji investicijskega programa in 
jih ministrstvo tudi ni razvilo ali uvedlo; 

• priprava zasnove datoteke za finančno spremljanje eZdravja294 in priprave kazalnikov za spremljanje rezultatov 
projekta eZdravje295, ki se ne uporabljajo. 

 
Ocenjujemo, da je ministrstvo plačevalo storitve za podprojekte, ki jih ministrstvo ni izvedlo, ni v celoti 
izvedlo ali pa jih je kasneje ukinilo, ker ni imelo celovitega pregleda nad načrtovanjem in porabo finančnih 
sredstev v okviru projekta eZdravje, kar predstavlja poslovanje v nasprotju z drugim odstavkom 2. člena 
ZJF, ki med drugim določa, da je treba sredstva proračuna uporabljati za financiranje funkcij državnih 
organov za izvajanje njihovih nalog, v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in 
programov. 
 

3.4.2.n Ministrstvo je v letih 2010 in 2011 v obdobju 7 mesecev pri isti fizični osebi296 brez izvedbe 
postopka javnega naročanja naročilo storitve svetovanja pri projektu eZdravje v skupni vrednosti 
46.500  evrov. S tem je kršilo 14. člen ZJN-2, ki je prepovedoval določanje nižje ocenjene vrednosti 
javnega naročila in s tem izogibanje uporabi primernih postopkov glede na mejne vrednosti predmeta 
javnega naročila. Za nabavo storitev v tej vrednosti bi moralo ministrstvo v skladu s 24. členom ZJN-2 
izvesti postopek javnega naročanja najmanj po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Ministrstvo ni kršilo 14. člena ZJN-2, saj je naročalo različna dela in naloge v različnih časovnih obdobjih in ni bilo mogoče 
predvideti, da bo sodelovalo z izvajalcem tudi v letu 2011. 
 
V ustrezno načrtovanem projektu bi morale biti načrtovane tudi nabave svetovalnih storitev.  
 
Analizirali smo pisni dokument297, ki ga je izvajalec pripravil na podlagi ene izmed naročilnic298 in za 
katerega je ministrstvo plačalo 11.700 evrov. Dokument na 20 straneh povzema samega sebe (4 strani), 
povzema idejno zasnovo eZdravje iz projektne dokumentacije (4 strani), povzema poročilo o napredku 

                                                      

291  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT delo na programski rešitvi ePredpisovanje zdravil 

ministrstvu obračunal vsaj v avgustu 2010, januarju in februarju 2011. Redno mu je obračunaval tudi delo na 

programski rešitvi eRecept, zato očitno ne gre za isto rešitev. 
292  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT delo na Portalu za zdravnike ministrstvu obračunal 

vsaj v maju 2010. 
293  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT delo na programski rešitvi Čakalni seznami 

ministrstvu obračunal vsaj v novembru 2009 in marcu 2010. Rešitev nacionalni čakalni seznam je bila del projekta 

eZdravje, vendar se je imenovala NA-ČAS. Delo na NA-ČAS je IPMIT obračunal ločeno. 
294  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT delo na zasnovi in predlogu datoteke za podporo 

finančnemu spremljanju projekta ministrstvu obračunal vsaj v juliju 2010. 
295  Iz podrobnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je IPMIT pripravo kazalnikov projekta ministrstvu obračunal 

vsaj v juliju 2010. 
296  OIS, organizacijsko in informacijsko svetovanje, I. K., s. p., Letoviška pot 12, Koper – Capodistria ter MIG, 

svetovanje, d. o. o., , Koper – Capodistria. 
297  Dokument Revizija strategije eZdravje in predlog nadaljnjih korakov z dne 15. 7. 2010. 
298  Št. N2711-10-0454 z dne 1. 7. 2010. 
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projekta, ki ga je pripravilo vodstvo projekta (1 stran), povzema osnutek revizijskega poročila299, ki ga je 
pripravil drugi izvajalec300 in ki je izšlo le dan kasneje (3 strani), podaja generične oziroma nespecifične 
predloge ukrepov (6 strani) in povzema projektno dokumentacijo eZdravja (2 strani).  
 
Ministrstvo je plačevalo storitve s tako omejenimi rezultati, ker ni imelo ustreznega nadzora nad izdelki v 
okviru projekta eZdravje, kar pomeni poslovanje v nasprotju z drugim odstavkom 2. člena ZJF, ki med 
drugim določa, da je treba sredstva proračuna uporabljati za financiranje funkcij državnih organov, za 
izvajanje njihovih nalog, v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov. 

3.4.2.1 Ocena uspešnosti ministrstva pri celovitem upravljanju finančnih sredstev projekta 
eZdravje 

Ugotovili smo, da ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni uspešno upravljalo finančnih 
sredstev projekta eZdravje, saj ni imelo celovitega pregleda nad projektnimi izdatki. Ministrstvo v obdobju 
od aprila 2009 do junija 2013 ni tekoče prilagajalo investicijskega programa eZdravje in finančnih projekcij 
projekta eZdravje vsebinskim in finančnim spremembam projekta. Tudi iz novelacije investicijskega 
programa eZdravje, ki ga je ministrstvo pripravilo v juniju 2013, ocena prihodnje vrednosti projekta ni 
nedvoumno razvidna. Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, tudi ni imelo celovitega 
pregleda nad vsebino in izvajanjem različnih pogodb, sklenjenih v okviru projekta eZdravje, saj: 

• v nekaterih pogodbah ni jasno opredelilo predmeta naročila in pričakovanih izdelkov;  
• je plačalo delo na nekaterih podprojektih, javnih naročilih in drugih nalogah, ki jih je kasneje deloma 

ali v celoti ukinilo;  
• je v nekaterih primerih za delo na enakih ali zelo podobnih nalogah plačevalo več pogodbenim 

partnerjem.  

 
Ministrstvo v nekaterih primerih tudi ni ustrezno terminsko načrtovalo sredstev, ki so potrebna za 
izvajanje projekta eZdravje, saj je izvedlo nabave nekatere strojne in programske opreme projekta eno do 
dve leti prej, preden jo je dejansko lahko uporabilo, v vmesnem času so opremi že tekli garancijski roki, 
ministrstvo pa je plačevalo vzdrževanje in podobne storitve. Na podlagi teh ugotovitev menimo, da 
ministrstvo ni bilo uspešno pri doseganju ciljev celovitega upravljanja finančnih sredstev projekta eZdravje. 
 

                                                      

299  Dokument Poročilo o reviziji projekta eZdravje z dne 16. 7. 2010.  
300  Izvajalec Interes. 
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4. MNENJE 
Revidirali smo uspešnost izvajanja projekta eZdravje – nacionalnega načrta za informatizacijo 
zdravstvenega sistema na Ministrstvu za zdravje v obdobju od 1. 1. 2004 do 26. 9. 2013. Za izrek mnenja o 
uspešnosti projekta eZdravje smo proučili vsebino projekta eZdravje ter predstavili dosedanji potek 
dogodkov, povezanih z njegovim izvajanjem, ocenili kadrovske zmogljivosti in organizacijo projekta 
eZdravje, proučili uresničevanje terminskega načrta projekta eZdravje in preverili upravljanje s finančnimi 
sredstvi projekta eZdravje. 
 
V okviru projekta eZdravje je Ministrstvo za zdravje do zaključka obdobja, na katero se nanaša revizija, 
zgradilo na centralni infrastrukturi temelječe omrežje izvajalcev zdravstvenih storitev zNET, v katerega se je 
vključilo 115 največjih izvajalcev zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji. Uvedlo je tudi infrastrukturno 
rešitev interoperabilna hrbtenica za izmenjavo zdravstvenih podatkov in dokumentov, v katero se je vključilo 
10 izvajalcev zdravstvenih storitev. Ministrstvo za zdravje je v okviru projekta eZdravje podprlo tudi nekaj 
manjših in prvotno nenačrtovanih podprojektov: prilagoditve komercialnih programskih rešitev izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti za uporabo enotnega šifranta vrst zdravstvenih dejavnosti, referenčne ambulante, triažni postopek, 
elektronsko komunikacijo centrov urgentne medicine in Generalne policijske uprave ter zbiranje strateških podatkov 
izvajalcev zdravstvenih dejavnosti.  
 
Kljub naštetim že dokončanim podprojektom se je v večjem delu obdobja, na katero se nanaša revizija, 
vsebina projekta eZdravja pomembno razlikovala od projektnih načrtov. Projekt eZdravje v veliki meri ni 
dosegal načrtovanih vsebinskih projektnih ciljev, dokler ni Ministrstvo za zdravje junija 2013 z novelacijo 
investicijskega programa eZdravje projektnih ciljev prilagodilo dejanskemu izvajanju projekta. 
 
Ugotovili smo tudi, da bosta po zaključku projekta eZdravje na področju zdravstva v Republiki Sloveniji 
delovala dva velika informacijska sistema – sklop informacijskih rešitev, ki jih Ministrstvo za zdravje 
razvija v okviru projekta eZdravje in bo podpiral upravljanje podatkov o zdravstvenih storitvah, in 
informacijski sistem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, ki podpira obračunavanje 
zdravstvenih storitev. Ministrstvo za zdravje pri pripravi predinvesticijske zasnove projekta eZdravje ni 
preučilo možnosti za delno ali celotno združitev obeh sistemov ter potencialnih sinergij in prihrankov, ki 
bi lahko iz tega izhajali. 
 
Nekatere informacijske rešitve, ki jih je Ministrstvo za zdravje vključilo v projekt eZdravje, ne 
predstavljajo samostojnih rešitev, temveč le nadgradnjo obstoječih zdravstvenih programskih rešitev 
komercialnih ponudnikov, kljub temu da je Ministrstvo za zdravje potrebo po projektu eZdravje 
utemeljilo prav s tem, da številne komercialne programske rešitve za posamezna področja zdravstvenih 
dejavnosti v tehnološkem pogledu zaostajajo, in kljub temu da se s tem veča odvisnost Ministrstva za 
zdravje in izvajalcev zdravstvenih storitev od prodajalcev obstoječih komercialnih programskih rešitev. 
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Na podlagi teh ugotovitev menimo, da Ministrstvo za zdravje ni bilo uspešno pri doseganju vsebinskih ciljev 
projekta eZdravje. 
 
Ugotovili smo, da projektne naloge, pristojnosti in odgovornosti deležnikov projekta eZdravje v obdobju, 
na katero se nanaša revizija, niso bile jasno opredeljene. Izvajanje projekta ni bilo ustrezno koordinirano in 
nadzorovano, saj so se spremembe projekta sprejemale izven predvidenih delovnih teles projekta in do 
priprave novelacije investicijskega programa eZdravje junija 2013 niso bile ustrezno dokumentirane in 
sledljive. Ministrstvo za zdravje tudi nima opredeljene pravno-formalne oblike ali predvidenega datuma 
ustanovitve Centra za informatiko v zdravstvu, ki naj bi v prihodnje podpiral izvajanje programskih rešitev, 
razvitih v okviru projekta eZdravje.  
 
Na podlagi teh ugotovitev menimo, da Ministrstvo za zdravje ni bilo uspešno pri doseganju kadrovsko-
organizacijskih ciljev projekta eZdravje. 
 
Ugotovili smo, da Ministrstvo za zdravje v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni vzpostavilo 
učinkovitega sistema za spremljanje uresničevanja projektnih mejnikov in odzivanje pri morebitnih 
odstopanjih, saj je pripravilo novelacijo investicijskega programa eZdravje šele več let po tem, ko je na 
projektu prišlo do prvih večjih zamud in sprememb. Tudi zadnji terminski načrt v obdobju, na katero se 
nanaša revizija, ni vseboval vseh v novelaciji investicijskega programa predvidenih podprojektov eZdravje, 
enega izmed njih pa je vseboval dvakrat. Ministrstvo za zdravje je poleg tega v novelaciji investicijskega 
programa eZdravje kot realizirane predstavilo štiri podprojekte eZdravja, katerih informacijske rešitve še 
niso bile v produkcijski uporabi. 
 
Na podlagi teh ugotovitev menimo, da Ministrstvo za zdravje ni bilo uspešno pri doseganju terminskih ciljev 
projekta eZdravje. 
 
Ugotovili smo, da Ministrstvo za zdravje v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni uspešno upravljalo 
finančnih sredstev projekta eZdravje, saj ni imelo celovitega pregleda nad izdatki v okviru projekta. 

Ministrstvo za zdravje v obdobju od aprila 2009 do junija 2013 ni tekoče prilagajalo investicijskega 
programa eZdravje in finančnih projekcij projekta eZdravje vsebinskim in finančnim spremembam 
projekta. Poleg tega ni imelo celovitega pregleda nad vsebino in izvajanjem različnih pogodb, sklenjenih v 
okviru projekta eZdravje, saj: 

• v nekaterih pogodbah ni jasno opredelilo predmeta naročila in pričakovanih izdelkov,  
• je plačalo delo na nekaterih podprojektih, javnih naročilih in drugih nalogah, ki jih je kasneje deloma 

ali v celoti ukinilo,  
• v nekaterih primerih je za delo na enakih ali zelo podobnih nalogah plačevalo več pogodbenim 

partnerjem.  

 
Ministrstvo za zdravje v nekaterih primerih tudi ni ustrezno terminsko načrtovalo sredstev za izvajanje 
projekta eZdravje, saj je izvedlo nabave nekatere strojne in programske opreme projekta eno do dve leti 
prej, preden jo je dejansko lahko uporabilo, v vmesnem času so opremi že tekli garancijski roki, 
Ministrstvo za zdravje pa je plačevalo vzdrževanje, licenčnine in podobne storitve.  
 
Na podlagi teh ugotovitev menimo, da Ministrstvo za zdravje ni bilo uspešno pri doseganju ciljev celovitega 
upravljanja finančnih sredstev projekta eZdravje. 
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Na podlagi zbranih ugotovitev in podanih ocen menimo, da Ministrstvo za zdravje v obdobju, na katero 
se nanaša revizija, ni bilo uspešno pri izvajanju projekta eZdravje. 
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5. ZAHTEVA ZA PREDLOŽITEV ODZIVNEGA 

POROČILA 
Ministrstvo za zdravje mora v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu sodišču 
odzivno poročilo. 
 
Odzivno poročilo mora vsebovati: 
1. navedbo revizije, na katero se nanaša, 
2. kratek opis nesmotrnosti v poslovanju, ki so bile razkrite z revizijo, in 
3. izkaz popravljalnih ukrepov. 
 
Izkaz popravljalnih ukrepov mora obsegati navedbo popravljalnih ukrepov in ustrezna dokazila o 
izvedenih popravljalnih ukrepih za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti, s katerim bo Ministrstvo za 
zdravje izkazalo, da je: 

• uskladilo navedbe v različnih delih dokumenta Investicijski program, novelacija investicijskega 
programa za projekt eZdravje z dejanskim statusom projektnih aktivnosti, vanj vključilo celovit in 
pregleden terminski načrt izvedbe posameznih podprojektov eZdravja, med seboj uskladilo zneske, ki 
jih v različnih delih dokumenta navaja kot ocenjene vrednosti projekta eZdravje, ter celovito prikazalo 
predvidene vire financiranja projekta eZdravje in poenotilo besedišče dokumenta tako, da bosta 
nedvoumno jasna vsebina in status vseh podprojektov eZdravja – točke 3.3.2.c, 3.3.2.b, 3.4.2.b 
in 3.1.1.4; 

• pripravilo načrt aktivnosti za dokončanje obstoječega oziroma pripravo novega predloga sprememb 
Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in za njegovo posredovanje v 
obravnavo na Vlado Republike Slovenije – točka 3.1.2.g; 

• pričelo s postopki ugotavljanja odgovornosti posameznikov: 

- pri nakupu strojne in programske opreme ter garancijskih in vzdrževalnih storitev, ki jih ni 
uporabilo, jih ni uporabilo v celoti ali pa jih je uporabilo šele več kot eno ali dve leti po nakupu – 
točki 3.1.2.j in 3.4.2.f; 

- pri sklepanju pogodb brez jasno opredeljenega predmeta naročila ali rezultatov dela, ki jih od 
pogodbenega partnerja pričakuje, in pogodb brez ustrezne utemeljitve strokovnih kvalifikacij 
pogodbenih partnerjev – točka 3.4.2.g; 

- pri večkratnem naročanju zelo podobnih svetovalnih storitev – točke 3.4.2.h, 3.4.2.i, 3.4.2.j, 3.4.2.k 
in 3.4.2.1; 

- pri naročanju storitev, katerih rezultatov ni uporabilo – točki 3.4.2.i in 3.4.2.m 
 
ter, da je v skladu z morebitnimi ugotovitvami ustrezno ukrepalo. 
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Po drugem odstavku 29. člena ZRacS-1 je odzivno poročilo uradna listina, ki jo potrdi odgovorna oseba 
uporabnika javnih sredstev s svojim podpisom in pečatom.  
 
Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o popravljalnih 
ukrepih, in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi četrtega odstavka 29. člena 
ZRacS-1. Prav tako bo ocenilo zadovoljivost sprejetih popravljalnih ukrepov. 
 
Če odzivno poročilo ne bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poročilu, stori odgovorna 
oseba uporabnika javnih sredstev prekršek po tretjem odstavku 38. člena ZRacS-1. Če uporabnik javnih 
sredstev, ki bi moral predložiti odzivno poročilo, niti v roku 15 dni po izteku roka za predložitev 
odzivnega poročila računskemu sodišču ne predloži odzivnega poročila, se šteje, da uporabnik javnih 
sredstev krši obveznost dobrega poslovanja301. Opozarjamo, da se neresnične navedbe v odzivnem 
poročilu obravnavajo kot neresnične navedbe v uradni listini (drugi odstavek 29. člena ZRacS-1). 
 
Če bo računsko sodišče v porevizijskem postopku ugotovilo, da Ministrstvo za zdravje krši obveznost 
dobrega poslovanja, bo ravnalo v skladu s sedmim do štirinajstim odstavkom 29. člena ZRacS-1. 
 

                                                      

301  3. točka prvega odstavka 37. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 91/01. 
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6. PRIPOROČILA 
Ministrstvu za zdravje priporočamo, naj: 

• izboljša notranje kontrole Ministrstva za zdravje na področju projektnega vodenja tako, da bodo te v 
prihodnosti zagotovile tekoče posodabljanje investicijske dokumentacije projektov ob vseh večjih 
spremembah projekta, kot to zahteva Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ; 

• pripravi celovito in na dejstvih temelječo primerjavo stroškov in koristi nadgrajevanja obstoječih 
komercialnih rešitev v primerjavi z razvojem novih; 

• pripravi standarde za obliko nestrukturiranih .pdf dokumentov, ki se bodo izmenjevali prek 
interoperabilne hrbtenice ter tako vsaj deloma izboljša njihovo preglednost za izvajalce zdravstvenih 
storitev;  

• zaključi podprojekta nacionalni zdravstveno informacijski model in enotni zdravstveni zapis, preden nadaljuje s 
podprojekti, ki so odvisni od njunih rezultatov; 

• opredeli pristojnosti, odgovornosti in pričakovane rezultate dela vseh deležnikov, ki sodelujejo v 
projektu eZdravje, in postopke za prenos pristojnosti nanje; nedvoumno naj opredeli zlasti 
pristojnosti in odgovornosti Projektnega sveta projekta eZdravje in Sveta za informatiko v zdravstvu v 
projektu eZdravje; uskladi naj tudi poimenovanja ključnih deležnikov v internih in projektnih aktih;  

• opredeli in uvede pregledne postopke za upravljanje projektnih sprememb; 
• opredeli pristojnosti, odgovornosti in pričakovane rezultate dela projektnih skupin, ki sodelujejo v 

projektu eZdravje; 
• opredeli datum ustanovitve, pravno-formalno obliko ter pristojnosti in odgovornosti neodvisne 

organizacije, ki naj bi skladno z novelacijo investicijskega programa prevzela izvajanje informacijskih 
rešitev eZdravja v produkcijskem delovanju; če predvidene neodvisne organizacije ne bo ustanovilo, 
naj ustrezno prilagodi investicijsko dokumentacijo; 

• opredeli statuse podprojektov, zlasti pomen statusa realizirano in se tako izogne nejasnostim glede tega, 
kateri podprojekti so že zaključeni ter kolikšen delež celotnega projekta je zaključen; 

• predlaga spremembo vrednosti projekta 2711-08-0012 ESS – eZdravje v Načrtu razvojnih programov 
glede na vrednost projekta eZdravje, ki jo bo opredelila v usklajenem dokumentu Investicijski program, 
novelacija investicijskega programa za projekt eZdravje; 

• opredeli in tudi operativno vzpostavi postopke za celovito in tekoče spremljanje vseh neposrednih 
projektnih stroškov; 
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• izboljša notranje kontrole Ministrstva za zdravje na področju sklepanja pogodb in nabave blaga in 
storitev, s katerimi bo preprečilo: 

- nakup programske in strojne opreme prej, preden jo dejansko potrebuje, ter plačevanje storitev 
vzdrževanja in podpore za programsko in strojno opremo, ki je ne uporablja; 

- sklepanje pogodb brez jasno opredeljenega predmeta pogodbe in brez utemeljitve strokovnih 
kvalifikacij pogodbenega partnerja; 

- plačevanje zelo podobnih storitev več pogodbenim partnerjem; 
- plačevanje storitev dela na nalogah, ki jih kasneje ukine. 

 
 
Pravni pouk 
 
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred sodišči ali 
drugimi državnimi organi. 
 
 
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
generalni državni revizor 
 
 
 
Poslano: 

1. Ministrstvu za zdravje, priporočeno s povratnico; 
2. dr. Dušanu Kebru, priporočeno; 
3. mag. Andreju Bručanu, priporočeno; 
4. Zofiji Mazej Kukovič, priporočeno; 
5. Borutu Miklavčiču, priporočeno; 
6. Dorijanu Marušiču, priporočeno; 
7. Tomažu Gantarju, priporočeno; 
8. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
9. arhivu, tu. 
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