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Izračun: Dva milijona ljudi ima štiri milijone oči

Milena Zupanič

Pravkar ste obiskali naše ministr-
stvo za zdravje. Zakaj?
Zanimal sem se, kakšne so mo-
žnosti za investiranje v Sloveniji. 
Imam že klinike na Hrvaškem v 
Zagrebu in Splitu, v Sarajevu in 
Banjaluki ter dve podružnici s 
franšizo v Skopju in Novem Sadu, 
kjer pod mojim imenom delajo, 
operirajo, osvajajo nove tehnolo-
gije. Podružnico nameravam od-
preti tudi v Ljubljani. Zakaj? Ker 
se na področju zdravja pripravlja, 
kar se je zgodilo v gospodarstvu. 
Male trgovine so se zapirale, ko 
so prišli veliki nakupovalni cen-
tri. To pomeni, da mali podjetniki 
nimajo možnosti v primerjavi z 
velikimi. V moji stroki – oftalmo-
logiji – je nekaj verig klinik, ki se 
širijo po Evropi: španska, franco-
ska, nemška, britanska, turška. To 
so velika podjetja, vsako ima po 15 
do 20 klinik, ki delajo v eni ali več 
državah. Edino območje, ki ga še 
ne pokrivajo, so države nekdanje 
Jugoslavije, Madžarska, Romunija, 
Bolgarija in Grčija. V teh državah 
imajo zdravniki male zasebne or-
dinacije, male specialistične kli-
nike in male centre. Nihče, razen 
mene ni poskušal na območju 
nekdanje Jugoslavije ustvariti ve-
rige klinik. To je treba narediti, da 
se zavarujemo pred tujci. Na svoji 
kliniki imam zaposlenih 43 zdrav-
nikov, ki delajo samo zame, ne pa 
hkrati še za kako državno bolni-
šnico ali koga tretjega.

Ste popolni zasebnik in delate le 
za samoplačnike ali tudi kot kon-
cesionar za vašo zavarovalnico?
Ne, mi delamo na prostem trgu. 
Cilj je, da se Slovenija izogne pri-
hodu zdravstvenih nakupovalnih 
centrov, pred tem se je treba zava-
rovati. To je mogoče samo, če pre-
vzamete trg, na katerem delujete. 
Na Hrvaškem imam 60 odstotkov 
trga, v Bosni 60, v Makedoniji 50, 
v Črni gori prav tako obvladujem 
50 odstotkov trga. Zanima me tudi 
slovensko trg. Razvijam in odpi-
ram lastne klinike ter kupujem kli-
nike, ki se že ukvarjajo z oftalmo-
logijo, jih posodobim in pripeljem 
na evropsko raven. Če tega ne bom 
naredil jaz, bodo prišli tujci in po-
kupili vse, kar zdaj obstaja, za mali 
denar. 

Načrtujete, da bodo naši zdravni-
ki delali za vas v Sloveniji?
Zdravniki morajo dojeti, da ne mo-
rejo ostati sami v konkurenci, ki 
prihaja. Še moje klinike so s pri-
hodki in zaposlenimi premajhne v 
primerjavi z verigami, ki so nastale 
drugje. Da bi s svojo kliniko lahko 
postala partner lastnikom, ki bodo 
prišli v prihodnjih letih, se moram 
okrepiti – povečati število zaposle-
nih, bolnikov in prihodke. Če bo 
trg zelo razdrobljen, bodo prišla 
velika zdravstvena podjetja, delala 
dve leti po nižjih cenah, vaše ordi-
nacije bodo postale nekonkurenč-
ne in jih boste morali zapreti. Če pa 
do takrat ustanovite upoštevanja 
vredno svojo verigo, boste lahko 
partner. Kot zdravnik to razumem. 
A večina zdravnikov zna le sešte-
vati in množiti, ne znajo pa deliti. 
Raje so stoodstotno sami svoji la-
stniki, kot da imajo partnerstvo in 
dvakrat višje prihodke.

Kaj ste izvedeli na ministrstvu?
Določena ovira je znanje jezika. 
Nedolgo je bilo dovolj znanje na 
ravni B1 ali B2, pred mesecem dni 
pa je vaš parlament sprejel zakon, 
da mora zdravnik iz tujine znati 
jezik na ravni C1. Seveda ne bom 
odstopil od projekta, najti moram 
način, kako izpolniti zahteve slo-

venske države. Izvedel sem, da lah-
ko delam občasno, lahko zaposlim 
slovenske zdravnike in poiščem 
partnerje za razvoj klinike v Slove-
niji, da bi skupaj rasli in bili skupaj 
več vredni, tako da bi skupaj lahko 
odprli tudi kakšno kliniko v Itali-
ji, Avstriji ali kje drugje. Slovenski 
in hrvaški zdravniki nismo glede 
stroke nič manj dobri strokovnja-
ki kot avstrijski ali nemški. Toda 
nismo tako podjetni, ker pri nas ni 
tradicije, da bi se povezovali in bi 
tako lahko tekmovali z drugimi.

Bodo tuja podjetja prišla prek 
zdravstvenih zavarovalnic?
Ne, to jih ne zanima. Gre prepro-
sto za igro številk. V državah bivše 
Jugoslavije živi 24 milijonov prebi-
valcev. Na milijon prebivalcev je 
na leto 5000 sivih mren. Torej: 24 
krat pet je 125.000, to je 125 mili-
jonov evrov. Okoli 30 odstotkov 
prebivalcev ima očala, na območju 
nekdanje Jugoslavije je to osem 
milijonov prebivalcev, vsakdo ima 
dve očesi, to je 16 milijonov evrov 
posla. 

Pri nas je za največ bolnikov 
zdravljenje plačano iz obveznega 
zavarovanja. Ali imamo potre-
bo po zasebnih klinikah, kjer bi 
plačevali iz žepa?

Ja. Le del naštetega lahko pokri-
jejo bolnišnice. Klinika Svjetlost 
v Zagrebu dobi vsako leto milijon 
evrov od slovenskih pacientov. 

Na kakšne operacije prihajajo?
Največ jih pride na lasersko zmanj-
šanje dioptrije in vgradnjo večža-
riščne leče. To so ljudje, ki nočejo 
nositi očal. Če pride toliko pacien-
tov v Zagreb, zakaj jih ne bi prišlo 
še več, če bomo prisotni v Slove-
niji?

Ste se povezali s sloven-
skimi zdravniki?
Veste, poznamo se že 25 
let, skupaj smo rasli, sku-
paj bili na kongresih, pre-
davali, se razvijali.

Ste že dogovorjeni za 
sodelovanje?
Dogovarjam se z nekaj 
slovenskimi zdravniki, da bi posta-
li partnerji v Sloveniji.

Če ni skrivnost: koliko denarja bi 
vložili v projekt? Bi kliniko zgradi-
li, najeli, kupili?
Možnosti sta dve: da zgradite lastni 
prostor ali ga vzamete v najem. Da 
zaposlite del slovenskih zdravni-
kov in del svojih zdravnikov, ki bi 
k vam prenesli doktrine zdravljenj, 

ki jih v Sloveniji ne uporabljate po-
gosto. Druga možnost je partner-
stvo – da so vaši zdravniki skupaj z 
mano tudi menedžerji in lastniki.

Kaj bi zasebna klinika prinesla 
bolnikom?
Bolniki bi dobili dostop do stori-
tve z novo kakovostjo. Posamezni 
okulisti delajo vse, a ne v zadostni 
meri. Večina Slovencev je usmer-
jena v socialno zavarovanje, ki pa 
pozna nižjo, to je povprečno kako-

vost. Glejte, ljudje porabijo tisoč 
evrov za smučanje, tisoč za zimske 
gume za avtomobil. Mislite, da ne 
bi dali tisoč evrov za to, da vam 
ne bo treba več nositi očal? Ljudje 
niso vedno pripravljeni privoliti v 
kakovost socialnega zavarovanja. 
Želijo biti lepši, mlajši, dobro vide-
ti, zato jih k nam prihaja vse več, da 
bi to dobili. Vse to delajo tudi vaši 
zdravniki, a ne toliko kot mi.

Nisem si zapomnila – ste mi po-
vedali, koliko denarja nameravate 
vložiti?
Najmanj milijon in pol ali dva mi-
lijona evrov. 

Nekaj časa se je govorilo, da ste 
Hrvati kupili portoroške hotele 
za zdravstveni turizem. Zanima 
Portorož tudi vas?
Nič ne vem o tem, s tem nimam 
nič. A najpomembnejša strategija 
hrvaškega ministrstva za turizem 

je razvoj zdravstvenega 
turizma. Številnim tran-
zicijskim državam – Ma-
džarska, Češka, Slova-
ška – je uspelo pridobiti 
zelo veliko bolnikov z 
zahoda in jih zdraviti pri 
sebi. Kakovost je enaka, 
a so storitve cenejše, 
ker je nižja cena dela. V 
Nemčiji ne morete naj-

ti zdravnika, ki bi delal za manj 
kot za štiri ali pet tisoč evrov. V 
vzhodni Evropi so plače zdrav-
nikov nižje, na primer v Sloveni-
ji je povprečna plača zdravnika 
morda 2500, na Hrvaškem 2000 
evrov, a so enako kakovostni kot 
na zahodu.

Bi vi delali v Sloveniji za denar 
javne zdravstvene blagajne?

Ne, to me ne zanima. Zdravstve-
ni fond ni pravičen. Bolnišnicam 
gradi zgradbe, kupi jim opremo, 
daje jim plače, plača bolniški 
dopust sestram, vratarju, čistil-
kam ... nam pa plača samo zdra-
vstveno storitev, kar je 30 odstot-
kov manj, kot bi morali dobiti. Če 
hočete dobro plačane zdravnike, 
ki bodo sledili razvoju sodobne 
medicine, a ste plačani samo iz 
zdravstvenega fonda, ne morete 
preživeti. 

Koliko stane pri vas operacija sive 
mrene?
Najcenejša tisoč evrov, pri vas pa 
zdravstvena blagajna zanjo plača le 
okoli 550 evrov.

Koliko pa računate za isto opera-
cijo v Skopju?
Enako, od 900 do tisoč evrov.

Imajo Makedonci denar, da pla-
čajo tisoč evrov za operacijo sive 
mrene?
Imajo. Tako kot v Sloveniji in na 
Hrvaškem. 

Pri nas so plače višje kot v Make-
doniji ... 
To je predsodek. Kdor ima res ve-
liko denarja, je lahko operiran na 
Dunaju ali v Londonu. Kdor pa 
denarja nima, mu je vsaka cena 
previsoka. Mi, na žalost, nočemo 
priznati, da je družba razslojena. 
Povsod je okoli 30 odstotkov lju-
di, ki imajo veliko denarja, ki ga 
ne kažejo, ker pogosto ni legalno 
zaslužen. Imamo tanek srednji 
sloj in veliko revnih ljudi.

V Sloveniji se popolno zasebno 
zdravstvo skoraj ni razvilo. Zakaj, 
menite, je tako?
Ker je država dala uglednim zdrav-
nikom koncesije, zdaj delajo isto-
časno v bolnišnicah in imajo kon-
cesije. To ni transparenten sistem. 
Zakaj bi odpirali zasebne klinike, 
če denar dobivajo od države, nato 
pa zaposlijo nekoga tretjega, da to 
oddela.

Tako vzdržujemo socialo, da lju-
dje lahko obiščejo zdravnike brez 
plačila iz žepa. 
Točno. Toda veliko ljudi želi pla-
čati in dobiti vrhunsko zdravstve-
no storitev. Nočejo očesne leče 
za 50 evrov, hočejo tako za 800, 
900 ali 1000 evrov. Operacija oči 
je mogoča enkrat v življenju. Slo-
vensko zdravstvo je zelo socialno. 
V primerjavi s hrvaškim je pov-
prečno na višji ravni. Imate višji 
BDP, manj prebivalcev, boljšo oze-
meljsko razprostranjenost države 
– vse je blizu, zato precej lažje 
organizirate zdravstvo in lahko 
racionalneje uporabljate denar. 
Toda to ne pomeni, da si Slovenci 
ne želijo privoščiti posebnih stva-
ri, za katere vedo, da obstajajo, a 
jim zdravstvena blagajna tega ne 
omogoča.

Intervju  Prof. dr. Nikica Gabrić, lastnik šestih očesnih klinik, načrtuje njihovo odprtje tudi v Ljubljani – Prihodnost zdravstva: veliki nakupovalni centri
Ljubljana – Kakšno bo zdra-
vstvo v prihodnje? Prof. dr. Ni-
kica Gabrić, hrvaški oftalmo-
log, lastnik klinike Svjetlost v 
Zagrebu in še petih drugih kli-
nik v državah nekdanje Jugo-
slavije, meni, da prihaja doba 
nakupovalnih centrov. Če se 
ne bodo organizirali domači 
zdravniki, bo prihodnost v ro-
kah tujcev. Kliniko namerava 
postaviti tudi v Sloveniji.

Veliko ljudi želi plačati in 
dobiti vrhunsko zdravstveno 
storitev. Nočejo očesne leče 

za 50 evrov, hočejo tako  
za 800, 900 ali 1000 evrov.
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Novi model preskrbe z učbeniki  Kakovostna prenova učbeniškega sklada  
in kakovosten izbor – Denar za razvoj učbenikov tudi iz evropskih sredstev

Od prihodnjega leta prvošolcem  
brezplačno učno gradivo 

Sandra Hanžič

Osnovne šole letos končujejo ob-
novo učbeniških skladov, ki se 
je začela pred dvema letoma in 
je predvidevala triletno obdobje 
menjave učbenikov po triadah. 
Od zdaj bodo vsako leto prejema-
le denar za obnovo teh skladov, o 
posameznih nakupih pa se bodo 
odločale samostojno. Z njim 
bodo morale nakupiti tudi učno 
gradivo – navadne učbenike, de-
lovne učbenike in delovne zvez-
ke – za prvošolce, kar je novost. 
Ob prelomnem letu, ko otrok 
začne obiskovati šolo, nakup šol-
skih potrebščin zelo obremeni 
družinski proračun, pravi mini-
strica za izobraževanje, znanost 
in šport Maja Makovec Brenčič, 
zato bodo staršem in njihovim 
otrokom vstop v izobraževanje 
olajšali. 

Dodala je še, da poskušajo z 
novim načinom financiranja za-
gotoviti stabilnost ter se izogniti 
krizam iz preteklosti, ki jih je pov-
zročilo nihanje financiranja. Vse to 
bodo omogočile spremembe treh 
za učbeniško politiko ključnih pra-
vilnikov: o posodabljanju vzgojno-
izobraževalnega dela, o potrjevanju 
učbenikov in upravljanju učbeni-

ških skladov – ki bodo danes javno 
objavljeni na e-demokraciji.

Odpravljanje razlik v cenah
Učbeniki bodo po novem postali 
del knjižničnega fonda, shranjeni 
bodo v ločenem delu knjižnice. Da 
jih bodo uporabniki lažje našli, jih 
bodo umestili v spletni bibliograf-
ski sistem Cobiss. Ministrstvo bo 
enkrat na leto objavljalo najnižje, 
najvišje in povprečne cene učbe-
niških kompletov, saj želijo pre-
prečiti prevelike razlike v njihovih 
cenah, denimo med regijami, je še 
napovedala ministrica. 

Obravnavali bodo tudi proble-
matiko delovnih zvezkov, saj neka-
tere izkušnje kažejo, da niso upo-
rabljeni v zadostni meri. Zavod za 
šolstvo bo zato preverjal, koliko so 
sploh uporabljeni in ali so usklaje-

ni z uresničevanjem ciljev pouka. 
Po vsakoletni analizi bodo izdali 
priporočila, ki bodo vplivala na 
to, katera gradiva bodo učitelji iz-
birali za svoje učence. »Zagotoviti 
jim želimo boljšo izbiro gradiva,« 
je dejala ministrica. Že novembra 
lani so izvedli razpis za evalvacijo 
in razvoj metodologije za razvoj 
kakovostnih učbenikov, v vredno-
sti pol milijona evrov. Del denarja 
prihaja iz evropskih sredstev.  

Pravilniki bodo omogočili še 
uvedbo spremenjenih učbenikov 
dve leti po sprejetju prenovljene-
ga učnega načrta na strokovnem 
svetu. Nobene spremembe ne bo 
brez analize. Rdeča nit vseh spre-
memb je, kot je poudarila ministri-
ca, kakovost – kakovostna prenova 
učbeniškega sklada in kakovosten 
izbor učbeniških gradiv.

Starši še vedno 
preobremenjeni
Kaj o predlaganih spremembah 
menijo starši? Celovitejši pogled 
bo mogoč danes, ko bodo pravil-
niki objavljeni pisno, a glede na do 
zdaj znane informacije ugotavlja-
jo, da se predstavljeni model raz-
likuje od tistega, ki ga je delovna 
skupina za urejanje tega vprašanja 
najintenzivneje obravnavala v lan-
skem šolskem letu, razlaga Anton 
Meden, predsednik zveze aktivov 
svetov staršev. Sklepa, da bo pozi-
tiven učinek imela povečana skrb 
za kakovost, ki jo bo prevzel zavod 
za šolstvo. Manj je zadovoljen s 
tem, da bodo tudi v prihodnje ve-
čji del finančnega bremena za za-
gotavljanje gradiv nosili starši.

»Ponovno opozarjamo na velike 
razlike v skupnih nabavnih cenah 
delovnih zvezkov in drugih uč-
nih gradiv po različnih območjih 
Slovenije. Stroška za učno gradi-
vo bodo razbremenjeni le starši 
prvošolcev, vendar smo razumeli, 
da bo tudi pri tej skupini učen-
cev ministrstvo sredstva navzgor 
omejilo in bodo v primeru, če se 
bo šola odločila za večji obseg uč-
nih gradiv, finančno breme nosili 
starši,« v imenu staršev še dodaja 
Meden.  

Ministrstvo je že od leta 2015 
napovedalo sistemsko ureditev 
preskrbe z učbeniki, saj se je po-
gosto dogajalo, da so bili učbeniki 
zastareli ali poškodovani, saj šole 
niso imele denarja za nakup no-
vih. Takrat je ministrstvo za me-
njavo učbenikov v tretji triadi na-
menilo tri milijone, leto pozneje 
pa podoben znesek še za menjavo 
v drugi triadi. 

Ljubljana – Ministrstvo za iz-
obraževanje je, da bi zagotovi-
lo stabilno preskrbo z učbeni-
ki v osnovnih šolah, pripravilo 
spremembe treh pravilnikov. 
Od leta 2018 bodo šole vsako 
leto prejele tri milijone evrov 
za obnovo učbeniškega sklada 
in nakup gradiva za prvošolce.

Učbeniki bodo postali del knjižničnega fonda. Foto Igor Zaplatil
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S podpisom tega kupona dovoljujem, da Delo d.o.o. posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da Delo d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, 
segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah 
na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno 
in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma da posredovane podatke uporablja za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko 
Delo d.o.o. hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek 
ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o 
varstvu potrošnikov (ZVPot). 604875
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Pravilno izpolnjeni kupon pošljite do vključno srede, 8. marca 2017, na naslov:
Delo d.o.o., Marketing, Dunajska 5, 1509 Ljubljana – s pripisom Forum poslovne analitike.

S podpisom dovoljujem, da Delo d.o.o. hrani in uporablja moje podatke v trženjske namene.

Se znajdete v množici podatkov in – še bolj pomembno – ali iz množice podatkov dobite 
uporabne informacije? Tudi vi izgubljate čas, denar in živce, ker vas informacije ne dosežejo  
točne in pravočasno? Ali sploh veste, kaj početi s podatki?

Podarjamo 8 kotizacij za FORUM POSLOVNE ANALITIKE
Sodelujete lahko tudi na spletni strani promo.delo.si/forumposlovne


