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Odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s koruptivnimi dejanji v zdravstvu

Vlada Republike Slovenije je prejela pisno poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s 

koruptivnimi dejanji v zdravstvu.

Poslanka navaja svetovalno pogodbo, ki jo je Ministrstvo za zdravje sklenilo z mag. Petrom 

Požunom. Pri tem opozarja, da mag. Požun opravlja več funkcij, ki so vprašljive s stališča 

navzkrižja interesov. 

Vlada Republike Slovenije odgovarja:

Mag. Peter Požun intenzivno sodeluje z Ministrstvom za zdravje že od začetka mandata te 

vlade – pri analizi zdravstvenega sistema v Sloveniji in oblikovanju Resolucije o nacionalnem 

planu zdravstvenega varstva 2016–2025 "Skupaj za družbo zdravja", pri uvajanju projekta NMP 

in urgentnih centrov ter pri nastajanju obsežnega sistemskega Zakona o zdravstvenem varstvu 

in zdravstvenem zavarovanju ter pri njegovih predstavitvah po državi. Navedene aktivnosti in 

delo je omenjeni opravljal brez plačila.  Mag. Peter Požun ima od 23. 2. 2017 kot fizična oseba 

sklenjeno pogodbo o sodelovanju in nalogah, ki vključuje aktivnosti na področju svetovanja pri 

pripravi in implementaciji spremenjene zdravstvene zakonodaje ter svetovanje pri drugih 

strokovnih vprašanjih s področja zdravstvene dejavnosti. 

Na zakonodajnem področju je mag. Peter Požun sodeloval tudi pri oblikovanju:

– predloga sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti, 

– izhodišč Zakona o upravljanju in vodenju javnih zdravstvenih zavodov, 

– predloga sprememb Zakona o zdravniški službi, 

– izhodišč za Zakon o dolgotrajni oskrbi, 

– izhodišč za Zakon o interventnih ukrepih za zagotavljanje finančne stabilnosti javnih 

zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija,

– predloga sprememb Zakona o pacientovih pravicah in 

– predloga sprememb Zakona o omejevanju porabe alkohola. 

Sodeloval je tudi na delovnih sestankih s tujimi strokovnjaki s področja zdravstva in dolgotrajne 

oskrbe.

  

Še zlasti je prispeval k nastajanju ukrepov za skrajševanje čakalnih dob, ki vključujejo enkratni 

dodatni program za skrajšanje čakalnih dob in program variabilnega nagrajevanja zdravstvenih 

delavcev. Prav tako je s svojim poznavanjem ekonomike zdravstvenega sistema pomagal pri 

pripravi analize vzrokov primanjkljajev javnih zdravstvenih zavodov, pripravi predloga načrta 

ukrepov za zagotovitev finančne in poslovne stabilnosti javnih zavodov v zdravstvu, katerih 

ustanoviteljica je Republika Slovenija. 

Ob tem naj posebej poudarimo, da svetovalci na Ministrstvu za zdravje ne sodelujejo le z 

ministrico, ampak tudi z drugimi javnimi uslužbenci in funkcionarji ministrstva. 



Mag. Peter Požun ima obsežne strokovne izkušnje z delovanjem zdravstvenega sistema. Po 

več kot 20-letnem delu v neposredni klinični praksi v delu s pacienti ter nato 10 let v procesu 

vodenja velikih sistemov, podpori delovanju Univerzitetnega kliničnega centra  Ljubljana in nato 

poslovnem vodenju tretje največje klinike Univerzitetnega kliničnega centra  Ljubljana, je odličen 

poznavalec delovanja zdravstvenega sistema (procesa, financiranja in organizacije, uvajanja 

novosti in podpori razvoju ter zagotavljanja sistema kakovosti). 

Pomemben neposreden vpogled v delovanje zdravstvenega sistema je pridobil že pred 

mandatom te vlade kot član komisij, ki so v imenu Ministrstva za zdravje opravljale posamezne 

upravne nadzore in komisij za strokovne nadzore. 

Že pred mandatom te vlade je bil vključen v različne oblike sodelovanja pri oblikovanju 

zdravstvene politike. V letih 2002–2004 je bil član delovne skupine za razvoj upravljavske in 

managerske funkcije v sistemu zdravstvenega varstva v okviru Projekta razvoja upravljanja 

sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji, skupine, ki je v času ministra Dušana 

Kebra pripravljala prvi celovit program posodobitve zdravstvenega sistema. 

V mandatu ministrice Zofije Mazej Kukovič je bil član komisije Ministrstva za zdravje za pripravo 

meril za zagotavljanje dopolnilnih sredstev za delovanje javne zdravstvene službe na primarni 

ravni na demografsko ogroženih območjih. 

Ima svetovalne izkušnje, saj je bil 3 leta svetovalec generalne direktorice Univerzitetnega 

kliničnega centra  Ljubljana mag. Darinke Miklavčič. 

Je poznavalec zakonodajnega postopka, ki ga je pridobil skozi parlamentarno delovanje. Že 

drugi mandat je svetnik v Državnem svetu.

Pozna delovanje tujih zdravstvenih sistemov  in ima dobre mednarodne stike, saj je bil član 

pomembnih mednarodnih združenj na področju zdravstva.

Mag. Peter Požun sodeluje z ministrico za zdravje zaradi navedenih strokovnih znanj in 

izkušenj. Z ministrico si prizadevata in delita enake vrednote na področju zdravstva. To je 

solidarno in dostopno javno zdravstvo.

Podlaga za izplačila je poročilo, ki ga pripravi podjemnik in vsebuje tudi število opravljenih ur. 

Poročilo potrdi skrbnik pogodbe. 

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je soglasje delodajalca potrebno, če bi delavec v 

skladu z 39. členom zakona opravljal konkurenčno dejavnost. V tem primeru ni prisotnih 

elementov konkurenčne dejavnosti zato soglasje delodajalca ni potrebno. 

Naj na tem mestu še  opozorimo, da posamezni strokovnjaki, ki so sicer zaposleni v javnih 

zdravstvenih zavodih,  v sklopu sodelovanja na Ministrstvu za zdravje ne opravljajo zdravstvene 

dejavnosti, torej ne opravljajo konkurenčne dejavnosti. Sodelujejo pri izvajanju nadzornih in 

regulatornih nalog, ki jih izvaja ministrstvo. Tako so npr. tudi  člani Zdravstvenega sveta, 

Razširjenih strokovnih kolegijev, sodelujejo v delovnih,  pogajalskih,  projektnih skupinah, 

sodelujejo v izpitnih komisijah, komisijah za strokovni ali upravni nadzor, itd. 

Omenjeni svetovalec tudi ni zaposleni na Ministrstvu za zdravje, zato ne moremo upoštevati 11. 

člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v 

javnem sektorju, ki prepoveduje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi. 

Zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, ki sodelujejo z Ministrstvom za zdravje, sodelujejo z 

ustanoviteljem in lastnikom javnih zdravstvenih zavodov. Zato za zaposlene v javnih 



zdravstvenih zavodih, ki opravljajo kakršne koli naloge po pogodbah ali sklepih za Ministrstvo 

za zdravje, ni potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije.

Kot vsaka pogodbena stranka Ministrstva za zdravje je moral tudi mag. Peter Požun podpisati 

pogodbo o sodelovanju, ki, tako kot vse pogodbe, ki jih sklepa ministrstvo, vsebujejo 

protikorupcijsko klavzulo. Prav tako je mag. Peter Požun, v sklopu sodelovanja v različnih 

delovnih skupinah, vsakič moral podpisati tudi izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti člana 

delovne skupine. Slednja od posameznika zahteva, da v primeru obstoja nasprotja interesov kot 

tudi "zgolj" videza nasprotja interesov (tj. okoliščin, v katerih zasebni interes člana delovne 

skupine vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih 

nalog v delovni skupini) v posamezni zadevi, ki se obravnava v delovni skupini, o tem 

nemudoma pisno obvesti predsednika in ostale člane delovne skupine, in se v celoti izloči iz 

postopka odločanja v tej zadevi oziroma, če je to primerneje, iz delovne skupine kot celote. V 

osmih dneh od ugotovitve take okoliščine pa pisno obvesti tudi Ministrstvo za zdravje. 

Nadalje podpis te izjave predvideva tudi, da bo član v 15 dneh od imenovanja v delovno 

skupino in ob zaključku delovanja delovne skupine ali delovanja v tej delovni skupini Ministrstvo 

za zdravje za obdobje zadnjega leta pred imenovanjem oziroma za čas imenovanja v delovno 

skupino pisno seznanil z informacijami, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na delo v delovni skupini, 

in sicer glede:

– objavljanja plačljivih člankov: podatke o tem, v katerem glasilu oziroma publikaciji je bil 

objavljen posamezni članek in kdo je bil njegov plačnik;

– udeležbe oziroma predavanja na strokovnem posvetu, simpoziju ipd.: podatke o tem, kdo je 

plačal stroške udeležbe oziroma predavanja in kdo je povabil na ta dogodek;

– prejema kakršne koli ugodnosti oziroma plačila, ki je povezano s strokovnim delom (npr. 

izvedba raziskave): s podatkom o tem, kdaj, kje in v kakšni obliki oziroma na kakšen način je 

bila ta ugodnost prejeta.

Izjava predvideva tudi obveznost, da član delovne skupine prijavi stik z lobisti oziroma dolžnost

odklonitve stika in prijave, ko bi lahko prišlo do nasprotja interesov. 

Na podlagi navedenega Vlada Republike Slovenije meni, da glede sodelovanja mag. Požuna z 

Ministrstvom za zdravje ne obstaja navzkrižje interesov.
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