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Povzetek

NNaasslloovv  pprriissppeevvkkaa  jjee  ppoovveezzaann  zz  ddeelloomm  vv  zzddrraavvssttvveenniihh
zzaavvooddiihh  pprreetteežžnnoo  vv  vvllooggii  ddiirreekkttoorrjjaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  zzaavvoo--
ddaa..  VV  tteekkssttuu  jjee  pprreeddssttaavvlljjeennaa  rreefflleekkssiijjaa  vv  ppoovveezzaavvii  zz
ookkoolliiššččiinnaammii,,  kkii  nnaa  rraazzlliiččnnee  nnaaččiinnee  ddoollooččaajjoo  ppoott  iinn
uuččiinnkkoovviittoosstt  ddeelloovvaannjjaa  mmaannaaggeemmeennttaa  vv  zzddrraavvssttvveenneemm
zzaavvoodduu..  TTeemmeelljjnnii  ookkvviirr  zzaa  ttoo  ddeelloo  jjee,,  ttaakkoo  kkoott  vv  ddrruuggiihh
ookkoolljjiihh  ttuuddii  vv  ookkvviirruu  jjaavvnneeggaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  zzaavvooddaa,,
ddeelloovvaannjjee  nnaa  nnaasslleeddnnjjiihh  sseeggmmeennttiihh::  
--  oorrggaanniizziirraannjjee::  ttoo  iizzhhooddiiššččee  jjee  vveeddnnoo  ppoovveezzaannoo  zz
vvpprraaššaannjjeemm,,  kkaakkoo  kkaajj  nnaarreeddiittii
--  nnaaččrrttoovvaannjjee::  tteemmeelljjnnoo  iizzhhooddiiššččee  pprrii  nnaaččrrttoovvaannjjuu  jjee
vveeddnnoo  ppaacciieenntt  iinn  nnjjeeggoovvee  kkoorriissttii
--  vvooddeennjjee::  ggllaavvnnii  vviirr  jjaavvnneeggaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  zzaavvooddaa  ssoo
lljjuuddjjee  iinn  nnjjiihhoovvoo  zznnaannjjee
--  pprreevveerrjjaannjjee  uuččiinnkkoovviittoossttii::  uupprraavvlljjaannjjee  ss  ppoommooččjjoo  cciilljjeevv
ppoommeennii  zzaa  zzddrraavvssttvveennii  zzaavvoodd,,  ddaa  jjee  ddeelloo  oopprraavvlljjeennoo  iinn
ttuuddii  iizzmmeerrjjeennoo..

OOppiissaannii  ddeellookkrroogg  ssee  vveeddnnoo  ppoojjaavvlljjaa  vv  ssooooddvviissnnoossttii  oodd
ppoossllaannssttvvaa,,  oodd  jjaassnnoo  zzaaččrrttaannee  vviizziijjee  iinn  pprreevveerrlljjiivviihh  cciilljjeevv..
NNaallooggee,,  kkii  sslleeddiijjoo  tteemm  iizzhhooddiiššččeemm,,  zzllaassttii  nnjjiihhoovvoo  iizzvvaa--
jjaannjjee,,  jjee  zzaammee  pprreeddssttaavvlljjaalloo  ddeelloo  vv  pprraavveemm  ppoommeennuu
bbeesseeddee..  VVssii  vvzzppoonnii  iinn  ppaaddccii,,  kkii  sseemm  jjiihh  ddoožžiivveell  vv  vveečč  kkoott
2200--lleettnnii  mmaannaaggeerrsskkii  ffuunnkkcciijjii  nnaa  ppooddrrooččjjuu  jjaavvnneeggaa
zzddrraavvssttvvaa,,  ssoo  ssee  uuookkvviirrjjaallii  vv  zzggoorraajj  ooppiissaannii  kkoonntteekksstt..
RRaazzppoozznnaattii  uussppeehh  iinn  pprreebboolleettii  ppaaddeecc  ddoollooččaa  uuččiinnkkoovvii--
ttoosstt  mmaannaaggeemmeennttaa..  KKaakkoorrkkoollii  žžee  jjee  ttoo  ddookkaajj  ssaammoottnnoo
ddeelloo..

Abstract

PPoossiittiioonn  aanndd  rroollee  ooff  hheeaalltthh  ccaarree  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  llaasstt  2200
yyeeaarrss  --  rriisseess  aanndd  ffaallllss

The title of the article is connected with my work in health
care institutions, especially in the function of the director of
a health care institute. This text presents the reflection linked
with the circumstances that in different manners set the path
and the effectiveness of the health care management. The
basic frame for the work within the public health care insti-
tutions as well as within other fields is in the function on the
following segments:
- organising: this phase is always connected with the question
'how to make something'
- planning: this phase is closely linked with the patient and
his/her benefits
- directing: the main power of a public health care institute is
in its people and their knowledge
- efficiency examination: the management with set goals in a
public health care institute means that the work is done and
measured.  

The described range of activities always depends on the mis-
sion, on clearly defined vision and on verifiable goals. My
work comprehended the implementation of the activities
within these phases. All rises and falls that I experienced in
the sphere of public health care management for more that
20 years were part of the above-mentioned context. To iden-
tify success and to recover from falling determines the effec-
tiveness of the management. However, this is a very lonely

work.  
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Zdravstveno varstvo posega v življenje vsakega posameznika,
njegove družine in družbe kot celote. Deluje 24 ur na dan in
365 dni na leto. Kakšno je to zdravstveno varstvo zanima
posameznika, zdravnike, medicinske sestre in druge, ki dela-
jo v zdravstvu. Za zdravstvo se močno zanimajo politične
stranke, z zdravstvom se ukvarjajo tudi gospodarski subjekti,
za njega je zainteresirana vlada, država in vedno bolj tudi civil-
na družba. Interesi vseh teh naštetih so v večini ciljev pokriti.
Mnogi interesi med njimi so si nasprotujoči predvsem v tis-
tem delu, ko gre za pravice in za izvajalce zdravstvenih storitev
na eni strani ter interese, ki jih zastopajo lastniki kapitala in
tako imenovani delodajalci na drugi strani. 

Zdravstvo je zanimiv sistem tudi zato, ker se ukvarja s
človekom v stiski. Kadar si v stiski, si pripravljen storiti
mnogo več in na drugačen način, kot sicer. Če gledamo
zdravstvo po izvajalski plati, ima to izredno moč in vpliv, tako
direktno pri odločanju v politiki, kot tudi pri ustvarjanju
splošnega mnenja in razpoloženja. Zdravstvo kot sistem in
politika imata neverjetno tesno zvezo in sta močno preplete-
na. Po ustavi je pravica do zdravstvenih storitev temeljna prav-
ica in je kot taka formalno močno zaščitena. V naši državi so
vsi zavarovani na tak ali drugačen način. Imamo tako imeno-
vano nacionalno zdravstveno varstvo. Razvite civilizirane
družbe, med katere sodi tudi naša, stremijo k zdravstvenemu
varstvu, v katerem so zdravstvene koristi in ekonomska bre-
mena porazdeljena pravično in pošteno. Tako zdravstvo se
oblikuje po temeljnem načelu, to je po načelu solidarnosti na
javni račun. 

Financiranje zdravstvenih sistemov v Evropi se razlikuje le
potem, da so eni financirani na osnovi davkov iz proračuna in
drugi iz posebne zdravstvene blagajne, ki se napaja iz
prispevkov. In vsem tem sistemom je skupna visoka stopnja
solidarnosti. Solidarnost je končno tudi ključ in najbolj prav-
ičen način pokrivanja stroškov zdravljenja in zdravstva ter
temeljno zagotovilo, da bodo zdravstveni sistemi tudi v pri-
hodnosti zanesljivi in na ta način tudi zaščiteni. Torej ne glede
na to, od kje denar za kritje stroškov zdravljenja, je vedno
plačnik storitve tretja oseba in ne bolnik sam. In tako je tudi
prav. Vendar ima tak sistem tudi določene pomanjkljivosti, ki
bodo vedno bolj izražene in vedno težje obvladljive. Na te
probleme pa moramo biti pripravljeni, tako iz vidika
pravočasne zaznave, kakor tudi iz vidika obvladljivosti. 

Posledica take napredne ureditve je, da so zahteve prebivalst-
va nesorazmerne z njihovimi potrebami in predvsem z
možnostmi. Potrebe po zdravstvenih storitvah se povečujejo
hitreje tudi zaradi določenih strukturnih sprememb in staran-
ja, zaradi neprimernega življenjskega sloga in v nekaterih
okoljih tudi zaradi globalizacije informacije o standardu
zdravja in kakovosti življenja. V ta kontekst povečevanja
potreb sodijo tudi nekateri nasilni posegi farmacevtske indus-
trije, nekorekten marketing, lansiranje lažnih pričakovanj o
večnosti življenja, nove tehnologije, ki posegajo v gensko
strukturo, nove diagnostične naprave, ki se osredotočajo na

bolezni ozkega spektra in še kaj.

Zaradi nesorazmerja med povpraševanjem in možnostmi
financiranja, je temeljno vprašanje, kako razmejiti resnične
zdravstvene potrebe, ki bodo omogočene in dostopne vsako-
mur v okviru sistema zdravstvenega varstva neke države, na
temeljih solidarnosti in tudi vzajemnosti. Zaradi razkoraka
med povpraševanjem in možnostmi, in to intenzivneje od leta
1990, se v evropskih državah opazno povečuje delež plačil iz
žepa pacienta. Tako stanje terja uvajanje inovativnih
pristopov v financiranju zdravstvenih storitev. Skupaj s poz-
navalci se lahko vprašamo, kaj storiti. Pot, ki nam je poznana
do sedaj v Evropi, je šla v naslednji smeri. Ali je primerna tudi
za nas? 
- Pojavlja se javno-zasebno partnerstvo pri izgradnji
zdravstvene infrastrukture;
- v ponudbi javno-zasebnih zavarovalniških programov. 

Vsi ti inovativni prostopi so usmerjeni pretežno in to zavest-
no k zaščiti dostopnosti, kakovosti in k zagotavljanju pogojev
dosegljivosti in razvoja zdravstvenih storitev v bodoče.

Splošno sprejeto dejstvo v Evropi je, da je potrebno povečati
konkurenčnost na področju zdravstvenih storitev. V luči stara-
joče-se populacije bo povečanje konkurenčnosti odvisno od
naših zmožnosti vzdrževanja zdrave in produktivne starejše
delovne populacije. Takoj zatem seveda sledi vprašanje, kako
financirati učinkovito zdravstveno varstvo, ki bo zagotavljalo
kakovostni in učinkovit zdravstveni sistem, v katerem bo
imelo osrednje mesto promocija preventive pri starajoči se
populaciji. Le na ta način bo mogoče pomembno zmanjšati
ekonomsko breme bolezni.

Zdravstveni sistem, ki so ga razvile pretekle generacije, je
potrebno razvijati in ne rušiti. Sistem je gledano strukturalno
relativno enostaven, gledano procesno  pa izredno zahteven
in to zato, ker se med izvajalcem storitev in njenim uporab-
nikom vrinja stiska, življenje in smrt, obup ter lažna pričako-
vanja in obljube nekvalificiranih zaslužka-željnih alternativcev
in drugih svetohlinskih skrbnikov zdravja. Torej, kako naprej
in s kakšno inovacijo? Zanesljivo bo šla zadeva v tej smeri pa
če nam je prav ali ne, bistveno pa je, da smo poleg, da zade-
vo postavljamo na pravo mesto in s pravim namenom:

1. Vzpostaviti razumno konkurenco med zavarovalnicami s
produkti, ki bodo servisirali potrebe starajočega prebivalstva
na osnovah vzajemnosti v povezavi s komercialnostjo.

2. Vzpostaviti večjo konkurenco izvajalcev, kar pomeni, da
moramo obvezno vzpostaviti načelo dihotomije, torej je
potrebno ob javnem zavodu za izvajanje služb na področju
zdravstvenega varstva dopustiti možnost, da isto dejavnost
opravlja tudi zasebni zavod kot sorodna in alternativna sta-
tusna oblika. Monopol državne zdravstvene ustanove
preprečuje spontan proces razvoja, diverzifikacijo ponudbe
in s tem seveda tudi privatizacijo ter izriva konkurenčnost.
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Torej konkurenco, ki je sredstvo in ne cilj, torej sredstvo za
pospešitev razvoja in kakovosti izvajalcev.

3. Povečati vlogo pacientov v javnosti in še posebej orga-
nizirati civilno družbo z znanjem, ki se lahko vključi v pro-
mocijo zdravega življenjskega sloga. Vpliv in zadovoljstvo
uporabnika sta nujna elementa vsake uspešne reforme in
sprememb. Ko govorimo o pacientu in potencialnemu
uporabniku, sta soodgovornost in skrb za lastno zdravje pri
tem vendarle temeljno vodilo. Uporabnik mora biti
usposobljen, da sodeluje pri diagnostiki in svojemu zdravljen-
ju, zato mu moramo dati ustrezne informacije, mu omogoči-
ti, da razume svojo bolezen in da razume tudi zdravljenje.
Poglejte, kakšno katastrofo imamo pri upoštevanju navodil o
uprabi zdravil. Torej v tem kontekstu je potrebno poskrbeti,
da bo pacient pridobil potrebna znanja in veščine, da bo
lahko sam prevzemal del odgovornosti za svoje zdravljenje.
Posredovanje informacije o samozdravljenju ni zelo prepros-
ta naloga in se ne razume samo po sebi, je pa pomembna
dejavnost, ki sodi v kontekst preventive in soodgovornosti do
lastnega zdravja. Kaj veliko na tem področju nismo storili.
Samozdravljenje in soodgovornost seveda ne sme povzročati
zmede. Pri teh procesih je izredno pomembno vzpostavljanje
nove informacijske tehnologije, zdravljenje na daljavo, zdravl-
janje iz doma in od doma, stanovanja, prilagojena bolniku,
razvoj patronažne on-line službe in podobno, kar že deloma
poznamo. Zato je potrebno zagotoviti večjo regulativno vlogo
in kontrolo s strani civilne družbe preko uporabniških svetov.
Obvezno bi morali vzpostaviti pogoje za koalicije med
uporabniki in izvajalci in ne med izvajalci in nadzorniki, oziro-
ma politiki.

4. Seveda se je treba vprašati v kontekstu sprememb in
učinkovitosti zdravstvenega varstva, kako razumno gospoda-
rimo z resursi javnega zdravstvenega varstva. Pri tem mislim
na ljudi, tehnologijo, prostore in seveda informacije ter na
koncu tudi denar. Glede na moje dolgoletne izkušnje lahko
rečem, da ni optimalno in da trenutne razmere, ki so bile
povzročene že pred šestimi, sedmimi leti, niso primerne za
optimizirano upravljanje z resursi. Potrebna je deregulacija,
preko katere bi zagotovili večjo avtonomijo z vračanjem
premoženja javnim zavodom in poskrbeli za revitalizacijo
javnih zavodov. Avtonomen zavod z motiviranim manage-
mentom sprošča več pobud in je sposoben hitreje slediti
pobudam kapitala, zato suvereno izvaja nadziranje teh
interesov in jih učinkovito uvaja v prakso. Glede na pozi-
cioniranje javnega zavoda se trenutno management osredo-
toča pretežno na interne poslovne funkcije in notranjo orga-
nizacijo. Delovanje je nerizično, brez tveganj in sorazmerno
stabilno. Vloga direktorja je v takih razmerah skrčena na
vlogo administrativnega upravljalca, ki je pretežno odgovoren
državi in eksponentom aktualne politike, ki so zastopani v
nadzornih organih. Prepričan pa sem, da ima obstoječi man-
agement v zdravstvu veliko več sposobnosti in ambicij, kot pa
jih lahko uresniči.

5. Dejstvo, ki se ga seveda ne moremo razveseliti, je, da
vzpodbudimo večjo finančno odgovornost posameznika za
njegovo zdravstveno stanje in zdrav stil življenja. Saj vemo, da
nam ni noben problem dva ali tri tisoč evrov več odšteti za
avto, ko pa bi morali podobno vsoto v istem amortizacijskem
obdobju, kot to velja za avto, investirati v lastno zdravje in
izboljšanje stila življenja, pa nam ne gre preveč od rok. Seveda
sistem ni naravnan na te vzpodbude. Cilji v okviru davčne
politike v tem kontekstu niso v ospredju. Sindikat se je
sposoben v trenutku odzvati na ukrepe, ki bi vodili v tej smeri,
v smeri investiranja v lastno zdravje in jim nasprotovati, ne da
bi razumno pretehtali globalne učinke finančne odgovornos-
ti za samozdravljenje, za lastno zdravje in za spremembo stila
življenja, ki povzroča resne sekundarne zdravstvene prob-
leme. 

6. Meni ljubo vprašanje, ki je tudi eden od ključev prihod-
nosti in razvoja sistema zdravstvenega varstva, je vedno
naslednje: Torej kakšen naj bo management v zdravstvu v pri-
hodnje? Ne gre samo za znanje, gre tudi za lastnosti. Vendar
je kljub temu znanje ključno in to zlasti tisto, ki bo omogoča-
lo novo procesuiranje dela v zdravstvu, smiselno in mrežno
povezovanje različnih virov (človeški, tehnološki, prostorski,
finančni, informacijski) ne samo znotraj organizacije, temveč
tudi širše v kontekstu procesov zdravstvene storitve v okolju.
Pokazalo se bo, da je znanje in izkušnja zunaj ozkega pojma
zdravstva ključna prednost pri moderiranju problemov
internih konfliktov in pri povezovanju resursov. Vodenje, ki
bo temeljilo na odzivnosti odnosov v neposrednem okolju, se
bo pokazalo kot bistvena prednost. Management, ki bo znal
povezovati in upoštevati interese civilne družbe v ožjem in
širšem okolju izvajanja zdravstvene storitve, bo učinkovitejši
in skadnejši s pričakovanji ter cilji, ki jih mora doseči.
Predparlamentarne oblike demokracije in njena stališča bodo
barometer politične učinkovitosti v zdravstvu. Kar pa se tiče
lastnosti, bodo zmagali predani vizionarji, ki so pripravljeni
na sodelovanje, ki je usmerjeno k ljudem, ki bodo znali uvel-
javiti timsko delo in zagotoviti pravo mero avtonomije.
Zanesljivo pa ne bo mesta za diktatorje, za neprijazne ljudi, za
egocentričnost in za tiste, ki odklanjajo kakršno koli obliko
kooperativnosti. To velja za vodje tako v ambulanti, na odd-
elku v bolnišnici, v lekarni pa tudi za tiste v državni upravi in
za politike, ki se ukvarjajo z zdravstvenim varstvom in njegov-
im sistemom.

7. Če že naštevamo ključne vzgibe za razvoj in prihodnost
zdravstvenega varstva, naštejmo še nekaj trivialnih, ki dvigajo
prah in se nanj lepijo s preveliko vnemo, kot osrednjo
vprašanje, češ da gre za ključne probleme zdravstvenega varst-
va. 
- Prvi tak problem so koncesije, teh je že 1300, moja ocena je,
da večina koncesionarjev pošteno in zadovoljivo opravlja
svoje delo in da je le določen odstotek takih, ki mečejo slabo
luč na koncesionarje. Jasno je, da sistem podeljevanja konce-
sij ni bil pravi, ker je izhajal iz interesa zdravnika in ne iz
interesa potreb po zdravstvenem varstvu. Če vzamemo kon-
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cesijo kot orodje, s pomočjo njega korigiramo določene
probleme in deficite v sistemu zdravstvenega varstva. Torej s
koncesijo razpisujemo določena področja zdravstvene
dejavnosti, ki so deficitarna, razpisujemo koncesije za določe-
na geografska območja, kjer gre za pomanjkanje zdravnikov
in drugega zdravstvenega osebja in za določene sklope
dejavnosti, ki se lahko učinkoviteje izvajajo na koncesionarski
način, kot je na primer zobozdravstvo, kot zaokrožen
tehnološki segment in deloma tudi v osnovnem zdravstvu ter
v nekaterih specialistikah, ki predstavljajo zaokrožene
tehnološke celote. Ocenjujem tudi, da se proces koncesion-
arstva ne bo ustavil in da je še nekaj maneverskega prostora
za to obliko reguliranja javnega zdravstvenega sistema.

- Javno-zasebno partnerstvo, temu se zanesljivo ne bomo izog-
nili, če ne zaradi drugega, zato ne, ker država preko sekun-
darne delitve iz davkov zbranega denarja ne bo imela dovolj
za razvoj ustrezne zdravstvene infrastrukture. Seveda to part-
nerstvo stane, denar je blago in ga bo treba plačati. Edina
alternativa temu je pač višanje davkov in zmanjševanje
konkurenčnosti na ta račun. Vse diskusije izven tega konteks-
ta so neproduktivne. Drugotnega pomena pa so še naslend-
nje ugotovitve: Država ne bo imela več in dovolj denarja za
hitro razvijajoče se zdravstvo, niti ne bo nikoli usposobljena
za nadzorovanje učinkovitosti resursov in zdravstvene infra-
strukture. Primanjkovalo bo investicijskih sredstev, težko tudi
pričakujemo vzpostavitev učinkovite in dovolj usposobljene
uprave za vzpostavitev nadzora nad učinki kapitala.
Zasebnemu kapitalu je to dano že samo po sebi.

- Mreža zdravstvene dejavnosti, osnovna zadnjo je epidimi-
ološka slika, ali jo imamo in potem so še kriteriji,  kot so pri-
bližno enaka dostopnost do storitev, obseg in vrste storitev.
Če hočemo narediti ustrezno mrežo, moramo tudi vedeti, kaj
bomo mrežili, kar pomeni, da moramo imeti dokaj podroben
program zdravstvenega varstva, tako v naslednjem letu, v
naslednjih petih letih in vsaj v naslednjih petnajstih letih.
Statistični podatki nam to omogočajo. V kontekst mreže sodi
tudi vprašanje delitve dela v okviru sekundarnih ravni in
diverzifikacija terciarnih funkcij ob upoštevanju načela
racionalnosti in ustrezne kritične mase vrhunskega znanja,
tehnologije in dostopnosti. Postavimo tukaj še vprašanje, ali
je prav, da razvoj terciarnih funkcij v zdravstvenem varstvu
financiramo iz  solidarnostno zbranih sredstev, ki so vendar-
le namenjena zdravljenju bolezni in preventivi. V kontekstu
mreže se bo hitro odprlo vprašanje funkcij nekaterih lokalnih
bolnišnic, ki imajo vedno slabše pogoje za opravljanje svojih
nalog zaradi premajhne kritične mase tako storitev, kot tudi
znanja in jih v tej vlogi vzdržuje le še politični konsenz,
nikakor pa ne strokovna upravičenost in zanesljivost.

- V kontekst aktualnih vprašanj sodijo tudi seveda tudi afere,
ki so sproducirane in tudi realne, vendar vse zmanjšujejo
kredibilnost in zaupanje. Zaupanje v zdravstvo je pa temelj za
varnost in dobro počutje državljanov. Seveda afere take vrste,
kot so helikopterji, neuspešni razpisi in še kaj bi se naštelo,

same po sebi niso problematične, so pa zaradi tega, ker ust-
varjajo neprijetno razpoloženje in dvom v sposobnost in
usposobljenost voditeljev sistema javnega zdravstvenega varst-
va. 

- Kolektivne pogodbe za delavce, ki delajo v zdravstvu, so
definitivno temeljna ovira za stimulativno plačevanje sposob-
nejših in aktivnejših delavcev v zdravstvu. Spopad s konserva-
tivno strujo, ki zastopa linearnost nagrajevanja v javnem
zdravstvu, je nujen.

No na koncu pa skušajo zasledovati cilje, ki so po svoji zas-
novi standardni in klasični, vendar če jih kvantificiramo, so
ključni. Kajti cilj, ki ga ne moremo z nečem primerjati in
številčno ovrednotiti, je večinoma neuporaben. Vendar
vseeno zapišimo:
- večja učinkovitost in izraba virov;
- bolj kakovostne zdravstvene storitve, tako v tehničnem,
kakor tudi v funkcionalnem smislu;
- popolna transparentnost vseh delov sistema zdravstvenega
varstva;
- poznavanje natančne cene vseh storitev z njeno strukturo;
- izboljšati in popraviti sistem financiranja, kar pomeni več
delati na sistemu SPP, oziroma DRG;
- uvajanje in uporaba tehnoloških možnosti in informatike,
kjer ne gre za vprašanje dostopnosti do tehnologij, ampak
bolj za odnost managementa do teh tehnologij;
- pomembni so uporabniki, oziroma pacienti;
- pri razvijanju novih storitev mora država sodelovati le z
vzpodbujanjem konkurenčnega okolja, ne pa da ga regulira;
- začeti moramo meriti učinkovitost, tako posameznikov in
zavoda, kakor tudi sistema.

Čisto za konec pa še to; bistveni postulati poslanstva
zdravstvene ustanove in izvajalcev so: Pravilno oskrbljen bol-
nik in učinkovito izvedena storitev v okviru razpoložljivih
virov. Uporabnik in njegove potrebe je temeljno vodilo in ima
vedno večjo moč, ki mu jo zagotavljajo pravice v zakonih ter
tudi njegov položaj. Če smo mu dali moč, mu dajmo še
možnost izbire.
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1. Uvod

SS  pprriiččuujjooččiimm  ggrraaddiivvoomm  ZZaavvoodd  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  zzaavvaarroovvaann--
jjee  SSlloovveenniijjee  ((vv  nnaaddaalljjeevvaannjjuu  ZZZZZZSS))  oopprreeddeelljjuujjee  žžee  ččeettrrttii
ssttrraatteešškkii  rraazzvvoojjnnii  pprrooggrraamm  oodd  ssvvoojjee  uussttaannoovviittvvee  vv  lleettuu
11999922  ddaalljjee..  SSttrraatteešškkii  rraazzvvoojjnnii  pprrooggrraamm,,  kkii  zzaajjeemmaa  rraazzvvoo--
jjnnoo  oobbddoobbjjee  oodd  lleettaa  22000088  ddoo  lleettaa  22001133,,  nnaassttaajjaa  vv  ččaassuu,,
kkoo  vv  ookkoolljjuu  ššee  nniissoo  zznnaannii  aallii  sspprreejjeettii  vvssii  ppoottrreebbnnii  rraazzvvoo--
jjnnii  ddookkuummeennttii,,  kkii  bbii  mmoorraallii  bbiittii  ppooddllaaggaa  ssttrraatteešškkeemmuu
rraazzvvoojjnneemmuu  nnaaččrrttoovvaannjjuu  nnaa  ZZZZZZSS,,  kkoott  ssttaa  nnaa  pprriimmeerr
nnaajjaavvlljjeennaa  DDrržžaavvnnii  rraazzvvoojjnnii  pprrooggrraamm  22000077--22001133  iinn  pprreedd--
vvsseemm  PPllaann  zzddrraavvssttvveenneeggaa  vvaarrssttvvaa  zzaa  oobbddoobbjjee  22000088--22001133
tteerr  pprriiččaakkoovvaannee  sspprreemmeemmbbee  nneekkaatteerriihh  ddrruuggiihh  zzaakkoonnsskkiihh
aakkttoovv..  KKlljjuubb  tteemmuu  ssoo  oorrggaannii  uupprraavvlljjaannjjaa  iinn  ssttrrookkoovvnnaa
sslluužžbbaa  ZZZZZZSS  zzaarraaddii  ppoottrreebb  ppoo  uuččiinnkkoovviitteemm  vvooddeennjjuu
zzaahhtteevvnniihh  pprroocceessoovv  oobbvveezznneeggaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  zzaavvaarroovvaann--
jjaa  vv  ddrržžaavvii  mmnneennjjaa,,  ddaa  jjee  oobb  iizztteekkuu  ssttrraatteešškkeeggaa  rraazzvvoojjnnee--
ggaa  pprrooggrraammaa  zzaa  oobbddoobbjjee  22000022--22000077  iinn  pprreehhoodduu  vv  nnoovvoo
oobbddoobbjjee  22000088--22001133  ppoottrreebbnnoo  ppoosskkrrbbeettii  zzaa  kkoonnttiinnuuiitteettoo
ssttrraatteešškkeeggaa  iinn  lleettnneeggaa  ppllaanniirraannjjaa  tteeggaa  ppooddrrooččjjaa..  VV
kkoolliikkoorr  bbii  pprrii  sspprreejjeemmaannjjuu  ppoommeemmbbnniihh  rraazzvvoojjnniihh  ddookkuu--
mmeennttoovv  vv  ssiisstteemmsskkeemm  ookkoolljjuu  pprriiššlloo  ppoo  sspprreejjeemmuu
SSttrraatteešškkeeggaa  rraazzvvoojjnneeggaa  pprrooggrraammaa  ZZZZZZSS  22000088--22001133  ((vv
nnaaddaalljjeevvaannjjuu  SSRRPP))  ddoo  vveeččjjiihh  pprreemmiikkoovv  aallii  sspprreemmeemmbb,,  bboo
ZZZZZZSS  pprriissttooppiill  kk  pprriipprraavvii  mmoorreebbiittnniihh  ddrruuggaaččnniihh
iizzhhooddiišščč  zzaa  nnaaččrrttoovvaannjjee  ssvvoojjeeggaa  rraazzvvoojjaa..

Ne glede na to, da nekateri osrednji razvojni dokumenti v sis-
temskem okolju še niso sprejeti, so na področju zdravstvene-
ga varstva in zdravstvenega zavarovanja osnovne razvojne
usmeritve vendarle že dovolj znane in jasne, saj namenjajo
zdravju in zdravstvu ustrezno pozornost številni že sprejeti
razvojni dokumenti v okviru Svetovne zdravstvene organizaci-
je, na ravni EU in na nacionalni ravni, Strategija razvoja
Slovenije (2005) zdravstveno varstvo opredeljuje kot enega
izmed najpomembnejših temeljev razvoja socialne države.
Proces izboljševanja in izpopolnjevanja sistema zdravstvenega
varstva in zdravstvenega zavarovanja je zato mogoče razumeti
kot eno izmed prednostnih dejavnosti države tudi v nasled-

njem razvojnem obdobju, pri čemer je potrebno še posebej
izpostaviti pomen prilagajanja sistema razmeram dolgožive
družbe, ki povzroča vrsto razvojnih izzivov za dolgoročno
finančno vzdržnost sistema. 
V dokumentih, ki naj bi predstavljali podlago za dolgoročno
načrtovanje zdravstvenega varstva Slovenije so bile postavl-
jene predvsem naslednje zahteve:

- izboljšati zdravje prebivalstva in zmanjšati breme bolezni,
- zagotoviti dolgoročno finančno vzdržnost sistema
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v državi,
- izboljšati upravljanje področja zdravstvenih dejavnosti,
- izboljšati kakovost in varnost izvajanja programov
zdravstvenih storitev.

S svojo dejavnostjo ZZZS, kot edini nosilec in izvajalec
obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi, uresničuje
zakonska pooblastila predvsem z zagotavljanjem stabilnih
finančnih virov, urejanjem zavarovanj zavarovanih oseb,
omogočanjem uresničevanja njihovih pravic iz tega naslova in
financiranjem izvajalcev programov zdravstvenih storitev v
Sloveniji. Tako ima odgovornost za doseganje enakih
možnosti dostopa do pravic vsem zavarovanim osebam in
drugih s tem povezanih razvojnih ciljev sistema, znotraj tega
pa predvsem neposredno odgovornost za doseganje ciljev
finančne vzdržnosti sistema. Ob tem ni mogoče spregledati
posrednega vpliva in odgovornosti ZZZS na uresničevanje
ostalih vsebinskih ciljev na področju zdravstvenega varstva.
Organi upravljanja in vodstvo ZZZS se pri tem posebej
zavedajo svoje vloge in nalog pri uresničevanju zakonskih
obveznosti in celovite odgovornosti do zavarovanih oseb,
zavezancev za plačilo prispevkov, izvajalcev zdravstvenih
storitev in drugih udeležencev v sistemu zdravstvenega
zavarovanja. Uresničevanju te odgovornosti je namenjeno
strateško načrtovanje ZZZS. S sprejemom SRP za naslednje
razvojno obdobje 2008-2013 ZZZS določa razvojne aktivnos-
ti in alternative, katerih osnovni namen je zagotoviti
nemoteno in čim bolj kakovostno izvajanje obveznega
zdravstvenega zavarovanja ter stabilne finančne pogoje za
skladen in kakovosten razvoj zdravstvenih zmogljivosti v
državi za potrebe javnega zdravstvenega zavarovanja v državi. 
SRP 2008-2013 je oblikovan v skladu z metodologijo razvo-
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jnega načrtovanja, ki temelji na izbranih načelih strateškega
managementa in na sistemu uravnoteženih kazalnikov
uspešnosti poslovanja. Gradivo opredeljuje razvojno vizijo in
globalne cilje ter strategije za njihovo uresničevanje, ki so bili
opredeljeni na osnovi analiz stanja in razvojnih možnosti, vel-
javnih sistemskih dokumentov in podlag ter ki izhajajo iz
zakonskih obveznostih in pristojnosti ZZZS pri upravljanju s
sredstvi obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dokument
opredeljuje tudi način izvedbe oz. uresničevanja programa in
sicer z opredelitvijo procesa poslovnega planiranja in opre-
delitvijo razvojnih nalog in projektov za obdobje 2008-2013.
Skladno s svojim poslanstvom na področju izvajanja obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja, ki je opredeljeno v zakonu,
gradi ZZZS v novem SRP svojo razvojno vizijo predvsem v
skrbi za primerno raven zdravstvene varnosti zavarovanih
oseb v Republiki Sloveniji. Solidarnost tako v razvojnem
obdobju, ki je pred nami, ostaja stalnica razvoja, nenehno
izboljševanje kakovosti in s tem večja izbira za zavarovance pa
novost, ki jo želi ZZZS uresničiti. V okviru vodstva ZZZS zato
že tečejo nekatere aktivnosti,
ki bodo pomagale zagotoviti
nov kvalitativen korak pri ude-
janjanju tega dokumenta. Gre
za aktivnosti, kot so prenova
in usposabljanje vodilnega
tima, usposabljanje srednjega
managementa, prenova nabo-
ra kazalcev uspešnosti vodenja
in procesov, vsebinsko in
organizacijsko oblikovanje
novih (delovnih) področij,
oblikovanje (ne)materialnega
motivacijskega spleta, izvajan-
je "interne šole" zdravstvenega
zavarovanja, idr. Bistveno večjo pozornost pa namenjamo
tudi organizacijski kulturi in klimi med zaposlenimi.
Vrednotam, (kot pomembnemu delu organizacijske kulture)
je zato namenjeno posebno poglavje. Pred vsemi pa je naša
osrednja vrednota kakovostna skrb za zavarovane osebe, ki
jim je namenjen celotnem sis-
tem obveznega zdravstvenega
zavarovanja, in težnja po stal-
nem izboljševanju v našo skup-
no korist. 

Dokument nakazuje tudi stal-
išča in poglede ZZZS na
razvojna področja sistema
zdravstvenega varstva, kar naj
bi sicer urejal plan
zdravstvenega varstva
Slovenije. S temi stališči
izražajo organi upravljanja
ZZZS, kot predstavniki
zavarovanih oseb in plačnikov prispevkov za zdravstveno
zavarovanje, svoj odnos in interes do razvoja celotnega sis-

tema zdravstvenega varstva in do tistih ukrepov ter dejavnikov
iz zunanjega okolja, ki bodo vplivali tudi na uresničevanje
strategije obveznega zdravstvenega zavarovanja. S tem želi
izraziti svojo pripravljenost za aktivno sodelovanje pri ustvar-
janju sistema zdravstvenega varstva, ki bo naravnano na zado-
voljevanje potreb in interesov prebivalstva ter ki bo skladno z
gospodarskim in družbenim razvojem države. 

2.1. Analiza trendov v okolju

2.1.1. Gospodarski in družbeni razvoj 2002-
2007

SSlliikkaa  11..  GGiibbaannjjee  ((ssttooppnnjjaa))  zzaappoosslleennoossttii  vv  SSlloovveenniijjii  vv  lleettiihh  22000022--
22000077

VViirr::  DDrržžaavvnnii  ppoorrttaall  RRSS,,  IISSPPOO  --  IInnffoorrmmaacciijjsskkii  sseerrvviiss  ppooddaattkkoovv

SSlliikkaa  22..  PPoovvpprreeččnnaa  mmeesseeččnnaa  bbrruuttoo  ppllaaččaa  nnaa  zzaappoosslleenneeggaa  ppoo
ddeejjaavvnnoossttiihh,,  22000044--22000077
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2.1.2. Prebivalstvo in zavarovane osebe

TTaabbeellaa  11..  ZZaavvaarroovvaannee  oosseebbee  22000022--22000077  

2.1.3. Zdravstveno stanje prebivalstva

TTaabbeellaa  33..  GGiibbaannjjee  šštteevviillaa  iinn  ddeelleežžaa  ((kkuurraattiivvnniihh  iinn  pprreevveenn--
ttiivvnniihh))  oobbiisskkoovv  nnaa  pprriimmaarrnnii  rraavvnnii  zzddrraavvssttvveennee  ddeejjaavvnnoossttii  tteerr
šštteevviillaa  oobbiisskkoovv  nnaa  pprreebbiivvaallccaa  vv  oobbddoobbjjuu  11999955--22000044,,  SSlloovveenniijjaa

TTaabbeellaa  44..  GGiibbaannjjee  ssttooppnnjjee  iinn  ddeelleežžaa  hhoossppiittaalliizzaacciijj  nnaa  sseekkuunn--
ddaarrnnii  iinn  tteerrcciiaarrnnii  rraavvnnii  zzddrraavvssttvveennee  ddeejjaavvnnoossttii  ppoo  oossnnoovvnniihh
vvzzrrookkiihh  vv  oobbddoobbjjuu  11999955--22000044,,  SSlloovveenniijjaa  
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zavarovanci  družinski èlani  skupaj struktura Skupina 
zavarovancev  2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 

1. delavci  710.129 778.172 413.293 400.667 1.123.422  1.178.839  57,3 58,7 

2. podjetniki  63.245 68.294 31.747 31.201 94.992 99.495 4,8 5,0 

3. kmetje  17.951 15.057 12.078 9.468 30.029 24.525 1,5 1,2 

4. upokojenci  492.788 506.948 42.929 30.241 535.717 537.189 27,3 26,8 

5. uprav. iz proraèuna  7.836 13.837 556 4.205 8.392 18.042 0,4 0,9 

6. brezposelni  21.444 12.995 6.010 2.470 27.454 15.465 1,4 0,8 

7. ZZZ 15/21*  67.642 61.226 14.742 14.923 82.384 76.149 4,2 3,8 

8. ostali  47.491 46.621 11.553 11.494 59.044 58.115 3,0 2,9 

SKUPAJ 1.428.526 1.503.150  532.908 504.669 1.961.434  2.007.819  100,0 100,0 

Število obiskov po razlogih  1995 % 2000 % 2004 % 

Št. obiskov - kurativa (v 1000)  9.960 90,41 9.076 88,85 8.910 89,00 

Št. obiskov - preventiva (v 
1000) 1.057 9,59 1.139 11,15 1.101 11,00 

Št. obiskov - skupaj (v 1000)  11.017 100,00 10.215 100,00 10.011 100,00 

Št. obiskov na prebivalca  5,6   5,2   4,9   

MKB-9 1995 % 2000 % 2004 % 

Neoplazme 13,6 8,8 17,0 10,4 18,03 11,72 

Bolezni srca  15,6 10,1 17,0 10,4 17,92 11,65 

Poškodbe in zastrupitve  14,7 9,6 16,1 9,9 15,26 9,92 

Skupaj vse diagnoze (na 1000  prebivalcev)  154,3 100,0 163,1 100,0 153,86 100,00 
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2.1.4. Finančni viri za zdravstveno varstvo in
zavarovanje

TTaabbeellaa  55..  OOcceennaa  jjaavvnniihh  iizzddaattkkoovv  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  vvaarrssttvvoo
vv  SSlloovveenniijjii  22000033,,  22000055  iinn  22000077  vv  tteekkooččiihh  cceennaahh  ((vv  mmiillii--
jjoonniihh  EEUURR))  iinn  vv  ooddssttoottkkuu  oodd  BBDDPP  

Vir: Poslovna poročila ZZZS, 2003-2007

Opombe: 
Tabela vsebuje podatke za obvezno zdravstveno zavarovanje
po zaključnih računih ZZZS za vsa leta.

Podatki pred vstopom Slovenije v evropsko monetarno unijo
1.1.2007 so preračunani iz slovenskega tolarja (SIT) z
uporabo nepreklicnega menjalnega razmerja (1 EUR =
239,64 SIT) v evro (EUR). Ta prikaz omogoča primerjavo v
državi skozi čas in zagotavlja ohranitev kazalcev razvoja (stop-
nje rasti).

* Podatek za BDP za leto 2007 je ocena UMAR, Ekonomsko
ogledalo, december 2007, zato so vsi izračunani deleži v BDP
za leto 2007 ocene. Podatki za BDP za leti 2003 in 2005 so
po stanju na dan 25.1. 2008. Vir: SURS.

TTaabbeellaa  66..  OOcceennaa  zzaasseebbnniihh  iizzddaattkkoovv  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  vvaarrssttvvoo  vv
SSlloovveenniijjii  22000033,,  22000055  iinn  22000077  vv  tteekkooččiihh  cceennaahh  ((vv  mmiilliijjoonniihh

EEUURR))  iinn  vv  ooddssttoottkkuu  oodd  BBDDPP  

Vir: Poslovna poročila ZZZS, 2003-2007

Opombe: 
Podatki pred vstopom Slovenije v evropsko monetarno unijo
1.1.2007 so preračunani iz slovenskega tolarja (SIT) z
uporabo nepreklicnega menjalnega razmerja (1 EUR =
239,64 SIT) v evro (EUR). Ta prikaz omogoča primerjavo v
državi skozi čas in zagotavlja ohranitev kazalcev razvoja (stop-
nje rasti).
* Podatek za BDP za leto 2007 je ocena UMAR,
Ekonomsko ogledalo, december 2007, zato so vsi izračunani

deleži v BDP za
leto 2007 ocene.
Podatki za BDP
za leti 2003 in
2005 so po stanju
na dan 25.1.
2008. Vir: SURS.
** N a
podlagi OECD
metodologije za

izračun nacionalnih zdravstvenih računov (NZR) od leta
2007 dalje med izdatki za PZZ prikazujemo odhodke za
škode in obratovalne stroške za vse prostovoljne zdravstvene
zavarovalnice (Vzajemna, Triglav zdravstvena zavarovalnica in
Adriatic).
V ta sredstva niso vključena sredstva zasebnih zavarovalnic
(npr. Asistenca itd), ker evidence zanje še niso vzpostavljene.

Vir: NZR za leti 2003 in 2005. Za leto 2007 so podatki ocen-
jeni: podlaga so podatki iz leta 2005, povečani za rast
izdatkov na OZZ.
*** Plačila iz žepa. Vir: NHA za leti 2003 in 2005; splet-
na stran SURS-objava po COICOP za leto 2006. Za leto 2007
je podatek ocenjen na podlagi ocene inflacije za 2007.
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2003 2005 2007 
Vir in vrsta javnih izdatkov  

mio € % BDP mio € % BDP mio € % BDP 

1. Obvezno zdravstveno zavarovanje  1.581,00 6,40 1.749,21 6,19 1.942,22 5,85 

2. Proraèunska sredstva države  66,52 0,27 90,34 0,32 79,06 0,24 

3. Proraèunska sredstva o bèine 15,77 0,06 17,07 0,06 29,70 0,09 

4. JAVNI IZDATKI SKUPAJ (1+2+3)  1.663,29 6,73 1.856,62 6,57 2.050,98 6,18 

5. BDP* 24.715,91   28.243,49    33.177,00    

2003 2005 2007 
Vir in vrsta izdatkov  

mio € % BDP mio € % BDP mio € % BDP 

1. 
Prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje**  280,17 1,13 311,92 1,10 346,34 1,14 

2. Neposredna plaèila ***  257,75 1,04 298,40 1,06 314,57 1,03 

3. ZASEBNI IZDATKI SKUPAJ (1+2)  537,92 2,18 610,32 2,16 660,91 2,17 

4. BDP* 24.715,91   28.243,49    33.177,00    
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TTaabbeellaa  77..  OOcceennaa  jjaavvnniihh  iizzddaattkkoovv  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  vvaarrssttvvoo  vv
SSlloovveenniijjii  22000033,,  22000055  iinn  22000077  vv  mmiilliijjoonniihh  EEUURR  iinn  vv  ooddssttoottkkuu
oodd  BBDDPP  ((ppoo  mmeettooddoollooggiijjii  NNZZRR))  

Opomba: Tabela vsebuje podatke za obvezno zdravstveno
zavarovanje po zaključnih računih ZZZS za vsa leta. Podatki
so pripravljeni po metodologiji nacionalnih zdravstvenih
računov (NZR): iz sredstev za obvezno zdravstveno
zavarovanje so izključena denarna nadomestila (pogrebnine,
posmrtnine, nadomestila odsotnosti, potni stroški, dnevnice
in prevozi; med javne izdatke pa je vključen dodatek ZPIZ za
pomoč in postrežbo.

Podatki so preračunani iz slovenskega tolarja (SIT) z uporabo
nepreklicnega menjalnega razmerja (1EUR = 239,64 SIT) v
evro.

Ta prikaz omogoča primerjavo v državi skozi čas in zagotavl-
ja ohranitev kazalcev razvoja (stopnje rasti)

* Podatek za BDP za leto 2007 je ocena UMAR,
Ekonomsko ogledalo, december 2007, zato so vsi izračunani
deleži v BDP za leto 2007 ocene. Podatki za BDP za leti 2003
in 2005 so po stanju na dan 25.1. 2008. Vir: SURS.

SSlliikkaa  44..  DDeelleežž  jjaavvnniihh  iinn  zzaasseebbnniihh  ssrreeddsstteevv  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  vvaarrsstt--
vvoo  ((vv  %%  BBDDPP))  vv  iizzbbrraanniihh  ddrržžaavvaahh  EEUU  vv  pprriimmeerrjjaavvii  ss  SSlloovveenniijjoo
ppoo  mmeettooddoollooggiijjii  NNZZRR,,  22000055

Vir: OECD Health Data 2007
Opombe:
Vsi izdatki za zdravstvo vključno z investicijami. Izračun
deležev temelji na metodologiji NZR.
Za države EU: Litva, Latvija, Estonija, Malta, Ciper,
Romunija in Bolgarija ni podatkov.
* Zadnji razpoložljivi podatek je za leto 2004. Za
Nizozemsko so podatki iz leta 2003.
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2003 2005 2007 
Vir in vrsta javnih izdatkov  

mio € % BDP mio € % BDP mio € % BDP 

1. Obvezno zdravstveno z avarovanje  1.412,12 5,89 1.565,26 5,67 1.747,50 5,27 

2. Proraèunska sredstva države  66,52 0,28 90,34 0,33 79,06 0,24 

3. Proraèunska sredstva obèine  15,77 0,07 17,07 0,06 29,70 0,09 

4. ZPIZ - dodatek za pomoè in postrežbo  53,16 0,22 61,30 0,22 69,47 0,21 

5. JAVNI IZDATKI SKUPAJ (1+2+3+4)  1.547,57 6,23 1.733,98 6,28 1.925,73 5,80 

6. BDP* 24.715,91   28.243,49    33.177,00    

Samo Fakin Strateški razvojni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje 2008-2013



TTaabbeellaa  88..  DDeelleežžii  ssrreeddsstteevv  zzaa  mmaatteerriiaallnnee  ssttrroošškkee  iinn  ppllaaččee  ppoo
zzddrraavvssttvveenniihh  ddeejjaavvnnoossttiihh,,  SSlloovveenniijjaa,,  22000000  --  22000077  
((VViirr::  PPoosslloovvnnaa  ppoorrooččiillaa  ZZZZZZSS  22000000--22000077))

Legenda:
- PL: plače s prispevki delodajalcev in sredstvi za regres ter
dodatno pokojninsko zavarovanje
- MS: materialni stroški,amortizacija, ločeno zaračunljiv mate-
rial

SSlliikkaa  66..  OObbsseegg  ((vv  eevvrriihh))  nnaa  lleettnnii  rraavvnnii  iinn  ddeelleežžii  ddooddaattnniihh  ssrreedd--
sstteevv  vv  SSppllooššnniihh  ddooggoovvoorriihh  zzaa  lleettaa  22000022--22000077  ppoo  oossnnoovvnniihh
nnaammeenniihh  ppoorraabbee,,  SSlloovveenniijjaa

Opombe: Boljše vrednotenje: dodatna sredstva za plače,
materialne stroške, amortizacijo in za specializacije
zdravnikov 

Nujne širitve: trajna dodatna sredstva za krajšanje čakalnih
dob oziroma širitev javne zdravstvene mreže
Enkratni programi: enkratna dodatna sredstva za krajšanje
čakalnih dob
Nove tehnologije: novi postopki in metode zdravljenja in
nova zdravila (predvsem za zdravljenje rakavih bolezni)
Vir: Splošni dogovori in Poslovna poročila ZZZS 2002-2006
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Osnovna  
Dejavnost 

Spec.amb.  in 
bolniš.dejavnost 

Lekarniška 
dejavnost Dejavnost SVZ  

Zdraviliška 
dejavnost 

Skupaj vse 
dejavnosti 

Leto PL MS PL MS PL MS PL MS PL MS PL MS 

2000 72,67 27,33 54,44 45,56 78,53 21,47 79,42 20,58 57,69 42,32 62,16 37,84 

2002 72,21 27,79 51,29 48,71 80,87 19,13 82,07 17,93 60,67 39,24 59,93 40,07 

2004 73,90 26,10 52,28 47,72 81,14 18,86 83,38 16,62 62,54 37,46 60,95 39,05 

2006 74,37 25,63 51,73 48,27 80,08 19,92 83,86 16,14 63,36 36,64 60,58 39,42 

2007 73,39 26,61 51,63 48,37 79,16 20,84 83,88 16,12 63,31 36,69 60,13 39,87 
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SSlliikkaa  77..  PPrriimmeerrjjaavvaa  mmeedd  ggiibbaannjjeemm  cceelloottnniihh  iizzddaattkkoovv  zzaa  ddrraaggaa
zzddrraavviillaa**  tteerr  zzaa  oossttaallaa  zzddrraavviillaa,,  kkii  ssoo  bbiillaa  iizzddaannaa  nnaa  rreecceepptt  vv
bbrreemmee  oobbvveezznneeggaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  zzaavvaarroovvaannjj,,  SSlloovveenniijjaa  22000022  --
22000077

*Opomba: Kot draga smo opredelili zdravila, za katera ter-
apijo določi lahko le zdravnik specialist in katerih letno
zdravljenje presega 2.000 evrov (vključena so tudi biološka
zdravila).

TTaabbeellaa  99..  ZZddrraavvssttvveennee  zzmmoogglljjiivvoossttii  vv  SSlloovveenniijjii,,  22000011--22000055  vv
pprriimmeerrjjaavvii  zz  ddrržžaavvaammii  EEUU  

Vir: Health For All Database, WHO Europe
(http://data.euro.who.int), 2006 in Zdravstveni statistični
portal, IVZ (http://www.ivz.si/index.php?akcija=podkate-
gorija&p=56)

Opombe: *
EU 15 predstavlja povprečje izbranih kazalcev za države EU
pred širitvijo v letu 2004; EU novi predstavlja povprečje novih
držav EU, ki so postale članice po letu 2004 ali 2007; EU vsi

predstavlja povprečje vseh držav EU
** Zadnji razpoložljiv podatek (praviloma iz leta 2004, nekaj
podatkov tudi za leto 2005)
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Izbrani kazalci zdravstvenih 
zmogljivost i 2001 2002 2003 2004 2005 EU 15* EU 

novi* EU vsi * 

Št. bolniš. postelj na 100.000 preb.  516,36 508,44 495,55 479,92 483,03 570,82** 643,68**  584,16** 

Št.akut.bolniš.postelj na 100.000 preb.   423,59 414,29 401,00 385,03 387,48 393,18** 502,59**  413,46** 

Delež zasebnih bolniš. postelj   0,19% 0,22% 0,22% 0,87%  1,04% 22,97%** 5,5'%** 20,07%** 

Št. zdravnikov na 100.000 preb.  218,92 224,23 226,27 231,1 … 335,55** 261,23**  317,75** 

Št. spl.  zdravnikov na 100.000 preb.  46,28 46,65 46,32 46,37 … 102,62** 70,5** 97,57** 

Št. zdravn.v bolniš. na 100.000 preb.  119,09  124,22 125,35 131,78 … … … … 

Št. zobozdravnikov na 100.000 preb.  59,14 60,08 60,25 50,74 … 65,74** 40,81** 60,60** 

Št.farmacevtov na 100.000 preb.  38,96 39,58 41,07 42,46 … 81,52** 42,33** 71,94** 

Št. med. sester na 100.000 preb.  715,1 717,89 … … … 749,48** 545,85**  693,73** 
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SSlliikkaa  88..  PPaaddaannjjee  šštteevviillaa  bboollnniišškkiihh  ppoosstteelljj  nnaa  pprreebbiivvaallccaa  
vv  SSlloovveenniijjii  vv  pprriimmeerrjjaavvii  zz  EEUU  ((vvssii)),,  11999933--22000055

3. Razvojne potrebe in razvojne možnosti v
obdobju 2008-2013 

Na nadaljnje razvojne možnosti obveznega zdravstvenega
zavarovanja bodo, podobno kot doslej, močno vplivali zunan-
ji dejavniki, kot so demografske in sociodemografske spre-
membe prebivalstva, zdravstveno stanje prebivalstva, materi-
alni okviri, ki jih bo narekoval gospodarski razvoj in politične
odločitve glede socialne in zdravstvene politike, razvoj medi-
cinske in farmacevtske tehnologije, razvoj, organizacija in
financiranje zdravstvene službe ter nekatere druge spremem-
be v okolju. Prav tako bodo močno odvisne od odločitev,
kakšno zdravstveno zavarovanje in varstvo bo gradila država v
prihajajočih letih oziroma o tem, kakšna naj bi bila soli-
darnost na tem področju v prihodnje. To so sicer vprašanja
strategije razvoja sistema zdravstvenega varstva kot celote in
ki jo mora določiti država, vendar jih je potrebno predvide-
vati in upoštevati pri načrtovanju obveznega zdravstvenega
zavarovanja. 

ZZZS je in želi biti pri reševanju teh vprašanj aktivni sogov-
ornik tistim, ki bodo sprejemali odločitve, saj zastopa
interese vseh zavarovanih oseb v Sloveniji. Aktivno sodelo-
vanje ZZZS pri teh odločitvah je nujno tudi zaradi tega, ker je
njegova naloga in dolžnost zagotoviti stabilnost pri zagotavl-
janju možnosti uresničevanja pravic zavarovanih oseb in v čim
večji meri zagotoviti uresničevanje potreb in pričakovanj
zavarovanih oseb glede enakomerne krajevne in časovno
dostopnosti ter kvalitete storitev. Vse to pa se bo moralo
dogajati v materialnih okvirih, ki jih bo zmogla naše gospo-
darstvo in brez primanjkljajev ali zadolževanj.
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TTaabbeellaa  2255..  PPoovvzzeetteekk  pprriiččaakkoovvaanniihh  ddeemmooggrraaffsskkiihh  iinn  ssoocciiooddee--
mmooggrraaffsskkiihh  sspprreemmeemmbb  vv  SSlloovveenniijjii  ddoo  lleettaa  22001133  

TTaabbeellaa  2266..  PPrriiččaakkoovvaannaa  ggiibbaannjjaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  ssttaannjjaa  iinn
ppoottrreebb  ppoo  zzddrraavvssttvveenniihh  ssttoorriittvvaahh  vv  oobbddoobbjjuu  22000088--22001133  
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1. število prebivalstva bo ostalo enako kot ob koncu sedanjega planskega obdobja (to je leto 2007);  

2. zmanjšalo se bo število in delež  mlajših od 15 let, zaradi èesar ne bo potrebno širiti programe 
zdravstvenih storitev za to populacijo;  

3. poveèalo se bo število oseb, starih 65 let in veè. Ker se bo delež te populacije poveèeval tudi po 
letu 2013, in ker ima le ta posebne potrebe je po trebno pripraviti za njo posebne programe 
zdravstvenih storitev in tudi na drugih podroèjih s ciljem, da se izboljša oziroma ohranja njeno 
dobro zdravstveno stanje tudi v poznih letih;  

4. zaposlenost prebivalstva se bo neznatno poveèala, kar ne bo vidnejš e vplivalo na zdravstveno 
varstvo in zavarovanje;  

5. zmanjšala se bo brezposelnost;  

6. poraslo bo število opravièencev do pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,  kar bo 
zmanjšalo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje;  

7. prišlo bo do  poveèanja indeksa staranja  (razmerje med prebivalstvom starim 65 let in veè ter 
prebivalstvom staro manj kot 15 let) in indeksa starostne odvisnosti (razmerje med prebivalstvom, starim 
65 let in veè ter delovno sposobnim prebivalstvom, starim med 15 in 64  let); 

8. prišlo bo do manjšega poveèanja vzdrževanih zavarovanih oseb  (razmerje med zaposleno 
populacij,vkljuèno s samozaposlenimi in kmeti ter populacijo od 0 do 14 let ter drugimi, ki niso zaposleni 
oziroma ne prejemajo plaèe oziroma niso aktivni, ker ne ustvarjajo dohodka)  

9. spremenila se bo struktura zavarovanih oseb tako, da se bo zmanjšalo število otrok, kot 
družinskih èlanov zavarovancev, zmanjšalo se bo število zavarovancev, ki so zavarovani kot 
brezposelni ali kmetje, poveèalo pa se bo število zavarovancev – upokojencev;  

1. izboljšanje kazalcev zdravstvenega stanja kot so povpreèna prièakovana življenjska doba za 
moške in ženske ter sp lošne smrtnosti;  

2. zaradi staranja prebivalstva se bodo poveèale potrebe po zdravstvenih storitvah na vseh 
podroèjih zdravstvenih dejavnosti (primarna, sekundarna, terciarna), ter porabi zdravil in 
pripomoèkov. Ocene kažejo, da bo poveèanje potreb in zah tev veèje na podroèju primarne ravni 
zdravstvenih dejavnosti, pri porabi zdravil in pripomoèkov;  

3. do najveèjega porasta potreb (in zahtev) po zdravstvenih storitvah, ki bo pogojen s staranjem 
prebivalstva, bo prišlo zaradi neoplazem, bolezni obtoèil, mi šièno – kostnega sistema, oèi in 
zaradi poškodb;  

4. poveèane potrebe po zdravstvenih storitvah, kot rezultat staranja bodo stalnica razvoja, èeprav 
ne bodo posebej izrazite in bodo dosegle med 0,5 do 1 % rast storitev v obdobju 3 – 4 let; 

5. v porastu bo  predvsem potreba po dolgotrajni oskrbi, ki doslej še ni organizacijsko in sistemsko 
urejena kot posebno podroèje socialne varnosti in obèutno vpliva na potrebe v zdravstvenem 
varstvu in zavarovanju. Èe se podroèje ne uredi, bodo tovrstne potrebe izrazito poveèale pritisk 
na zdravstveno službo in obvezno zdravstveno zavarovanje in bo zanj pomenilo najveèje 
razvojno tveganje;  

6. pojav novih ali ponovni pojav nalezljivih bolezni, ki že nekaj èasa pri nas niso predstavljale 
resnejši zdravstveni problem;  

7. pojav nekaterih potreb, ki jih bodo povzroèile spremembe v okolju (klimatske spremembe);  

8. izboljšanje zdravstvenega stanja in zmanjšanje nekaterih potreb zaradi širitve programov krepitve 
zdravja, sprememb v življenjskih navadah ljudi in zdravju bolj nak lonjene politike na razliènih 
podroèjih bo še majhno in komaj zaznavno, èeprav se bo obseg teh programov obèutno poveèal.  
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Zaključna ocena vseh opisanih vplivov je podana v tabeli 27,
iz katere so razvidne zelo široke možnosti razpleta glede
realne rasti izdatkov v obdobju 2008-2013. 

TTaabbeellaa  2277..  OOcceennaa  rraazznniihh  vvpplliivvoovv  nnaa  zzddrraavvssttvveennee  ppoottrreebbee  iinn
zzaahhtteevvee  vv  lleettiihh  22000088  --  22001133

Opombe: 

* Predlog je zapisan v Predlogu plana zdravstvenega varstva
Slovenije. Po njegovih navedbah bi to pomenilo letno
povečanje števila zdravnikov za 233 in števila medicinskih ses-
ter za 400.

** Ocena je pripravljena na podlagi predvidevanj, da bo
ZZZS plačeval še naprej "zdravstveno nego" v socialnih
zavodih po dosedanjih merilih, pri čemer se bo število
varovancev povečalo vsako leto za 1200.

3.2. Ocena finančnih vplivov 

Direktorat za ekonomska in finančna vprašanja Evropske
komisije ocenjuje, da bi Slovenija morala nameniti za
zdravstveno varstvo za pokritje potreb po zdravstvenih storit-
vah, do leta 2010, iz javnih sredstev med 6,6 in 6,8 % bruto
domačega proizvoda. V Sloveniji smo leta 2007 namenili za
kritje zdravstvenih storitev po metodologiji OECD za pripra-
vo nacionalnih zdravstvenih računov 1.201 EUR na prebival-
ca, od tega 870 EUR iz javnih sredstev. Preračunano na
kupno moč (PPP) to pomeni, da smo imeli na voljo 1.659
EUR po osebi od tega 1.202 EUR javnih sredstev po prebi-
valcu. Če bi se ta sredstva povečevala skladno z rastjo bruto
domačega proizvoda, bi se po ocenah Direktorata za finanč-
na in ekonomska vprašanja EU povečevala po letni stopnji
3,5 - 3,6.

Podobna je ocena UMAR, ki govori o tem, da se bodo lahko
v Sloveniji sredstva "..za zdravstvo in socialno varstvo" v letih
2008 - 2013 povečevala po povprečni stopnji 3,8, pri čemer
naj bi bila do leta 2009 nekoliko nižja (med 2,8 in 3,5) nato
pa na ravni med 4,0 in 4,5 % letno. V tej oceni ni prikazana
razmejitev med sredstvi za zdravstveno zavarovanje in ostale
programe socialne varnosti.

Po deležu BDP so predvidena javna sredstva za zdravstveno
varstvo le nekoliko višja od tistih, ki so na voljo ob koncu
sedanjega planskega obdobja. Tudi stopnje rasti teh sredstev,
ki jih v svoji študiji napoveduje UMAR nakazujejo, da bo
potrebno nove potrebe pokriti z notranjim prerazporejanjem,
varčevanjem, racionalizacijo in z načrtnim ter preudarnim
obvladovanjem stroškov in ne z dodatnimi sredstvi. Ob tem
se zastavlja vprašanje, če bo vse predloge širitve zdravstvene
dejavnosti in uvajanja nove tehnologije mogoče uresničiti z
sredstvi obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Projekcija prihodkov in odhodkov obveznega zdravstvenega
zavarovanja, v razdobju 2008 - 2013, ki temeljijo na
makroekonomskih izhodiščih UMAR (z dne 1.4.2008) je
pripravljena še na izhodiščih, o možnih pristopih k njihovemu
načrtovanju in sicer:

1. povprečna rast prispevnih osnov ( v glavnem plač) bo
znašala 3,6 %, rast cen 3,1% in povprečna realna rast plač v
javnem sektorju brez učinkov odprave nesorazmerij plač v
tem sektorju za 2,1%;

2. odhodki za zdravila se bodo povečevali po povprečni letni
stopnji rasti 5,2%, odhodki za medicinske pripomočke po
stopnji 3,5%, odhodki za nadomestila plač med začasno
zadržanostjo z dela po stopnji 3,6%, v letih 2008 in 2009 pa
naj bi se povečali materialni stroški, vračunani v cene
zdravstvenih storitev za 1%;

3. v letu 2008 bo predvidoma prišlo do povečanja odhodkov
obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi širitve pro-
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Vpliv - podroèje  Predvidena letna stopnja rasti  

– staranje 0,16 – 0,50 

– rast BDP,  ekonomske 
moèi prebivalstva  

3,5 

– nova tehnologi ja, nove 
zdravstvene zmogljivosti  

1,5 – 2,0 

– zaposlitev 700 novih 
zdravnikov in 1200 med. 
sester do leta 2010*  

0,9 

– potrebe po dolgotrajni 
oskrbi **  

2,0 – 2,4  

Skupaj:  4,56 – 9,3 
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gramov zdravstvenih storitev (dodatni programi - nova zdrav-
ila, metode zdravljenja, tehnologija) ) v višini 57,5 milijona
EUR. V naslednjih letih postanejo ti programi ses-
tavni del rednega programa zdravstvenih storitev;

4. zaradi uskladitev plač zaposlenih v
zdravstvenih dejavnostih oziroma za odpravo neso-
razmerij plač v deležu, ki se nanaša na vrednost
programa obveznega zdravstvenega zavarovanja in
kalkulativno predvidene zaposlene, je predvideno
v obdobju 2008 - 2010 126,0 milijonov EUR. Od
tega naj bi šlo za dvig plač zdravnikov 46,1 mili-
jonov EUR, za zaposlene v zdravstveni negi 46,9
milijona EUR in za ostale zaposlene 33 milijonov
EUR,

5. prispevne stopnje se ne bodo povečale, prav tako se
ne bodo zmanjšale pravice zavarovanih oseb iz naslova
obveznega zavarovanja. ZZZS se v tem času tudi ne bo
zadolževal.

Projekcija je ocenjena na letno finančno vzdržnost
ZZZS , to je, da ZZZS v posameznem letu sicer
lahko izkazuje primanjkljaj, vendar največ v višini
razpoložljivih sredstev na računih, ustvarjenih iz
presežkov v preteklih letih. Ocena projekcije je
razvidna tudi iz ocene realne rasti prihodkov in
odhodkov ZZZS (slika 24) in ocene deleža
odhodkov in prihodkov v BDP v letih 2008-2013
(slika 25).

Tudi če se bodo uresničili nekateri drugačni
pristopi in usmeritve glede gibanja plač v
zdravstveni dejavnosti ali glede možnosti uvajanja
novih metod dela, novih zdravil ali širitve programov, ostane-
jo najbolj čvrste opredelitve glede prispevnih stopenj in prav-
ic ter glede tega, da se ZZZS ne bo smel zadolževati. Po
izračunih, ki upoštevajo predvsem slednje, je mogoče zago-
toviti stabilno financiranje obveznega zdravstvenega
zavarovanja (brez primanjkljajev in brez presežkov) le tako, da
za dodatne programe namenimo le sredstva presežkov iz leta
2007 nato pa le manjše zneske (med 15 in 45 milijoni EUR)
v letih 2012 in 2013. Po istih projekcijah bo ZZZS v prvih štir-
ih letih naslednjega petletnega obdobja posloval celo s pri-
manjkljajem, ki pa ga bo lahko pokril s sredstvi nerazpore-
jenega presežka in rezervacij iz preteklih let. Ta projekcija
opozarja tudi, da v teh letih ne bo mogoče namenjati poseb-
nih sredstev za širitve programov oz. uvajanja novih metod
zdravljenja ali zdravil.

SSlliikkaa  2244..  GGiibbaannjjee  rreeaallnnee  rraassttii  BBDDPP,,  pprriihhooddkkoovv  iinn  ooddhhooddkkoovv
ZZZZZZSS  iinn  oocceennaa  zzaa  oobbddoobbjjee  22000088  --  22001133

SSlliikkaa  2255..  GGiibbaannjjee  ddeelleežžaa  ooddhhooddkkoovv  iinn  pprriihhooddkkoovv  ZZZZZZSS  vv  BBDDPP
iinn  oocceennaa  zzaa  oobbddoobbjjee  22000088  --  22001133
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3.2.1. Možni scenariji glede finančnih virov

Zelo grobe ocene raznih vplivov na zdravstvene potrebe in
sredstva za njihovo zadovoljevanje kažejo na to, da vseh teh
ne bo mogoče uresničiti v okviru ocenjenih rasti sredstev za
zdravstveno varstvo in zavarovanje po letni stopnji okrog 3,6
do 3,8 % letno. Ocene vseh vplivov na nove potrebe in ambi-
cije za širitev zdravstvenih zmogljivosti, ki naj bi izboljšale
dostopnost do zdravstvenih storitev in njihovo kvaliteto
kažejo, da bi se finančna sredstva za to področje morala
povečevati po stopnji blizu 4,15 in 5, 65 % na leto. Za pre-
mostitev tega razkoraka je vsaj teoretično mogoče predvideti
več različnih razvojnih scenarijev, ki pa vsi vključujejo nujnost
po preudarnem načrtovanju in ravnanju ob vseh predlogih za
morebitno širjenje pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, predlogih za razne obremenitve ZZZS, ki se mu
nalagajo od zunaj, kot tudi za širjenje zdravstvenih
zmogljivosti in programov storitev. Zelo majhna bo verjet-
nost, da bi družba sprejela predlog o povečanju javnih
finančnih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje,
čeprav je ne gre absolutno izključiti. Zato je razmišljanje o
razvojnih scenarijih glede materialnih virov za njihovo real-
izacijo potrebno soočiti z nekaj različnimi razvojnimi opcija-
mi in sicer:

1. Ves razvoj področja (vključno pravice zavarovanih oseb,
novi programi, nova tehnologija, nove zmogljivosti) bo uskla-
jen z ekonomskimi okviri, ki jih napovedujejo makroekono-
misti. To pomeni, da bodo javna sredstva za zdravstveno
zavarovanje dosegla leta 2013 okrog 6,6 do največ 6,8 % BDP
oziroma bodo imela povprečno letno stopnjo rasti med 3,0
(leta 2008) in 4,5 (leta 2011,2012 in 2013). Temu finančnemu
okviru se bodo prilagodile pravice zavarovanih oseb oziroma
bodo te ostale na sedanji ravni z morebitnimi manjšimi spre-
membami. Širitev programov zdravstvenih storitev in
zdravstvenih zmogljivosti za njihovo izvajanje bo možna le v
okviru privarčevanih sredstev znotraj sistema in z racional-
izacijo dela zdravstvenih dejavnosti. Določene širitve v pro-
gramih bi bile možne v primeru, če bi država zmanjšala
obveznosti ZZZS za razne naloge, ki ne sodijo v obvezno
zdravstveno zavarovanje, a so bile naložene ZZZS v bližnji
preteklosti (nadomestilo za brezposelne v času bolezni, plače-
vanje pripravnikov itd.). Po tem scenariju niso realna pričako-
vanja o višjem standardu pravic, o širitvi mreže javne
zdravstvene službe, novih zaposlitvah v zdravstvenih dejavnos-
tih, v delu ki zadovoljujejo potrebe javnega zdravstvenega
zavarovanja itd. Vse to velja tudi za uvajanje nove medicinske
in farmacevtske tehnologije, kar bo uresničljivo le s prestruk-
turiranjem in zamenjavo dosedanjih postopkov, opreme,
pripomočkov in zdravil z novimi;

2. Prišlo bo do sprememb in prestrukturiranja pravic
zavarovanih oseb, tako da bodo nekatere od dosedanjih
izločene iz kritja iz obveznega zavarovanja in prenesene v
financiranje iz zasebnih sredstev (prostovoljna zavarovanja,

direktna plačila zavarovanih oseb ). Iz sistema pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja bi bile izločene
nekatere storitve, ki bi bile ocenjene kot neprioritetne oziro-
ma za katere se ve, da ne vplivajo veliko na zdravstveno stan-
je prebivalstva. Tako bi z zmanjšanjem stroškov obveznega
zavarovanja nastale določene možnosti za širitev mreže izva-
jalcev, za širitev programov, na področjih, kjer so dolge
čakalne dobe in za določeno uvajanje nove tehnologije.
Povečana zasebna vlaganja za kritje zdravstvenih storitev, ki
ne bi bile pravica iz javnega zavarovanja, bi povečala vire za
boljše poslovanje izvajalcev, s tem pa tudi za nove zaposlitve
in aktiviranje novih zmogljivosti.

3. Interesi, pritiski in zahteve po širitvi zdravstvenih
zmogljivosti, zlasti po dodatnem zaposlovanju ter po uvajan-
ju nove tehnologije bodo prevladali nad ekonomskimi
možnostmi področja. Ker bo glavnina le teh pričakovala in
zahtevala, da njihove storitve financira ZZZS, bo ta zašel v
finančni primanjkljaj, ki ga bo reševal z zadolževanjem,če mu
bo vlada to tudi dovolila. Če ZZZS ne bo imel možnosti
zadolževanja, bi lahko prišlo do resnih motenj ali celo sesutja
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sicer pa bo takšno
financiranje spremljajo neredno financiranje izvajalcev,
likvidnostne težave ZZZS in izvajalcev, kar po že poznanih
scenarijih doma in v tujini vodi k pojavu raznih oblik "samo-
plačništva", izsiljevanja uporabnikov storitev, zahteve po
vnaprejšnjem plačilu storitev, ki bi jih sicer moralo zagotoviti
zavarovanje. To bi pomenilo kršenje načel enakosti in soli-
darnosti med zavarovanimi osebami in ustvarjanje pogojev za
nelegalno privatizacijo v zdravstveni službi ter znižanje
kvalitete pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;

4. Utemeljitve po potrebnih novih zdravstvenih
zmogljivostih, novi tehnologiji in novih pravicah iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja bodo privedle do odločitve o
povečanju prispevnih stopenj za to zavarovanje, na raven ki
bo takšen razvoj omogočil. Možno je tudi, da za takšen razvoj
država ne bo pristala na povišanje prispevnih stopenj, ampak
bo namenila za nemoteno delovanje sistema določena pro-
računska sredstva in ponovno prevzela izvajanje nalog, ki tudi
sicer sodijo v njeno pristojnost, a jih je pred nedavnim pre-
nesla na ZZZS. Ta scenarij sicer ni v skladu s Konvergenčnim
programom Vlade, ki ga je sprejela pred vključitvijo v evroob-
močje, a ga ne gre v celoti izključiti. 
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TTaabbeellaa  2288..  MMoožžnnii  sscceennaarriijjii  rraazzvvoojjaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  vvaarrssttvvaa  iinn
zzaavvaarroovvaannjjaa  vv  SSlloovveenniijjii  vv  ppllaannsskkeemm  oobbddoobbjjuu  22000088  --  22001133

3.2.2. Možnosti za obvladovanje izdatkov

Na podlagi napovedi gospodarskega in socialnega razvoja
Slovenije ter okvirov za delovanje sistema zdravstvenega varst-
va in zavarovanja ocenjujemo, da bodo v obdobju 2008 - 2013
nujni ukrepi za obvladovanje stroškov javnega zdravstvenega
zavarovanja kot tudi za obvladovanje stroškov poslovanja
zdravstvenih zavodov in drugih izvajalcev. 

Pričakovanja ljudi glede dostopnosti do novih zdravil in
sodobnejših medicinskih pripomočkov so velika. Ker so vsa
pričakovanja povezani z razpoložljivimi materialnimi viri, je še
bolj pomembno zagotoviti vse pogoje za racionalno izvajanje
programov, vključno z obvladovanjem stroškov zdravstvenega
zavarovanja. V tem smislu s terminom obvladovanje ne
razumemo varčevanja, krčenja ali oženja, temveč načrtno
oblikovanje in izvajanje programov na najbolj racionalen,
učinkovit in uspešen način. V obveznem zdravstvenem
zavarovanju to pomeni načrtovanje, delovanje in ukrepanje v
okviru ekonomskih danosti in ob zagotovitvi finančne stabil-
nosti področja. 

Možnosti za obvladovanje stroškov v obveznem zdravstvenem
zavarovanju moramo iskati tako na strani ponudbe
zdravstvenih storitev (pri izvajalcih) kot tudi na strani
povpraševanja (pri zavarovanih osebah). Nekateri od v nadal-
jevanju predlaganih ukrepov sicer niso v pristojnosti ZZZS in
jih ZZZS tudi ne bo mogel uresničiti, lahko pa predstavljajo
njegove predloge in stališča do posameznih razvojnih
vprašanj, pomembnih za zdravstveno varnost zavarovanih
oseb v Sloveniji. Zato so v analizi navedene tiste možnosti in
ukrepi za obvladovanje izdatkov, ki jih bo lahko načrtoval in
izvedel ZZZS sam, kot tudi tisti, za katere se bo ZZZS zavze-

mal oziroma jih predlagal drugim, ki so za njihov sprejem in
uveljavitev pristojni. 

MMoožžnnoossttii  nnaa  ssttrraannii  ppoovvpprraaššeevvaannjjaa

Povpraševanje po zdravstvenih storitvah je v veliki meri odvis-
no od zavarovanih oseb, kljub znanemu dejstvu, da v
zdravstvenih sistemih tudi na povpraševanje v zelo veliki ali
celo prevladujoči meri vplivajo izvajalci oziroma ponudba
zdravstvenih storitev. Vplivi zavarovanih oseb na stroške
zdravstvenega varstva in zavarovanja, na katere vplivajo
zavarovane osebe oziroma so z njimi povezani, izhajajo iz nji-
hove starostne in spolne strukture, zdravstvenega stanja, iz
pravic, ki jim jih zagotavlja sistem obveznega zavarovanja, iz
celovite družbene in individualne skrbi in odgovornosti za
zdravje, iz dostopnosti do zdravstvenih storitev ter navad in
odnosa do zdravstvene službe in zahtevnosti do zdravstvenih
storitev. Med temi ni možno ukrepati oziroma spreminjati le
starostne in spolne strukture prebivalstva oziroma
zavarovanih oseb, med temi ko je znanih niz ukrepov, s kater-
imi je mogoče obvladovati ostale dejavnike, ki vplivajo na viši-
no in na rast stroškov v zdravstvenem sistemu. 

Nekateri strokovnjaki menijo, da je najučinkovitejši ukrep za
obvladovanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja
zmanjševanje, krčenje ali omejevanje pravic zavarovanih oseb.
Tudi, če bi o takem ukrepu razmišljali, bi ugotovili, da bi bil
povsem v nasprotju s prizadevanji po čim večji solidarnosti in
zagotavljanju čim bolj dostopnega in kakovostnega
zdravstvenega varstva in zavarovanja. Hkrati bi se ob takem
predlogu morali zamisliti, kakšne bi bile njegove posledice za
socialno varnost in zdravstveno stanje slovenskega prebivalst-
va. Sploh bi najprej morali ugotoviti, ali imamo v sistemu
pravice, ki ne prispevajo k izboljšanju zdravja zavarovanih
oseb in katere naj bi to bile. Ob tem pa kakršnokoli zmanjše-
vanje pravic ne bi dalo finančnih rezultatov v smislu zman-
jšanja ali obvladovanja stroškov, če bi ob tem v financiranju iz
naslova javnih sredstev zadržali vse iste izvajalce in njihove
programe. Zmanjševanje ali zoževanje pravic zavarovanih
oseb praviloma privede do boljšega obvladovanja stroškov le
na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, nenujnih
reševalnih prevozov in zdraviliškega zdravljenja, ki ni nadalje-
vanje bolnišnične obravnave in še na nekaterih drugih man-
jših področjih. 

Razprave o "vzdržnosti" sedanjih solidarnostnih sistemov so
prisotne tudi v drugih evropskih državah, vendar se nikjer ne
nagibajo k rešitvam, ki bi šle na škodo zavarovanih oseb in nji-
hovih pravic, pa tudi ne k tistim, ki bi privedle do povečevan-
ja javnih izdatkov obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Namesto tega se odločajo za nove koncepte. Če si ogledamo
najbolj znane in čedalje bolj uveljavljene ukrepe za
obvladovanje stroškov zdravstvenega zavarovanja, so ti nasled-
nji: 
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Scenariji 
razvoja  

 

1. scenarij  Razvoj usklajen z napovedanimi ekonomskimi možnostmi, torej v 
okviru predvidene letne stopnje rasti okrog 3,5 %   

2. scenarij  Zmanjšanje pravic iz javnega zavarovanja, prenos njihovega 
financiranja na zasebna sredstva, poveèanje zdravstvenih 
zmogljivosti, hitrejše uvajanje nove tehnologije. Poslabšanje 
dostopnosti do zdravstvenih storitev, podaljšanje èakalnih dob, 
širitev oblik samoplaèništva in dodatnih prostovoljnih zavarovanj  

3. scenarij  Uveljavitev zahtev po širitvi zdravstvenih zmogljivosti in 
tehnologij, brez sprememb pravic iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, primanjkljaj ZZZS -ja, njegovo zadolževanje, 
neredno plaèe vanje raèunov izvajalcem in njihove likvidnostne 
težave, slabšanje pogojev zavarovanih oseb, ker pravic ne bodo 
mogli uresnièiti brez plaèila iz lastnega žepa  

4. scenarij  Družba bo sprejela stališèe, da so vse predlagane širitve 
zdravstvenih zmogljivosti in programov nujne in da se tudi 
pravice iz obveznega zavarovanja ne morejo zmanjšati in bo 
zagotovila tudi dodatne vire za financiranje – z zvišanjem 
prispevkov, s sredstvi proraèuna itd  

Zasebna 
sredstva 

Delež zasebnih sredstev v sistemu zdravstvenega va rstva bo 
ostal na sedanji ravni oziroma se bodo poveèala na raèun novih 
dodatnih zavarovanj  
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1. Uvajanje programov za krepitev zdravja in preventiva: Pri
tem niso mišljeni le specifični medicinski preventivni progra-
mi, ampak ukrepi na različnih, tudi nezdravstvenih področjih,
s katerimi je možno zmanjšati število bolezni ter poškodb ali
zmanjšati njihove posledice. Možnosti, ki se na tem področju
ponujajo, se nanašajo na:
- posebne programe krepitve zdravja v vrtcih in šolah (s
poudarkom na prehrani, telesni teži, gibanju, itd.), v katere bi
se poleg otrok morali vključiti šolska vodstva, starši, pedi-
atrična zdravstvena služba (vključno s specialisti šolske medi-
cine) in lokalne skupnosti (npr. projekti, kot so zdravi vrtci,
zdrave šole) ;
- programe za krepitve zdravja in rehabilitacijo aktivne popu-
lacije (zdravo in varno delovno okolje, zdrav življenjski slog,
pregledi in presejalni testi za odkrivanje in preprečevanje
dejavnikov tveganja, ipd.)
- programe za starejše in njihovo usposabljanje za čim bolj
zdravo, aktivno in samostojno življenje v "tretji" življenjski
dobi, za preprečevanje padcev in poškodb itd;
- programe za spreminjanje individualnih življenjskih navad, ki
predstavljajo dejavnike tveganja za nastanek kroničnih
bolezni (odvajanje od kajenja in prekomernega uživanja alko-
hola, spodbujanje zdravega prehranjevanja, gibanja itd). 

Velik del navedenih projektov naj bi se izvajal v delovnem
okolju (zaposleni ) ali bivalnem okolju (vrtci, šole, domovi za
starejše in socialni zavodi, lokalne skupnosti), kjer se ljudje
največ časa zadržujejo. Razlog za to je v spoznanju, da se v
kolektivih ljudje raje vključujejo v takšne programe, ker jih
vodi določena tekmovalnost in medsebojno vzpodbujanje za
spreminjanje življenjskih, delovnih in socialnih pogojev. Poleg
tega se s takšnimi programi krepi pripadnost kolektivu, kar je
pomembno za doseganje rezultatov tudi na drugih področjih
(produktivnost, šolski uspehi, itd.). Vsi našteti programi in
projekti krepitve zdravja ter preventive zasledujejo določene
cilje in sicer:
- zmanjšanje obolevnosti (in poškodb) ter umrljivosti,
izboljšanje kvalitete življenje in posledično večje vključevanje
ljudi v vse oblike družbenega življenja;
- zmanjšanje stroškov za zdravstvene storitve za odkrivanje,
zdravljenje in rehabilitacijo kot tudi za dolgotrajno oskrbo;
- zmanjšati razkorak med ekonomskimi omejitvami za ures-
ničevanje zdravstvenega zavarovanja in dejanskimi potrebami,
s tem pa tudi zmanjšati možnosti socialnih neenakosti v celoti
in pri posameznikih. 

Novost v zdravstvenem zavarovanju naj bi bila po novem v
tem, da bi ZZZS te programe s področja krepitve zdravja in
preventive ne samo omogočal in vzpodbujal, ampak tudi
sodeloval pri izvajanju. Pri tem bi v svojih aktih in na podlagi
načrtov (verjetno tudi projektov in pilotov) in planih pred-
videl možnosti stimuliranja podjetij, šol ali skupin, ki bi bili
aktivno vključeni v te projekte in dosegli tudi določene rezul-
tate pri izboljšanju zdravja svojih delavcev oziroma članov. To
je povezano z določitvijo posebnih in namenskih sredstev
ZZZS za te programe in uvedbo posebne metode ocenjevan-

ja njihovih vplivov na zdravstveno stanje oseb, vključenih v
programe (ocene "Health impact assessment" - HIA). 

2. Projekti za racionalno rabo zdravil in zmanjševanje odvis-
nosti ljudi od zdravstvene službe: Sedanji projekt o racionalni
porabi zdravil se bo predvidoma nadaljeval tudi v naslednjem
planskem obdobju, pri čemer bi se lahko v posameznih
obdobjih osredotočil na ciljane skupine oseb (zavarovanih
oseb in zdravnikov) in na ciljano skupino zdravil, pri katerih
podatki kažejo na določene neracionalnosti in strokovno
neustrezna ravnanja. 

Na podoben način bi ZZZS lahko izvajal projekte obveščanja
in vzgoje ljudi za življenje z boleznijo in za njihovo čim man-
jšo odvisnost od zdravstvene službe. Ti gre predvsem za pro-
jekte za varno in pravilno upravljanje določenih (kroničnih)
bolezni.

3. Uvedba diferencirane prispevne stopnje za poškodbe na
delu in poklicne bolezni: Ta ukrep je že predviden v vel-
javnem zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju od leta 1992 dalje, vendar doslej ni bil uresničen.
Diferencirane stopnje za poškodbe na delu in poklicne
bolezni so bile ob sprejemu zakona predvidene tako, da bi
delodajalci oziroma dejavnosti z nadpovprečnimi stroški za ta
tveganja plačevali viške prispevke, tisti s podpovprečnimi pa
nižje prispevke od povprečnih. Smisel tega ukrepa naj bi bil v
ekonomski stimulaciji in motivaciji delodajalcev za dosledno
izvajanje predpisov in ukrepov varnosti in zdravja pri delu in
za izvajanje preventive nasploh. Ukrep ni bil uresničen iz
določenih političnih razlogov oziroma pričakovanih socialnih
problemov v nekaterih gospodarskih dejavnostih, zlasti če bi
tako ravnalo tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar
prav tako predvideva zakon. Skoraj gotovo pa bo v obdobju
2008 - 2013 prišlo do uveljavitve zakonskih določil o diferen-
ciranih prispevnih stopnjah za poškodbe na delu in poklicne
bolezni, saj je bilo to napovedano za začetek leta 2009. 

4. Uvedba zavarovanja za dolgotrajno oskrbo: Problem dol-
gotrajne oskrbe in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo je
opisan že v predhodnih poglavjih. Gledano iz zornega kota
ima za ZZZS ureditev tega področja z uvedbo posebnega
zavarovanja prav posebni pomen. V sedanji ureditvi, ko pri
zagotavljanju oskrbe osebam, ki potrebujejo pri opravljanju
dnevnih življenjskih aktivnosti pomoč druge osebe, ni jasne
meje med zdravstvenimi in nezdravstvenimi storitvami, se pre-
naša na obvezno zdravstveno zavarovanje tudi velik del
finančnih obveznosti, ki bi jih morali kriti drugi. Od uvedbe
takega zavarovanja je po drugi strani pričakovati zmanjšanje
pritiskov na bolnišnično zdravljenje in po vrsti drugih
zdravstvenih storitev, saj naj bi določen del opravil v zvezi z
zagotavljanjem pomoči upravičencem iz tega zavarovanja pre-
vzeli svojci in znanci ter razna prostovoljna in humanitarna
društva in organizacije. Vsekakor pa je uvedba tega zavarovan-
ja pomemben prispevek k socialni varnosti in kvaliteti življen-
ja starejših in pomoči potrebnih oseb, kar je hkrati prispevek
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k boljšemu zdravju in s tem tudi k zmanjševanju stroškov
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

MMoožžnnoossttii  nnaa  ssttrraannii  ppoonnuuddbbee  

Stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja so v precejšnjem
delu odvisni od zdravstvene službe, njene razvitosti, organi-
zacije, opremljenosti, produktivnosti itd. Zdravstveni ekono-
misti celo ugotavljajo, da ima zdravstvena služba največji vpliv
na stroške sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja in da
so na tem področju najbolj potrebni ukrepi za usmerjanje in
obvladovanje njenega razvoja ter stroškov, ki nastajajo ob
njenem delovanju. Ukrepov za obvladovanje stroškov v
zdravstvu je veliko. Med njimi so najbolj znani:

1. Obvladano in načrtno usmerjanje razvoja zdravstvenih
zmogljivosti: Zdravstvenih zmogljivosti ki opravljajo program
storitev za obvezno zdravstveno zavarovanje, bi moralo biti
glede na potrebe in možnosti družbe "ravno dovolj", torej ne
preveč in ne premalo. Pri tem so opredelitve o zmogljivostih
posamezne dežele odvisne sicer od potreb in zdravstvenega
stanja prebivalstva, vendar morajo upoštevati tudi ekonomske
možnosti javnih financ oziroma plačnikov (pri nas ZZZS).
Zagotavljanje zdravstvenih zmogljivosti, ki naj bi opravljale
programe zdravstvenih storitev na račun javnih sredstev, je v
pristojnosti vlade oziroma ministrstva za zdravje, deloma pa
tudi občin. Vloga ZZZS pri tem je, da opredeli razpoložljiva
sredstva za financiranje izvajalcev in da v imenu zavarovanih
oseb zastopa stališča, da morajo biti zdravstvene zmogljivosti
zastavljene tako, da bodo lahko zadovoljile čim večji del nji-
hovih potreb. S tem je nakazano, da se bo ZZZS potegoval za
razvoj zmogljivosti, ki bo omogočal čim boljšo in približno
enako dostopnost zdravstvenih storitev na vseh območjih
Slovenije ter da bo ob tem tudi čim "cenejši" oziroma
racionalen, uspešen in učinkovit. Prvi in najpomembnejši
ukrep v tej smeri je določitev mreže javne zdravstvene službe
in plana zdravstvenega varstva Slovenije. Sprejem teh doku-
mentov je za ZZZS vitalnega pomena, saj je brez njih
nemogoče zagotoviti dolgoročno finančno stabilnost
obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne stabilnosti v opre-
deljevanju in uresničevanju pravic zavarovanih oseb. 

Posebno poglavje ukrepov za obvladovanje izvajalcev oziroma
ponudbe storitev se nanaša na organizacijo dela izvajalcev, na
delitev dela med dejavnostmi oziroma področji in opredelitev
meril za merjenje "storilnosti" ter kvalitete storitev. Splošno
prevladujoča ocena glede naše zdravstvene službe je, da je ta
sicer dobro usposobljena, da pa na raven njenih dosežkov,
kakor tudi stroškov močno vpliva neustrezna organizacija
dela, kar velja za organizacijo zdravstvene službe kot celote in
notranje organizacije v večjem številu zdravstvenih zavodov.
Med posameznimi ravnmi oziroma področji zdravstvenih
služb ni delitve dela in se določena opravila in naloge pojavl-
jajo tudi tam, kjer jih ne bi pričakovali ali kjer njihovo opravl-
janje ne strokovno in ne ekonomsko ni povsem utemeljeno.
Nujna je prednostna orientacija v primarno raven zdravstvene

dejavnosti. Ni jasne razmejitve med primarno in ostalimi
ravnmi zdravstvene dejavnosti, zato je vloga izbranih
zdravnikov kot "vratarjev" večkrat neuresničena. Nejasna je
tudi meja med sekundarno in terciarno zdravstveno dejavnos-
tjo, kjer se "terciar" bolj veže na posamezen zavod oziroma
njegovo ime, kot na jasno definiran program najzahtevnejših
zdravstvenih obravnav, povezan z najzahtevnejšo medicinsko
tehnologijo in drugimi nalogami. Vse rečeno velja tudi za
področje rehabilitacije, kjer prav tako ni znana meja oziroma
strokovne naloge posameznih ravni zdravstvene službe. 

2. Organizacija dela v zdravstveni služb, njena storilnost in
izkoriščenost zmogljivosti: Zelo podobno je z obvladovanjem
stroškov, povezanih z izkoriščenostjo razpoložljivih kadrov in
opreme. S tem se v Sloveniji na splošno premalo ukvarjamo.
Določene analize kažejo na precejšnje razlike v obremenitvah
zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev posameznih
javnih zavodov. Podatki teh analiz kažejo nato, da bi se, vsaj
pri nekaterih izvajalcih, lahko povečala dostopnost do
zdravstvenih storitev in preiskav brez dodatnega zaposlovan-
ja, saj so nekateri kadri premalo izkoriščeni. To sicer ni
splošen pojav, a ga vendarle ne gre zanemariti.

Izjemno pomembno je tudi spremljanje stroškov izvajanja
posameznih dejavnosti pri izvajalcih, kar bomo morali v
Sloveniji dvigniti na višjo raven. Gre za medsebojno primer-
janje in analiziranje izbranih podatkov o kadrovskih
zmogljivostih, njihovo storilnostjo (obremenitvami) in
dosežki na področju posameznega procesa ter končnih
učinkov na področju spreminjanja zdravstvenega stanja.
Razlike, ki nastajajo pri primerjavah cen za posamezne
storitve bodo morale biti v prihodnje dokazljive in utemel-
jene. Tudi zaradi uveljavljanja pravic do čezmejnega
zdravstvenega varstva v državah EU, bo potrebno imeti vse
več konkretnih podatkov in dokazov za razlike v posameznih
cenah. Za primer podajamo v tabeli 29 nekaj podatkov o
cenah za posamezne programe ali storitve v izbranih državah
EU. 
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TTaabbeellaa  2299..  CCeennee  iizzbbrraanniihh  bboollnniiššnniiččnniihh  ppoosseeggoovv  vv  SSlloovveenniijjii,,  nnaa
PPoolljjsskkeemm,,  ŠŠvveeddsskkeemm  iinn  vv  NNeemmččiijjii

Opombe: Za Slovenijo so prikazane cene, ki veljajo od
1.1.2006 dalje. Za Nemčijo so cene (2006) izračunane iz
števila uteži in cene za 1 utež (2.800 EUR). Cene veljajo v
primeru, da izvajalec doseže povprečno ležalno dobo, v
nasprotnem primeru sledijo odbitki oziroma pribitki, Za
cene iz Poljske (2006) in Švedske (2004) so cene po
posameznih izvajalcih oziroma regijah različne, zato so
prikazane povprečne cene 
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 Poseg / cena v EUR  SLOVENIJA*  POLJSKA**  ŠVEDSKA**  NEMÈIJA***  

tonzilektomija ali adenoidektomija (D11Z)  674 232 2.100 1.996 

obsežni posegi na leèi (C08Z)  555 od 501 do 
679 800 1.240 

obsežni posegi pri glavkomu (C06Z)  881 od 790 do 
1.128 800 2.750 

apendektomija z resnimi zapleti (G07A)  2.524 1.165 4.800 2.817 

apendektomija brez zapletov (G07B)  1.327 426 2.933 1.918 

holecistektomija z zapleti brez zaprtega CDE (H04A)  3.155  - 8.678 6.882 

holecistektomija brez zapletov brez zaprtega CDE (H04B)  1.403 516 6.189 4.360 

posegi pri trebušni, popkovni in ostalih kilah (G08Z)  1.186 399 od 3.500  
do 5.178 2.128 

posegi pri ingvinalni in femoralni kili (G09Z)  914 413  -  - 

zamenjava kolka z resnimi zapleti (I03A)  11.205  -  - 10.520 

zamenjava kolka brez zapletov (I03C)  4.939 od 1.688  
do 4.186 

od 9.233  
do 11.800  6.644 

zamenjava kolenskega sklepa z resnimi zapleti (I04A)  7.593  -  - 11.152 

zamenjava kolenskega sklepa brez zapletov (I04B)  5.232 od 1.688 do 
4.186 

od 9.233 do 
11.800 7.361 

poseg na kolenu (I18Z) 892  -  - 1.786 

infekcije dihal z resnimi zapleti (E62A)  2.850  -  - 8.534 

infekcije dihal brez zapletov (E62B)  1.621 od 128  
do 783  - 12.600 

intubacija za mlajše od 16 let (A41Z)  4.406 263  -   

traheostomija (A06Z)  24.183  -  - od 152.236 
do 12.636 

vstavitev srènega vzpodbujevalca (F12Z)  4.188 od 1.307  
do 1.578 7.222 5.429 

perkutana koronarna angioplastika z akutnim miok.inf. (F10Z)  3.133  - 7.378 6.051 

perkutana koronarna angioplastika s stentom (F15Z)  2.045 1.963  -   

kompleksna terapevt ska gastroskopija pri manj obsežnih 
boleznih prebavil (G41A)  2.230 1.958 800 2.534 
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Navedenim analizam nekateri odrekajo strokovnost ali spre-
jemljivost ter objektivnost, kar samo kaže, da je potrebno
izdelati merila za ocenjevanje povprečne storilnosti
zaposlenih v zdravstveni službi in po njenih dejavnostih.
Takšna merila so lahko podlaga za načrtovanje in objektivne-
jše vrednotenje dela, načrtovanje kadra in obsega dela.
Podobno velja za opremo, ki je marsikje ni zadovoljivo izko-
riščena, saj bi sorazmerno drage aparature morale v
zdravstvenih zavodih koristiti tudi v dveh izmenah. Prva tako
bi bilo nujno uvesti strokovno medicinsko in ekonomsko
oceno upravičenosti nabave opreme glede na zdravstvene
potrebe, možnosti njihovega zadovoljevanja, potrebna in
razpoložljiva finančna sredstva in pričakovane rezultate v
primeru njihove nabave glede izboljšanja zdravstvenega stan-
ja, čakalnih dob, racionalizacije dela, obvladovanja stroškov
itd. 

Za tovrstne ocene se v evropskih državah v zadnjem času uvel-
javlja predvsem metodologija ocenjevanja zdravstvenih
tehnologij (HTA - Health Technology Assesment), ki bo
morala postati stalnica pri sprejemanju odločitev o uvajanju
in širitvi zdravstvenih dejavnosti v Sloveniji. Urejanje vprašanj
organizacije in izkoriščenosti kapacitet je sicer v pristojnosti
njihovih ustanoviteljev in lastnikov, ZZZS lahko na ureditev
področja vpliva le prek sistema financiranja programov, kjer
bo moral zahtevati čim večjo možno in racionalno koriščenje
razpoložljivih zmogljivosti. 

3. Upravljanje javnih zdravstvenih zavodov: Nujne bi bile tudi
spremembe v upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, ki bi
morali v celoti postati odgovorni za svoje poslovanje.
Spremembe bi morale jasneje opredeliti vlogo in funkcijo
ustanoviteljev do javnih zdravstvenih zavodov ter njihovega
managementa. Ustanovitelji bi skupaj z vodstvi javnih
zavodov morali skrbeti in biti odgovorni, da bi javni zavodi
predvsem skrbeli za zadovoljevanje potreb ljudi na področjih,
za katera so bili ustanovljeni in da bi njihovo delovanje ter
poslovanje teklo v okviru dolgoročnih in kratkoročnih načr-
tov in materialnih možnosti družbe. Uresničevanje takšne
vloge pa se ponovno povezuje s sprejemom strategije razvoja
zdravstvenega varstva in ustrezne zakonodaje, ki bi na novo
uredila položaj javnih zavodov, njihovih ustanoviteljev in man-
agementa. Slednji bi tudi moral dobiti več pooblastil za
ustrezna ukrepanja znotraj svojih zavodov, za obvladovanje
stroškov in poslovanje skladno s sklenjenimi pogodbami in
podobno, a bi med njimi morali biti tudi večje možnost stim-
ulacije zaposlenih za dobre rezultate. Na tem področju je
vloga ZZZS le sodelovanje pri oblikovanju predpisov, ki bodo
urejali to področje in predstavljanje interesov zavarovanih
oseb. 

4. Vloga ZZZS pri nalogah, ki so v pristojnosti države: Ob
dejstvu, da so ustanovitelji javnih zavodov občine in republi-
ka in da je za zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe
pristojno ministrstvo za zdravje, se postavlja vprašanje, kako
lahko ZZZS vpliva na področje ponudbe zdravstvenih

storitev in na obvladovanje stroškov, ki so povezani z nji-
hovim delovanjem. Ob jasni orientaciji, da sistem
zdravstvenega varstva in zavarovanje obstoja izključno zaradi
zavarovanih oseb in da je obvezno zdravstveno zavarovanje
organizirano na načelih demokratičnega odločanja o pravic-
ah in obveznostih zavarovancev in njihovih družinskih članov,
je lahko ta vpliv posreden in možen:
- z vzpodbujanjem, podpiranjem in sodelovanjem pri med-
sektorskem sodelovanju in aktivnostih za ustvarjanje pogojev
za izboljšanje zdravja, pri ustvarjanju zdravju naklonjene in
prijazne politike na vseh, tudi nezdravstvenih področjih, kot
so npr. boljša varnost in zdravje pri delu in zdravju prijaznejši
delovni pogoji, varnost v cestnem prometu, na smučiščih, pri
rekreaciji, v gospodinjstvu in šolah, skrb za zdravju neškodlji-
vo naravno okolje itd.; 
-  s sodelovanjem z Ministrstvom za zdravje o vprašanjih, ki se
bodo nanašala na zdravstvene zmogljivosti, javno zdravstveno
mrežo, širitve in uvajanje novih metod dela pri posameznih
javnih zavodih in koncesionarjih;
- z oblikovanjem strokovnih stališč o predlogih in dokumen-
tih, ki bodo določali razvoj zdravstvenega varstva Slovenije in
mrežo javne zdravstvene službe oziroma bodo imeli nanju vid-
nejši vpliv;
- z dialogom in sodelovanjem s predstavniki zdravstvenih
združenj, zbornic in drugih zdravstvenih organizacij, z nji-
hovim informiranjem in z iskanjem skupnih rešitev pri
določanju razvoja zdravstvenih zmogljivosti in drugih ukre-
pov, ki se bodo nanašali na obvladovanje stroškov
zdravstvenega varstva;
- s sodelovanjem pri usposabljanju managementa
zdravstvenih zavodov za vprašanja vodenja in upravljanja
zdravstvenih zavodov, njihove organizacije, financiranja in
zdravstvene ekonomike;
- s stališči in ustreznimi predlogi v postopkih pogajanj s part-
nerji, ki bodo podkrepljeni s sklepi in akti organov upravljan-
ja obveznega zdravstvenega zavarovanja;
- z načinom financiranja programov zdravstvenih storitev, ki
bo sledil strateškim ciljem glede izvajanja programov v
možnih materialnih okvirih.
- s pogajanji o cenah zdravil in medicinskih pripomočkov z
njihovimi proizvajalci in dobavitelji.

Povzetek strateških možnosti za obvladovanje izdatkov v sis-
temu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja
podaja tabela 30.
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Opomba: Pregled možnosti obvladovanja stroškov obveznega
zavarovanja temelji na izhodišču, da se pravice zavarovanih
oseb v obdobju 2008 - 2013 ne bodo spremenile oziroma
bodo ostale na sedanji ravni
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A. Ukrepi na podroèju povpra ševanja po zdravstvenih storitev:  Ukrep se nanaša na podroèje :   

1. vzpodbujanju celotne družbe, delodajalcev, šol, zavarovanih oseb k 
zdravemu naèinu življenja, krepitvi zdravja in raznim oblikam 
preventive, ki naj bi dolgoroèno pripeljale do boljšega zdravja in 
zmanjšanja potreb po zdravstvenih storitvah  

povpraševanja in zahtev zavarovanih oseb  

2. obvešèanje in seznanjanje ljudi o njihovih pravicah in obveznostih, o 
njihovi aktivnejši vlogi v odloèanju tudi ko gre za njihovo zdravljenje in 
o tem da nebi zahtevali strokovno neutemeljenih »pravic« ali bonitet  

povpraševanja in zahtev zavarovanih oseb  

3. Uvajanje programov za krepitev zdravja in preventivo pri delodajalcih 
in drugih kolektivih oziroma skupinah  

povpraševanje, delodajalce, ZZZS in druge 
nosilce   

4. Ukrepi in aktivnosti za racionalno rabo zdravil in zmanjševanje 
odvisnosti ljudi od zdravstvene službe     

povpraševanje s strani zavarovanih oseb, 
ponudba industrije, navade in delovanje 
zdravstvene službe  

5. Uvedba diferencirane prispevne st opnje za poškodbe na delu in 
poklicne bolezni     

povpraševanje, povezano z varnostjo in 
zdravjem pri delu  

6. Uvedba zavarovanja za dolgotrajno oskrbo  povpraševanje, povezano z novim 
podroèjem socialne varnosti  

B. Ukrepi na podroèju po nudbe po zdravstven ih storitev:  Ukrep se nanaša na podroèje :   

7. Obvladano in naèrtno usmerjanje razvoja zdravstvenih zmogljivosti  ponudbe in pristojnosti ministrstva za zdravje  

8. Organizacija dela v zdravstveni služb, njena storilnost in izkorišèenost 
kapacitet  

ponudbe in pristojnosti ministrstva ter naèina 
financiranja  

9. Upravljanje javnih zdravstvenih zavodov  ponudbe in pristojnosti ustanoviteljev  

10. Financiranje programov in zdravstvenih storitev  ponudba, povezana s partnerskimi odnosi in 
stališèi ZZZS  
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3.4. Zaključki

Analiza razvojnih možnosti, ki je zajela oceno globalnih
vplivov, oceno finančnih možnosti z vidika uresničevanja sis-
temskih ciljev vključno s scenariji razpoložljivih finančnih
virov zahteve po notranjem razvoju strokovne službe ZZZS, je
pokazala, da čakajo ZZZS v naslednjem razvojnem obdobju
2008-2013 številne preizkušnje, predvsem pa tudi priložnosti
za razvojne izboljšave. Analiza je izpostavila najpomembnejše
pričakovane trende in izzive, med katerimi so najpomembne-
jši:

1. Proces staranja prebivalstva se bo nadaljeval tudi v prihod-
njih letih oziroma po vseh napovedih sodeč do leta 2050. S
tem se bo še naprej podaljševala povprečna pričakovana živl-
jenjska doba in sicer hitreje pri ženskah kot moških. Tudi v
prihodnje ni pričakovati občutnejšega povečanja rodnosti,
kar nakazuje, da se bodo nadaljevale ali prišle še bolj do
izraza vse značilnosti dolgožive družbe. Ta dolgoživost pa bo
imela viden vpliv na zdravstvene potrebe in še posebej na
potrebe po storitvah po dolgotrajni oskrbi. Te spremembe
bodo narekovale tudi določene prilagoditve v programih
zdravstvenih storitev in zmogljivosti, ki se bodo morale v večji
meri usmeriti na zadovoljevanje potreb stare in najstarejše
populacije (nad 80 let); 

2. Število prebivalstva se do leta do 2013 ne bo spremenilo
oziroma bodo spremembe neznatne in ne bodo bistveno
vplivale na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Povečanje števila prebivalstva bi bilo možno s povečanjem
rodnosti ali večjim priseljevanjem prebivalstva iz drugih držav.
Dosedanji trendi na navedenih področjih ne kažejo na večjo
verjetnost, da bi se kateri od teh scenarijev lahko uresničil.
Zato lahko kvečjemu računamo na nekoliko manjše število
prebivalcev (oziroma zavarovanih oseb) v Sloveniji kot jih
imamo sedaj;

3. Zaradi sprememb v starostni strukturi prebivalstva je
pričakovati tudi spremembe v njegovi sociodemografski
strukturi. Povečalo se bo število prejemnikov pokojnin,
istočasno se bo zmanjšalo število nezaposlenih oseb, v man-
jšem obsegu tudi aktivnih prebivalcev. Nadaljeval se bo že
znan proces zmanjševanja števila kmečkega prebivalstva.
Navedeni trendi bodo vplivali na višino prispevkov za
obvezno zdravstveno zavarovanje, saj je znano da so osnove
za prispevke in prispevne stopnje za prejemnike pokojnin
nižje, kot pri aktivni populaciji.

4. Zaradi staranja prebivalstva je potrebno računati s poveča-
nimi potrebami in zahtevami zavarovanih oseb po obravnavi
kroničnih, degenerativnih in rakastih bolezni. Še bolj bodo v
porastu potrebe po storitvah dolgotrajne oskrbe, za katero
zaenkrat v državi ni sistemskih rešitev in jih v veliki meri rešu-
je področje zdravstvenega varstva in zavarovanja, čeprav

velikokrat gre za potrebe, ki ne sodijo v zdravstveno varstvo
oziroma zavarovanje;

5. Zaostrovanje ekonomskih okvirov za ohranitev obstoječe-
ga modela socialnega zdravstvenega zavarovanja bo pospešilo
njegovo preusmeritev od prevelike naravnanosti na bolezni k
njihovemu preprečevanju, povečevanju vloge krepitve zdravja
in celovite družbene preventive, kot novega načina
obvladovanja bolezenskih tveganj ("Od patogeneze k saluto-
genezi ");

6. Računati je s pritiski za povečanje vlaganj v zdravstveno
službo in za nove pravice iz zavarovanja zaradi hitrega razvoja
medicinske tehnologije in uvajanja novih zdravil ter pripo-
močkov. K temu moramo dodati še zahteve po kritju večjih
stroškov v zdravstveni službi zaradi aktiviranja nekaterih novih
zmogljivosti (Onkološki inštitut, Pediatrična klinika, urgentni
oddelek Kliničnega centra, nov Klinični center, posamezni
oddelki bolnišnic, nova draga medicinska oprema) kot tudi
zaradi zahtev po povečanju zaposlitev v zdravstveni dejavnos-
ti. Povečale s bodo tudi zahteve in možnosti po zadovolje-
vanju določenih potreb po zdravstvenih storitvah v tujini, v
državah Evropske unije, še zlasti na področjih, kjer so v
Sloveniji predolge čakalne dobe; 

7. Vključitev Slovenije v evroobmočje jo zavezuje, da obvladu-
je inflacijo in javni dolg v naprej določenih okvirih. Zaradi
tega se bodo izdatki za obvezno (javno) zdravstveno
zavarovanje lahko gibali le v okviru sredstev, zbranih s prispev-
ki in ne bo več mogoče poslovati s krediti oziroma
zadolževanjem. Projekcije javnih financ nakazujejo, da bo
Slovenija lahko namenila za obvezno zavarovanje leta 2010
približno enak delež bruto domačega proizvoda kot sedaj
(okrog 6,6 - 6,7 %), kar pomeni da bo vse povečane potrebe
v prihodnjih 3 do 5 letih možno pokrivati le z ukrepi racional-
izacije, varčevanja, boljšega obvladovanja vseh stroškov oziro-
ma le v okviru rasti bruto domačega proizvoda države v
naslednjih letih.

8. Napovedi gibanj na navedenih področjih nakazujejo, da se
bo še naprej povečeval razkorak med potrebami, zahtevami
oziroma pričakovanji in možnostmi njihovega zadovoljevanja.
Zaradi tega bo potrebno posvetiti posebno pozornost finan-
ciranju programov zdravstvenih storitev in z raznimi ukrepi za
obvladovanje stroškov ter z motivacijo in stimulacijo izvajal-
cev ter zavarovanih oseb zagotoviti čim boljšo izrabo razpo-
ložljivih virov;

9. Povečale se bodo zahteve po izboljšanju kvalitete dela
zdravstvenih dejavnosti, njihovih storitev kot tudi storitev
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Enake trende lahko
pričakujemo glede uveljavljanja pravic bolnikov kot tudi varst-
va pravic na področju zavarovanja. Oboje bo vplivalo na delo-
vanje zdravstvenega zavarovanja in njegovo službo.
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10. Za populacijo dveh milijonov zavarovanih oseb je za javni
sistem zdravstvenega varstva en izvajalec obveznega
zdravstvenega zavarovanja najbolj sprejemljiva rešitev, kar
dokazujejo podatki in primerjave s sorodnimi organizacijami
v Nemčiji, Avstriji in drugih državah. V Sloveniji so "režijski"
stroški ZZZS na ravni okoli 2,5 %, kar je pod povprečjem
tovrstne porabe "bolniških blagajn" v navedenih državah.
Zato bo v Sloveniji tudi v prihodnje to najbolj racionalen
način financiranja zdravstvenega varstva in zagotavljanja prav-
ic zavarovanih oseb. Preglednost poslovanja in
demokratičnost pri odločanju o javnih sredstev omogočajo
specifično avtonomno upravljanje ZZZS s strani plačnikov
obveznih prispevkov, kar omogoča aktivno vlogo pri usmer-
janju in načrtovanju razvoja zdravstvenega zavarovanja v
državi. Zato tega modela, ki je v preteklih velikokrat dokazal
visoko sposobnost (samo)regulacije področja, v prihodnje ne
kaže menjati ali spreminjati. Glede na decentralizacijo
državne uprave, pa je pričakovati določene elemente decen-
tralizacije v upravljanju ZZZS in krepitev vloge območnih sve-
tov območnih enot Zavoda.

11. Obvezno zdravstveno zavarovanje bo tudi v prihodnje
temeljilo na že znanih in v svetu uveljavljenih načelih socialnih
zavarovanj. Na prvem mestu med temi je načelo solidarnosti
(v pravicah in obveznostih) vsega prebivalstva Slovenije, nače-
lo pravne enakosti in pravičnosti ter nediskriminatornosti
zavarovanih oseb v zavarovanju samem kot tudi pri obravnavi
v zdravstveni službi;

12. Vse opisano govori tudi o pomenu krepitve vloge organov
upravljanja ZZZS, ki bodo imeli v prihodnje še pomembnejšo
vlogo pri sprejemanju odločitve o finančnem načrtu in mate-
rialnih okvirih obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri raz-
porejanju njegovih sredstev, o podrobnejših opredelitvah o
pravicah zavarovanih oseb ter o sklepanju dogovorov in
pogodb z izvajalci. 

13. ZZZS se bo zavzemal, da se pravice zavarovanih oseb ne
bodo zmanjšale in da bodo za ohranitev sedanjega obsega
pravic bila zagotovljena zadostna finančna sredstva. Po
strokovnih ocenah bi moral doseči, da bodo javna sredstva za
obvezno zdravstveno zavarovanje imela vsaj tolikšno stopnjo
rasti kot bruto domači proizvod. Za ohranitev stabilnosti sis-
tema zdravstvenih dejavnosti bo podpiral ohranitev dopolnil-
nega zavarovanja, ki naj bi temeljilo na načelih vzajemnosti.
Podpiral bo uvedbo drugih prostovoljnih zavarovanj, ki ne
bodo posegala v pravice iz obveznega zavarovanja oziroma
omogočala bolj ali manj vidno prelivanje javnih sredstev v pri-
vatne dohodke. Prav posebej se bo zavzemal in v okviru svo-
jih pooblastil tudi ukrepal za odpravo in preprečitev raznih
oblik nelegalnega "samoplačništva" ali neupravičenih zahtev
po doplačilih za storitve, ki so pravica iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja in se uresničujejo tudi v skladu s
postopki, predpisanimi za to zavarovanje.

14. Usmeritev na ohranitev pravic iz obveznega zdravstvenega

zavarovanja pomeni tudi usmeritev po ohranitvi ali izboljšan-
ju dostopnosti zdravstvenih storitev na vseh ravneh, še zlasti
na področjih, kjer so dolge čakalne dobe. Skupaj z
Ministrstvom za zdravje in vodstvi zdravstvenih zavodov bo
pripravil analizo vzrokov in upravičenosti čakalnih dob v
posameznih dejavnostih in pri posameznih izvajalcih ter sku-
paj z njimi tudi poskušal pripraviti ustrezne ukrepe. Kljub
potrebam po večjih vlaganjih v programe odkrivanja,
preprečevanja in zdravljenja bolezni in poškodb bo ZZZS širil
programe krepitve zdravja in preventive in temu ustrezno
namenil potrebna finančna sredstva.

15. Za ZZZS je vitalnega pomena dobro sodelovanje z
Ministrstvom za zdravje, drugimi ministrstvi in upravnimi
organi, s pokrajinami in lokalnimi skupnostmi, zbornicami,
organizacijami izvajalcev, organizacijami delodajalcev,
sindikati, nosilci socialnih zavarovanj in varnosti ter drugimi
organi ter organizacijami, ki s svojim delovanjem lahko
prispevajo k izboljšanju zdravja in k racionalnejšemu ures-
ničevanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. To sodelo-
vanje bo imelo cilj mobilizirati vse družbene potenciale v
prizadevanjih za dvig kvalitete obveznega zdravstvenega
zavarovanja, za čim večji standard pravic in za doseganje
boljšega zdravja za vse;

16. ZZZS se bo zavzemal za uresničitev zakonske opredelitve
o uvedbi diferencirane prispevne stopnje za delodajalce za
poškodbe na delu in poklicne bolezni. Pri tem se bo pred-
vsem zavzemal za stimulacijo in znižanje stopenj tistih delo-
dajalcev, ki bodo zmanjšali stroške za poškodbe na delu in
poklicne bolezni (in njihove posledice, kot je npr. nado-
mestilo plače!) z doslednim izvajanjem ukrepov varnosti in
zdravja pri delu ter z vključevanjem v programe krepitve
zdravja in preventive za svoje delavce. Prav tako bo podpiral
predloge, da se pojem poklicne bolezni (podobno kot drug-
je v Evropi) razširi na bolezni, povezane z delom.

17. ZZZS bo aktivno sodeloval in podpiral uvedbo posebne-
ga socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

18. Ob spremembah predpisov si bo ZZZS prizadeval, da
drugi resorji ponovno prevzamejo v financiranje naloge, ki so
nesistemsko bile vsiljene ZZZS v preteklih letih in ki po svoji
naravi ne sodijo med naloge obveznega zdravstvenega
zavarovanja kot so zagotavljanje nadomestil brezposelnim v
času njihove bolezni, zagotavljanje plač zdravnikom
pripravnikom itd.

19. ZZZS bo predlagal spremembo predpisov, ki urejajo
področje "dolgih bolniških odsotnosti" z dela. Za skrajšanje
teh odsotnosti in za čim hitrejšo vrnitev delavcev na delo bo
proučil možnost, da se za zavarovance, ki so odsotni z dela
daljši čas, izdelajo individualni programi rehabilitacije, če bi
bila ta utemeljena in če bi privedla do hitrejše vrnitve obolel-
ega oziroma poškodovanega na delo. Prav tako bo ob spre-
membah predpisov zavzemal za imenovanje skupnih izveden-
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skih organov za ocenjevanje zadržanosti z dela ZZZS in
ZPIZ.

20. Uvajanje "novih pravic" bo v prihodnje temeljilo na
podobnem protokolu, kot ga uporablja za oceno novih
metod zdravljenja Zdravstveni svet oziroma na strokovnih
ugotovitvah glede ocenjevanja nove medicinske tehnologije. S
tem bo tudi ZZZS sledil usmeritvam, da vse nove pravice
(tudi do pripomočkov in zdravil) temeljijo na načelih z dokazi
podprte medicine oziroma farmacije. Ob tem bo morda ob
uvedbi novih tehnično kvalitetnejših pripomočkov možno
podaljšati trajnostno dobo nekaterih pripomočkov in doseči
tudi finančne učinke.

21. Ena od pomembnih usmeritev ZZZS nadaljnje poenos-
tavljanje postopkov za uresničevanje pravic zavarovanih oseb
iz obveznega zavarovanja. Mišljeni so postopki prijav in odjav,
reševanja raznih zahtevkov, vlog in pritožb zavarovanih oseb,
postopkov pri imenovanih zdravnikih in pri zdravstveni
komisiji itd. Predvsem se bo zavzemal, za ločitev izvedenskih
in upravnih postopkov pri delu zdravnikov in pri nadzoru.
Eden od načinov uresničitve te naloge je uvedba on line sis-
tema poslovanja in nove kartice zdravstvenega zavarovanja
kot ključa za dostop do podatkov ter ostali projekti, ki bodo
izvedeni s pomočjo informatike (e-prijave, e-zdravje, e-vem)

ter druge tehnične in tehnološke usmeritve na tem področju.
S temi projekti bo poskušal pomagati zavarovanim osebam za
lažje uresničevanje svojih pravic pri izvajalcih zdravstvenih
storitev.

22. ZZZS bo tudi v bodoče temeljne poslovne cilje (urejanje
zavarovanj za zavarovane osebe, zagotavljanje finančnih virov,
pogodbe z izvajalci zdravstvenih storitev in uresničevanje
pravic zavarovanih oseb) strateško povezoval z izgradnjo in
razvojem svojega informacijskega sistema in spodbujanjem
razvoja informatike v slovenskem zdravstvu kot celoti. S tem
pomembno prispeva k enostavnosti in kakovosti finančno
administrativnih ter drugih storitev za zavarovance in izvajalce
zdravstvenih storitev, zagotavlja učinkovito ter pregledno
upravljanje s sredstvi obveznega zdravstvenega zavarovanja in
nudi pristojnim institucijam kakovostne podatkovne osnove
za vodenje in razvoj zdravstvenega sistema kot celote.

15. STROKOVNO SREČANJE EKONOMISTOV IN POSLOVODNIH DELAVCEV V ZDRAVSTVU, PTUJ, 22. IN 23. MAJ 2008 29

Samo Fakin Strateški razvojni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje 2008-2013



4. Poslanstvo, vrednote in vizija 

IIzzjjaavvaa  oo  ppoossllaannssttvvuu::
ZZaavvoodd  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  zzaavvaarroovvaannjjee  SSlloovveenniijjee  iizzvvaajjaa  oobbvveezznnoo
zzddrraavvssttvveennoo  zzaavvaarroovvaannjjee  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  ppoo  nnaaččeelliihh  ssoollii--
ddaarrnnoossttii  iinn  uunniivveerrzzaallnnee  ddoossttooppnnoossttii  ddoo  pprraavviicc  vvsseehh  vv
zzaavvaarroovvaannjjee  vvkklljjuuččeenniihh  oosseebb..  AAvvttoonnoommnnoo  uupprraavvlljjaa  ss  ssrreeddssttvvii
zzaavveezzaanncceevv  zzaa  ppllaaččiilloo  pprriissppeevvkkoovv,,  ss  kkaatteerriimmii  vvsseemm  zzaavvaarroovvaann--
iimm  oosseebbaamm  zzaaggoottaavvlljjaa  ffiinnaannččnnoo  ppookkrriittjjee  zzddrraavvssttvveenniihh  ssttoorriitteevv
iinn  ddrruuggiihh  zz  zzaakkoonnoomm  ddoollooččeenniihh  pprraavviicc  iizz  oobbvveezznneeggaa
zzddrraavvssttvveenneeggaa  zzaavvaarroovvaannjjaa..  

4.2. Vrednote in organizacijska kultura 

Organizacijska kultura je odsev samopodobe organizacije, ki
vodi k njeni prepoznavnosti v ožjem in širšem okolju delo-
vanja. Je zbir vrednot, ki temeljijo tako na morali kot na prav-
ilih strokovnega in poslovnega obnašanja, načinu internega in
eksternega komuniciranja ter medsebojnih odnosih. Zato je
organizacijska kultura temeljni del namena in obstoja, torej
tako poslanstva, kakor tudi vizije ZZZS.

SSlliikkaa  2266..  PPrriimmeerrjjaavvaa  mmeedd  vvrreeddnnoottaammii  vvooddssttvveenniihh  ddeellaavvcceevv  iinn
zzaappoosslleenniihh  nnaa  ZZZZZZSS,,  22000077  

S široko in poglobljeno razpravo, smo se opredelili za nov

nabor vrednot, kot osrednja vodila za zaposlene, kot kažipot
za vedenje in ravnanje in kot standarde za razmišljanje.
Osrednja skrb, ki izhaja iz poslanstva, so ljudje: zavarovane
osebe in zaposleni. To predpostavlja osnovna načela, ki
obsegajo zaupanje, spoštovanje različnih mnenj in medsebo-
jno pomoč, ki bogatijo končne odločitve in ustvarjalno klimo
sodelovanja. Skladno s tem so nove organizacijske vrednote
naslednje: 

- Timsko delo, sodelovanje in zavezništvo: prednosti so pred-
vsem v boljšem znanju, možnosti za različne načine dela, večji
sprejemljivosti in boljšemu medsebojnemu razumevanju.

1 Izobraževanje je izvedel O.K. Consulting d.o.o. Ljubljana
2 Anketo je izvedel Biro Praksis d.o.o., Ljubljana, v decembru
2007

- Delitev znanja, pretok informacij, preglednost podatkov:
pomemben je čim hitrejši pretok znanja (v smeri učeče orga-
nizacije) in informacij z minimalno izgubo sporočila, do vseh
ljudi, ki so odgovorni nosilci nalog, od razvojnih nalog do
operativne izvedbe.

- Proaktivnost, inovativnost, vizionarstvo, uvajanje sprememb:

s timskim delom, hitrim pretokom znanja in informacij, stal-
nim izboljševanjem lastnega dela bomo ustvarili pogoje za
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Vrednote organizacije
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5,35

5,26

5,66

4,83

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Vrednote - direktorji Vrednote - vsi

Individualizem, posameznik in strokovno znanje

Kratkoroèni vidik-tukaj in zdaj, letos

Reaktivnost, hitra odzivnost

Trud, trdo delo, poslušnost

Stabilnost, red, urejenost

Hierarhièna organizacijska struktura

Izogibanje tveganj, upoštevanje predpisov, 
nezaželene napake

Skrivanje znanja, zadrževanje informacij, 
podatkov

Kontrola in nadzor zaposlenih, moè odloèanja

Zašèita delovnega mesta, podroèja, vsebine dela

Komunikacija od zgoraj navzdol

Ukvarjanje s sabo-notranji procesi in predpisi

Pomembni so procesi, podatki in potek dela

Timsko delo, sodelovanje in zavezništvo

Dolgoroènost - prihodnost èez 5 do 10 let

Proaktivnost, inovativnost, vizionarstvo, uvajanje sprememb

Usmerjenost k rezultatom in ciljem

Dinamiènost, prilagajanje situacijam in spremembam

Splošèena organizacijska struktura

Tveganje, drznost, smelost

Delitev znanja, pretok informacij, preglednost podatkov

Delitev moèi, soodgovornost pri odloèanju

Partnerstvo med zaposlenimi in delovnimi podroèji

Komunikacija med sodelavci in med oddelki

Usmerjenost na stranke - izpolnjevanje prièakovanj 

Pomembni so ljudje
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ustvarjanje sprememb in (želene, vnaprej verificirane) pri-
hodnosti.

- Komunikacija med sodelavci in med oddelki: komunikacija
na ZZZS je odprta komunikacija, kar pomeni, da se infor-
macije razširjajo po celem zavodu, po vseh funkcijah in hier-
arhičnih ravneh. S tem bomo dosegli višji nivo medsebojnega
zaupanja, višji nivo kulture dialoga in pripomogli k še
uspešnejšemu timskemu delu.

Na opisanih vrednotah bo prepoznano tudi razumevanje
etike in etičnih odnosov naših zaposlenih do strank in ljudi
izven ZZZS. Hkrati pa se vsi zaposleni zavedamo, da vsak v
okviru svojih pristojnosti in nalog, v vsakem trenutku
sporočamo, kako te sprejete vrednote in načela udejanjamo,
saj se le-ta v končni fazi odražajo v stalnem dvigu uspešnosti
in učinkovitosti ter ugledu ZZZS v okolju. 

IIzzjjaavvaa  oo  rraazzvvoojjnnii  vviizziijjii  ::
ZZZZZZSS  jjee  vvrrhhuunnsskkoo  uussppoossoobblljjeenn  iizzvvaajjaalleecc  oobbvveezznneeggaa
zzddrraavvssttvveenneeggaa  zzaavvaarroovvaannjjaa,,  ss  kkaatteerriimm  aavvttoonnoommnnoo  uupprraavvlljjaajjoo
pprreeddssttaavvnniikkii  ppllaaččnniikkoovv  pprriissppeevvkkoovv..  DDeelluujjee  vv  iinntteerreessuu
zzaavvaarroovvaanniihh  oosseebb  ppoo  bboolljjššeemm  zzddrraavvjjuu,,  bboolljjššii  ddoossttooppnnoossttii,,  vveeččjjii
iizzbbiirrii  iinn  kkaakkoovvoossttii  zzddrraavvssttvveennee  oosskkrrbbee,,  ss  ččiimmeerr  kkrreeppii  zzaauuppaannjjee
vv  ssiisstteemm  oobbvveezznneeggaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  zzaavvaarroovvaannjjaa

5.2. Povezanost globalnih ciljev

5. Načrt razvoja globalnih ciljev in strategij
5.1. Globalni cilji in globalne strategije
1. Vidik strank
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Globalni cilji  Globalne strategije  

1. Spremljanje zadovoljstva zavarovanih oseb, odkrivanje in odpravljanje vzrokov nezadovoljstva  

2. Ohranjevanje in dograjevanje sistema pravic (Pravil OZZ) skladno z razvojem znanosti in 
razpoložlj ivimi viri 

3. Doslednejše uresnièevanje naèel solidarnosti z vkljuèevanjem upravièencev v OZZ, rednim 
izpolnjevanjem obveznosti in zagotavljanjem pravic  

4. Spremljanje razvoja nadnacionalne (EU) zakonodaje s podroèja zdravstvenega varstva in 
zdravstven ega zavarovanja ter koordinacija z nacionalnimi centri  

5. Presoja upravièenosti do posameznih pravic iz OZZ  

GC1.  Zagotoviti visoko raven 
zdravstvene varnosti vsem 
zavarovanim osebam in 
izboljšati njihovo 
zadovoljstvo z OZZ  

6. Vzpodbujanje odzivnosti na potrebe in zahteve zavarovanih oseb  

1. Krepitev aktivne vloge zavarovanih oseb, delodajalcev, lokalnih skupnosti in nosilcev politik na 
drugih podroèjih za doseganje boljšega zdravja in zdravega okolja  

2. Informiranje zavarovanih oseb o pravicah in dolžnostih i z OZZ 

GC2. Izboljšati ozavešèenost 
zavarovanih oseb o skrbi 
za lastno zdravje in 
pravicah ter dolžnostih iz 
OZZ 3. Informiranje izvajalcev zdravstvenih storitev  

1. Spremljanje in izboljšanje izvedbe programov zdravstvenih storitev  

2. Spremljanje in izboljšanje izvedbe programov denarnih nadomestil in dajatev  

3. Izvajanje nadzora nad izvajanjem pogodb z izvajalci, še posebej glede spoštovanja èakalnih vrst in 
seznamov 

4. Sklepanje pogodb z izvajalci izven RS za izbrane programe z dolgimi èakalnimi doba mi (uvajanje 
možnosti veèje izbire)  

GC3. Zagotoviti ustrezno 
dostopnost in primerno 
kakovost zdravstvenih 
storitev in drugih pravic iz 
OZZ 

5. Uveljavljanje medicinskih priporoèil in smernic za izvajalce  
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2. Vidik  finančnega poslovanja

3. Vidik notranjih procesov
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Globalni cilji  Globalne strategije  

1.  Oblikovanje uravno teženega finanènega naèrta in zagotavljanje stabilnega poslovanja 
brez zadolževanja  

2.  Sodelovanje z DURS za uèinkovito zbiranje in izterjavo prispevkov  

3.  Spremljanje in izboljševanje ukrepov za obvladovanje izdatkov za programe zdravstvenih 
storitev, zdravila, MTP in denarna nadomestila  

GC 4. Ohraniti uravnoteženo in 
pregledno finanèno poslovanje  

4.  Upravljanje in obvladovanje stroškov strokovne službe ZZZS, pri èemer je prednostni cilj 
dograjevanje informacijskega sistema  

Globalni cilji  Globalne strategije  

1. Zagotavljanje optimalne kolièine in kakovosti zdravstvenih storitev v pogajanjih z 
izvajalci zdravstvenih storitev, ki bo usklajena z razpoložljivimi sredstvi  

2. Obvladovanje tveganj nepri èakovanih sprememb v okolju za pravoèasen sprejem 
splošnega in podroènih dogovorov  

3. Uèinkovito izvajanje obraèuna za opravljene programe zdravstvenih storitev in 
posodobite izbranih meril za merjenje in vrednotenje zdravstvenih storitev  

GC 5. Izboljšati uè inkovitost partnerskih 
pogajanj in uveljaviti nova 
partnerstva  

4. Uvajanje n ovosti, ki vzpodbuja jo izvajalce k bolj racionalni izvedbi programov in boljšemu 
obvladovanju izdatkov in sicer predvsem na podroèjih:  
a.  predpisovanja zdravil in MTP  
b.  napotitev k specialistom  
c.  uveljavljanje novih partnerskih procesov in pogajanj (M TP, zdravila)  

1. Dograjevanje obraèunskih sistemov, smernic in priporoèil  GC 6. Uveljaviti sistem spremljanja in 
ocenje-vanja uèin  kovitosti in 
kakovosti izvajanja zdravstvenih 
programov 

2. Merjenje in v zpodbujanje izvajalcev za uèinkovito in kakovostno  delo  

1. Uveljavljanje prednostnih podroèij v partnerskih pogajanjih in sicer za sledeèe programe:  
a. preventivni programi  in usposabljanje kroniènih bolnikov za samozdravl jenje, 
b. uvedba celovite obravnave   kroniènih obolenj (kroniène bolezni srca in ožilja, rak, 

diabetes, astma in kroniène pljuène bolezni, mentalne bolezni),  
c. rehabilitacija zavarovancev za skrajšanje zaèasne odsotnosti od dela oz. èim hitrejšo 

povrnitev  delovne sposobnosti in prepreèitev odvisnosti pomoèi od drugih oseb  

GC 7. Uveljaviti sistem   naroèanja in 
plaèevanja programov 
zdravstvenih storitev  

2. Izboljšanje kakovosti ocenjevanja zdravstvenih potreb in naèrtovanja obsega storitev  

1. Vzpostavitev sistema nenehnih  izboljšav za dvig kakovosti storitev ZZZS  

2. Prenova poslovnih procesov in prilagajanje organizacije  

GC 8. Izboljšati uèinkovitost in kakovost 
delovanja službe ZZZS  

3. Usklajevanje notranjih pravnih aktov s sistemskim okoljem  

1. Uporaba sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije za varno poslovanje  

2. Hitro zagotavljanje kakovostnih podatkov in informacij  

3. Uveljavljanje znanja in rešitev  ZZZS na podroèju informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v širšem sistemskem okolju  

4. Uvedba on -line sistema kot infrastrukture za elektronsko   
      poslovanje  in nove KZZ kot varnega kljuèa za dostop do  
      podatkov preko on -line sistema.  

GC 9. Širiti uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ZZZS 
in povezovanje z zunanjim 
okoljem 

5. Izraba vzpostavljene on -line infrastrukture in kartice kot  
      kljuèa za varen dostop do podatkov za širitev elektronskega  
      poslovanja znotraj  zdravstvenega zavarovanja in  
      zdravstvenega varstva.  

1. Strukturiranje in organizacija podatkov v podatkovna skladi šèa GC 10 . Zagotoviti boljšo izrabo podatkov  

2. Rudarjenje s podatki  
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4. Vidik učenja in rasti (kadri, znanje)

6.2. Razvojne naloge in razvojni projekti
6.2.1. Razvojne naloge
1. Vidik strank
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Globalni cilji  Globalne strategije  

1. Vodenje z  vzgledom in skrb za ustrezno organizacijsko kulturo  

2. Prilagajanje strukture in števila kadrov uresnièevanju SRP  ter aktivno kadrovanje  

3. Omogoèanje spodbudnega delovnega okolja zaposlenim  

GC 11 . Zagotoviti pogoje za uspešno 
poslovanje in razvoj ZZZS z 
ustrezno informiranim, 
izobraženim, usposobljenim in 
motiviranim kadrom  

4. Upravljanje z znanjem in spodbujanje inovacij  

Globalni cilji  Razvojne naloge  

1.  Formalna ureditev postopka sprememb in dopolnitev Pravil OZZ - protokol po vzoru dela 
na zdravstvenem svetu  

2.  Navezava na javne registre v RS  

3.  Širitev e-poizvedb za vse uporabnike osebnih podatkov iz javnega sektorja in odprava 
ovir za njihovo uporabo v zasebnem sektorju  

4.  Dograditev sistema pritožb in pohval na delo službe za vzpostavitev nenehnih izboljšav  

5.  Vzpostavit ev mehanizm ov za obvladovanje odhodkov pri èezmejnem uveljavljanju 
pravic v EU  

6.  Redne obdobne analize izbranih parametrov zdravstvene varnosti zavar ovanih oseb oz. 
izvajanja OZZ  

7.  Mednarodne primerjalne študije (vzpostavitev »benchmarkinga« na izbranih podroèjih 
izvajanja OZZ)  

GC1. Zagotoviti visoko raven 
zdravstvene varnosti vsem zavarovanim 
osebam in izboljšati njihovo zadovoljstvo 
z OZZ 

8.  Aktivno sodelovanje ZZZS v obstojeèih in novo vzpostavljenih mednarodnih mrežah 
sorodnih izvajalcev OZZ  

Globalni cilji Razvojne naloge  

1.  Izboljšati infrastrukturo za informiranje javnosti in promocijo zdravja  

2.  Doloèanje in izvajanje predno stnih ciljnih informativno -izobraževalnih promocijskih 
akcij s podroèij  
− promocije zdravja  
− upravljanja kroniènih bolezni (KVB, rak, diabetes, astma in kroniène pljuène 

bolezni, mentalne bolezni)  
− pravic in obveznosti iz OZZ  
− varne in pravilne rabe zdravil  
− obvladovanja zdravstvenega absentizma  

3.  Zasnova in izdaja novih tiskanih publikacij z opisom  
vseh kljuènih pravic iz OZZ (za vsa slovenska gospodinjstva) . 

4.  Zasnova in izdaja zbirke avdio -video prispevkov na DVD mediju za obvešèanje 
zavarovanih oseb o kljuènih pravicah iz OZZ in postopki njihovega uresnièevanja  

5.  Izvedba strateških konferenc ter drugih promocijskih dogodkov s prednostnih poslovnih 
podroèij ZZZS z namenom vzpodbuditi širšo javno razpravo med partnerji v zdravstvu in 
drugo zainteres irano javnostjo.  

GC2. Izboljšati ozavešèenost in 
motiviranost zavarovanih oseb o skrbi za 
lastno zdravje in pravicah ter dolžnostih 
iz OZZ 

6.  Nadgradnja centralne baze zdravil z novimi vsebinami oz. informacijami za zdravnike in 
farmacevte.  

1.  Pridobivanje ponudb in skl epanje pogodb z izbranimi izvajalci v tujini za sprejemljivo 
kakovostjo in ceno za storitve, ki jih v RS ni mogoèe zagotoviti v zadostnem obsegu.  

2.  Sodelovanje z MZ pri pripravi pravnih podlag za oblikovanje in sklenitev dogovora o 
oskrbi zavarovanih o seb z medicinsko tehniènimi pripomoèki.  

3.  Spremljanje in ažuriranje programov storitev, na katere zavarovane osebe èakajo dalj 
èasa kot znašajo sprejemljive èakalne dobe, in sicer:  
− na podlagi podatkov, ki jih prejmejo imenovani zdravniki za odobritev b olniškega 

staleža nad 30 dni  
− na podlagi spremljanja planiranih in realiziranih èakalnih dob pri izvajalcih  
− na podlagi pritožb zavarovanih oseb  

4.  Vzpostavitev sistema in naroèanje farmakoekonomskih študij (HTA) za izbrana zdravila 
kot podlago za odloèan je na komisiji za razvršèanje zdravil na liste.  

GC3. Zagotoviti ustrezno dostopnost in 
primerno kakovost zdravstvenih storitev 
in drugih pravic iz OZZ  

5.  Širitev kontrol nad pravilnostjo obraèuna storitev s pomoèjo informacijske tehnologije  
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2. Vidik financ

3. Vidik notranjih procesov 
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Globalni cilji  Razvojne naloge  

1.  Povezava z DURS za prenos relevantnih podatkov  

2.  Zasnova in izvedba nacionalne študije stroškov za specialistièno ambulantno dejavnost in 
program akutne bolnišniène obravnave ob sodelovanju s partnerji in izvajalci  

3.  Organizacija problemskih konfere nc o absentizmu – na vsaki dve leti  

4.  Uvajanje individualne obravnave in rehabilitacije zavarovancev za hitrejšo povrnitev 
delovnih zmožnosti  

GC 4. Ohraniti uravnoteženo in 
pregledno finanèno poslovanje  

5.  Oblikovanje in izvajanje celovite politike odkrivanja in prepreèevanja razliènih vrst 
goljufij  

Globalni cilji  Razvojne naloge  

GC 5. Izboljšati uèinkovitost partnerskih 
pogajanj in uveljaviti nova partnerstva  

1.  Oblikovanje ustreznih organizacijskih, pravnih, informacijskih in drugih podlag za 
uveljavitev zakonskih novosti na p odroèju zdravil in MTP  

2. Zasnova sprememb in dopolnitev :  
− »Zelene knjige« in drugih obraèunskih modelov za posamezne dejavnosti  
− vzpodbud za kakovo stno izvedbo programov  

GC 6. Uveljaviti sistem spremljanja in 
ocenjevanja uèinkovitosti/in kakovosti 
izvajanja zdravstvenih programov  

3.  Zasnova standardov in meril za ocenjevanje uèinkovitosti in kakovosti posameznih 
izvajalcev zdravstvenih  
storitev  

1.  Zasnova podrobnejšega seznama prednostnih program ov  
in oblikovanje smernic za splošni in podroène  
dogovore 

GC7. Uveljaviti sistem naroèanja 
prednostnih programov ZS  

2.  Oblikovanje celovitih predlogov glede kolièine,  
dostopnosti in naèina plaèevanja, ki bo izvajalce  
stimuliral k izvedbi teh programov  

1.  Prilagoditev organizacije (procesov) zahtevam po:  
− spremljanju stroškovne uèinkovitosti in kakovosti izvajanja zdravstvenih 

programov 
− razvoju novih obraèunskih modelov  
− uveljavljanju promocije zdravja, preventiva in rehabilitacija  
− razvoju in nadzor u informacijskega sistema  
− prilagajanju spremembam zakonodajnem okolju  
 
 
− izvedbi popisa (izbranih) poslovnih procesov in  

njihove izboljšave vkljuèno z boljšim obvladovanjem tvega nj 

GC 8. Izboljšati uèinkovitost in kakovost 
delovanja sl užbe ZZZS (Zagotoviti 
enotno organizacijo dela in uèinkovito 
delovanje službe ZZZS)  

2.  Izdelava novega organizacijskega navodila »metodika letnega planiranja« in novega 
»poslovnika o projektnem vodenju«  

1.  Zasnova in izvedba rešitev za sistematièno nadomešèanje in zagotavljanje delovanja 
informacijskih rešitev na starih tehnologijah  

2.  Uporaba vzpostavljenih sodobnih arhitektur sistema, ki omogoèajo uveljavljanje nove 
generacije informacijskih (spletnih)  storitev  

3.  Vzpostavitev standardov in razvoj novih spletnih rešitev za partnerje ZZZS  
− informacije in ostale rešitve za ostale partnerje zavoda (za zavezance, izvajalce ZS, 

zavarovance)  
− na osnovi poslovnih zahtev  

4.  Sodelovanje pri uporabi KZZ (in P K) za druge funkcije – oblikovanje in izvedba osebne 
izkaznice, dolgotrajna oskrba,  idr. 

GC 9. Širiti uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij v poslovanju 
ZZZS in njegovem povezovanju z 
zunanjim okoljem  

5.  Sodelovanje v tehnièni komisiji EU, projektu net @card  
in drugih mednarodnih projektih za uporabo IKT v zdravstvu  

1.  Vzpostavitev (managerskega) informacijskega sistema (uporaba orodij MS), ki bo 
upošteval naslednji prednostni vrstni red:  
− dograditev podatkov STIRA  
− dograditev podatkov o absentizmu  
− prenova in organizacija podatkov o akutni boln išnièni obravnavi oz. SPP in zd ravil 
− prenova in organizacija podatkov o neakutni bolnišnièni obravnavi  
− prenova in organizacija podatkov o osnovni zdr avstveni dejavnosti , 

zobozdravstven i dejavnosti, specialistièno ambulantn i dejavnosti , reševalni h 
prevozih 

− prenova in organizacija preosta lih podroèij izdatkov za zdravstvene storitve 
skladno z naèrtom uvajanja evidence podatkov po osebi  

GC10. Zagotoviti boljšo izrabo podatkov  

2.  Vzpostavitev procesov polnjenja podatkovnega skladišèa po posameznih podroèjih in 
oblikovanje raèunalniških rešitev za samostojno »rudarjenje« s podat ki za potrebe 
strateškega odloèanja in naèrtovanja  
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4. Vidik učenja in rasti (kadri, znanje)
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Globalni cilji  Razvojne naloge  

1.  Priprava veèletnega sistematiènega akcijskega naèrta vešèin vodenja, kulture 
komuniciranja in timskega dela ter vkljuèitev v letne plane  

2.  Koordinacija in vodenje skupine za pripravo standardov komuniciranja in informiranja v 
Zavodu 

3.  Izdaja kodeksa internega komuniciranja in informiranja v Zavodu  

4.  Koordinacija skupine za pripravo sistema inovacij v Zavodu  

5.  Priprava predloga poslovnika o inovacijah v skladu z zakonodajo  

6.  Priprava strategije upravljanja s kadri s politikami p ridobivanja kadrov, razvoja kadrov, 
motiviranja kadrov (karierna politika), vzgajanja naslednikov in sistema kljuènih kadrov  

7.  Zagotovitev zadostnega števila strokovnjakov za uresnièevanje razvojnih ciljev ZZZS  

8.  Zagotovitev in uveljavljanje standa rdov pridobivanja kadrov  

9.  Oblikovanje fleksibilnega sistema za uresnièevanje poklicnih karier zaposlenih: priprava 
karierne politike  

10. Priprava predloga motiviranja (kljuènih) kadrov  

11. Priprava metodologije za opredelitev znanj  

12. Koordiniranje skupine za opredelitev standardnih in kljuènih znanj ZZZS po strateških 
ciljih, podroèjih in zaposlenih ter doloèitev skrbnikov znanj  

13. Priprava kataloga znanj  

14. Doloèitev naèinov pridobivanja kljuènih znanj in priprava dolgoroènega plana 
pridobivanja kljuènih znanj  

15. Vzpostavitev sistema prenosa specialnih znanj  

GC 11: Zagotoviti pogoje za uspešno 
poslovanje in razvoj ZZZS z ustrezno 
informiranim, izobraženim, 
usposobljenim in motiviranim k adrom 

16. Dograditev informacijskih sistemov – kadrovski sistem za dokumentiranje in prenos 
znanj – INDOK sistem  
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6.2.2. Razvojni projekti
1. Vidik strank

2. Vidik financ

3. Vidik notranjih procesov 
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Globalni cilji  Razvojni pr ojekti 

GC1. Zagotoviti visoko raven 
zdravstvene varnosti vsem zavarovanim 
osebam in izboljšati njihovo zadovoljstvo 
z OZZ 

1.  Projekt e-VEM: odpravljanje krajevne pristojnost za prijavo v zavarovanje z uporabo 
sistema e-VEM 

GC2. Izboljšati ozavešèenost i n 
motiviranost zavarovanih oseb o skrbi za 
lastno zdravje in pravicah ter dolžnostih 
iz OZZ 

2. Zasnova projekta KREPITEV ZDRAVJA: o mogoèanje in zagovarjanje izbranih pro gramov 
in aktivnosti  za promocijo zdravja na nacionalni ali na lokalnih ravneh ter v de lovnem 
okolju; izvajanje politike promocije zdravja ZZZS v naslednjih prednostnih okoljih : 
− delovna okolja oz. organizacije,  
− šole, 
− vrtci 

3.  Dokonèanje projekta PRISPEVKI in njegova uvedba GC 4. Ohraniti uravnoteženo in 
pregledno finanèno poslovanje  

4.  Projekt Oblikovanje prispevnih stopenj za nesreèe pri delu in poklicne bolezni - po 
panogah glede na povpreène stroške na zavarovanca v primerjavi s slovenskim 
popreèjem 

GC 9. Širiti uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij v poslovanju 
ZZZS in njegovem povezovanju z 
zunanjim okoljem  

5.  Projekt On-line zdravstveno zavarovanje z novo KZZ in PK ter razvoj rešitev na tej 
infrastrukturi (elektronske listine, sprotno komuniciranje, idr.)  

GC10. Zagotovit i boljšo izrabo podatkov  6.  Projekt Izdatki zdravstvenih storitev za prenovo in organizacijo podatkov o izdatkih za 
akutno bolnišnièno obravnavo in zdravila  
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Povzetek: 

VViizziijjaa  VVzzaajjeemmnnee  jjee  ddoo  lleettaa  22001122  ppoossttaattii  ""nnaaššaa""  nnaajjvveeččjjaa
sslloovveennsskkaa    zzaavvaarroovvaallnniiccaa  nnaa  ppooddrrooččjjuu  oosseebbnniihh
zzaavvaarroovvaannjj  ss  cceelloovviittoo  ppoonnuuddbboo  iinn  ooddlliiččnniimm  iizzvvaajjaannjjeemm
tteehh  zzaavvaarroovvaannjj  zzaa  vvssoo  ddrruužžiinnoo..  DDaa  bbii  ttoo  vviizziijjoo  uurreessnniiččiillii
ssmmoo  ssee  lloottiillii  ddooggrraajjeevvaannjjaa  ssttrraatteešškkeeggaa  mmaannaaggeerrsskkeeggaa
pprroocceessaa..  VV  pprriissppeevvkkuu  ssmmoo  ooppiissaallii  pprriissttooppee,,  kkii  jjiihh
VVzzaajjeemmnnaa  rraazzvviijjaa  ttaakkoo  ss  ppooddrrooččjjaa  vvooddiitteelljjssttvvaa,,
ssttrraatteešškkeeggaa  iinn  lleettnneeggaa  nnaaččrrttoovvaannjjaa,,  rraazzvvoojjaa  ssvvoojjiihh
zzaappoosslleenniihh,,  rraazzvvoojjaa  ssttrraatteeggiijj  iinn  ssooddeelloovvaannjjaa  zz  zzuunnaannjjiimmii
ppaarrtteerrjjii  ((vv  pprriissppeevvkkuu  jjee  ppoouuddaarreekk  nnaa  iizzvvaajjaallcciihh
zzddrraavvssttvveenniihh  ssttoorriitteevv))  tteerr  ss  ppooddrrooččjjaa  uupprraavvlljjaannjjaa  pprroo--
cceessoovv,,  kkaatteerriihh  uurreejjeennoosstt  jjee  pprreeddppooggoojj  zzaa  uussppeeššnnoo  iinn
uuččiinnkkoovviittoo  ddeelloovvaannjjee  VVzzaajjeemmnnee..  VVssii  pprreeddssttaavvlljjeennii
pprriissttooppii  ssoo  mmeedd  sseebboojj  pprreepplleetteennii  iinn  uusskkllaajjeennii  zz
nnaammeennoomm,,  ddaa  ssee  ddoosseežžee  ssiinneerrggiijjaa,,  kkii  bboo  VVzzaajjeemmnnoo
ppooppeelljjaallaa  ppoo  ppoottii  ppoosslloovvnnee  ooddlliiččnnoossttii..

Abstract: 

Vzajemna's vision until 2012 is becoming "our" biggest
slovenian insurance company in the field of personal insur-
ance, offering our products for the entire family. In order to
carry out our vision, we decided to upgrade our strategic
managament process. The article discusses the approaches
that Vzajemna develops regarding the leadership, strategic
and annual planning, employees's career planning, develop-
ing strategies and cooperation with partners (the article
focuses primarily on health care service providers) and man-
aging processes which represents the basis for effective and
efficient performance of Vzajemna. All presented approach-
es interact with one another and are harmonised in order to
guide Vzajemna towards business excellence. 

1. Uvod

Z zdravstveno reformo v letu 1992 je bilo poleg obveznega
zdravstvenega zavarovanja uvedeno tudi prostovoljno
zdravstveno zavarovanje. To je ob prostovoljnosti in ob
demografskih gibanjih pomenilo nov pomemben zasebni vir
za vedno bolj zahtevno financiranje zdravstvenega varstva in
zagotovilo, da smo v minulem desetletju uspeli ohraniti
evropsko primerljivo raven zdravstvenega varstva prebivalstva
in stabilen socialno ekonomski razvoj slovenske družbe.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica (v nadaljevanju
Vzajemna) je bila ustanovljena 1. novembra 1999 skladno z
zahtevo Sprememb in dopolnitev zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 1998. V obdobju
od leta 1999 do danes je bilo izvedeno več zahtevnih projek-
tov: osamosvojitev in centralizac?a kadrovske, pravne in
splošne službe, prenos likvidac?e škod, vzpostavitev samosto-
jnega informac?skega sistema in ustrezne infrastrukture,
prenova prodajnih poti, plačilnega prometa, prenos
določenih zalednih opravil iz poslovnih enot v zaledne službe
itd.

Po sprejetju spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, ki od marca 2006 omogoča pre-
hod zavarovancev s trimesečnim odpovednim rokom k
drugim zavarovalnicam, se je potrfelj zavarovancev Vzajemne
nekoliko zmanjšal, še vedno pa Vzajemna ostaja največja
zavarovalnica na področju dopolnilnih zdravstvenih
zavarovanj. Danes ima Vzajemna cca. 900.000 zavarovancev z
naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, kar predstavlja
cca. 62% delež vseh zavarovancev v Sloveniji. Vzajemna razvi-
ja in trži tudi druga zavarovanja, kot so nezgodna zavarovan-
ja, turistična zavarovanja za tujino in druga zdravstvena
zavarovanja, kot sta Nadomestila in Diagnoza+. V letu 2007
je zbrala več kot 224,7 mil?onov evrov čistih zavarovalnih
prem?, kar jo po prem?ah uvršča na četrto mesto med sloven-
skimi zavarovalnicami. V Vzajemni je zaposlenih cca. 270
zaposlenih.

Kompleksnost okolij, v kakršnih se odvija področje
zdravstvenega zavarovanja (tako obveznega kot prostovoljne-
ga) nenehno narašča. Za zunanje okolje zdravstvenega
zavarovanja so značilne stalne in vse bolj dinamične spre-
membe, ki so pogojene s hitrim razvojem znanosti in
tehnologije, financiranjem izvajalcev zdravstvenih storitev,
neugodnimi demografskimi trendi, naraščajočo zahtevnostjo
zavarovancev, reformnimi oz. zakonodajnimi spremembami
itd. Interesi posameznih subjektov v zunanjem okolju pa so si
včasih nasprotujoči. Po eni strani gre za svojevrstne pritiske s
strani prizadetih zavarovancev kot odzivanje na uresničevanje
pravic in težnje po širitvi pravic, s strani izvajalcev
zdravstvenih storitev so težnje po maksimaliziranju virov oz.
izražanje želja po dodatnih sredstvih. V notranjem okolju pa
se Vzajemna srečuje z izzivi, kako izboljšati poslovne procese
skozi nižje stroške, krajše izvajalne čase, boljšo kakovost svo-
jih storitev, izboljševati notranje kontrolne mehanizme itd. V
takšnih razmerah postaja managirenje Vzajemne vse
zahtevnejše. 

Strateški management v Vzajemni zdravstveni
zavarovalnici

mmaagg..  PPeetteerr  PPuussttaattiiččnniikk  iinn  ddrr..  BBooššttjjaann  AAvveerr

Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

Peter Pustatičnik, Boštjan Aver Strateški management v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici



Za dolgoročno odlično in uspešno poslovanje in razvoj
Vzajemne na slovenskem zavarovalniškem trgu, kjer se želi
Vzajemna še dodatno učvrstiti s ponudbo življenjskih
zavarovanj je potrebno zagotoviti učinkovit in uspešen man-
agerski proces Vzajemne. Vzajemna je v fazi priprave novega
strateškega razvojnega programa za obdobje 2009 - 2013. Da
bo Vzajemna dosegla vse svoje cilje in uresničila svojo vizijo,
se je lotila prenove managerskega procesa, v katerega vpleta
nekatere elemente, ki so že dobro razviti in dodaja nekatere
nove ter jih skuša med seboj celovito povezati. 

2. Strateški managerskegi proces v
Vzajemni

Pri vzpostavljanju strateškega managerskega procesa v
Vzajemni med seboj povezujemo predvsem naslednja
pomembna področja:

- VVooddiitteelljjssttvvoo - kjer je poudarek na tem kako vodje gradijo
delovno okolje, v katerem si vsi zaposleni prizadevajo za
odlično poslovanje Vzajemne, izboljševanje kakovosti storitev
in zadovoljstva zavarovancev. Gre za to, kako vodje razvijajo
in omogočajo doseganje poslanstva in vizije, razvijajo vred-
note, potrebne za dolgoročni uspeh, ter vse to uresničujejo z
ustreznimi dejanji in vedenjem ter se osebno zavzemajo za to,
da bi se sistem upravljanja organizacije razvijal in uvajal;
- sttrraatteešškkoo  iinn  lleettnnoo  nnaaččrrttoovvaannjjee  tteerr  sspprreemmlljjaannjjee -  jasni cilji
nam pomagajo da se osredotočimo in nas spodbujajo,
omogočajo nam, da merimo svoj uspeh. Pomembno je, kako
Vzajemna načrtuje in uresničuje svoje poslanstvo in vizijo z
jasno strategijo, osredotočeno na vse udeležene strani ter
podprto z ustrezno politiko, letnimi načrti in cilji, ciljnimi
vrednostmi in procesi;
- zzaappoosslleennee - kjer se dotikamo predvsem vprašanj kako
Vzajemna upravlja, razvija ter sprošča znanje in celoten poten-
cial svojih zaposlenih na ravni posameznika, timov in celotne
organizacije in kako te aktivnosti načrtuje v podporo svoji
politiki in strategiji ter učinkovitemu delovanju svojih pro-
cesov;
--  zzuunnaannjjaa  ppaarrttnneerrssttvvaa  - kjer se lotevamo načrtovanja in upravl-
janja svoja zunanjih partnerstev za uspešno izvajanje svojih
procesov;
- in ne nazadnje je pomembno kako Vzajemna snuje, upravlja
in izboljšuje svoje pprroocceessee v podporo svoji politiki in strategi-
ji ter v celoti zadovoljuje svoje odjemalce in druge udeležene
strani ter ustvarja vedno večjo vrednost zanje.

V nadaljevanju tega prispevka bomo prikazali kratek pregled
aktivnosti, ki jih Vzajemna uresničuje na posameznem
področju z namenom, da vzpostavi celovit strateško man-
agerski proces in uresniči svojo vizijo v prihodnjih nekaj letih.

Prvo področje, ki je predpogoj, da bomo tudi na ostalih
področjih delovali odlično je VVOODDIITTEELLJJSSTTVVOO.

Voditeljstvo je tisto področje, kjer prepoznavamo potrebne
lastnosti in načine delovanja vseh, ki se kakorkoli znajdejo v
vlogi vodje, ne glede na nivo, ob nespornem zavedanju svoje
moči in vpliva na doseganje zastavljenih rezultatov. Vodenje
ne pomeni prevladovanja, temveč pomeni prepričevanje,
motiviranje sodelavcev za uresničevanje vizije in skupnih cil-
jev. Ob vseh spremembah, ki se dogajajo v okolju in v orga-
nizaciji, morajo vodje svoje načine vodenja prilagoditi na
način, ki zagotavlja največjo verjetnost, da bodo zastavljeni
cilji doseženi. Ena od najbolj redkih in s tem dragocenih
dobrin so vrhunski vodje na najpomembnejših položajih. V

Vzajemni želimo, da so na vodstvenih položajih kompetentni
vodje in zato temu posvečamo posebno pozornost, in sicer
tako, da so vodje osebno vključeni:
- v načrtovanje in izbiro prednostnih aktivnosti, njihovo
izvedbo ter pregledovanje učinkov ter ustvarjanja pogojev
tako da se vizija in zastavljeni cilji Vzajemne uresničijo v
največji možni meri;
- v zasnovo razvijanja in izboljševanja organizacijske kulture
Vzajemne ter širjenje le-te na vse zaposlene. Ustvarjamo okol-
je, v katerem so zaposleni pripravljeni sodelovati in spodbu-
jati svoje sodelavce ter ceniti različnost. Preziranja in žaljivk
ne dopuščamo. Spoštovanje vsakega posameznika je osnovna
vrednota v Vzajemni. Vodje od sodelavcev ne morejo zahte-
vati tistega, kar tudi sami ne počnejo;
- v razvoj, izvajanje in stalno izboljševanje strateškega man-
agerskega procesa Vzajemne;
- v sodelovanje in razvijanje partnerskih odnosov z zavarovan-
ci, izvajalci zdravstvenih storitev, Ministrstvom za zdravje in
drugimi ministrstvi ter vladnimi organi;
- v čim bolj optimalno izvedbo potrebnih organizacijskih spre-
memb.

Veliko investiramo v usposabljanje vodstva in vodje spodbu-
jamo k uporabi kadrovskih orodij. S tem prispevamo k
učinkovitemu vodenju in razvoju vseh sodelavcev. Vodje v
sodelovanju z vsemi sodelavci soustvarjajo strategijo
Vzajemne in so zato z njo identificirani.

Tako na Vzajemni vzpodbujamo in razvijamo predvsem
naslednje lastnosti vodij: 
- vodja mora iskreno zastopati interese Vzajemne, to pomeni
tako interese zavarovancev kot interese zaposlenih kot
interese Vzajemne kot take;
- vodja mora  jasno razložiti svoja pričakovanja glede dosegan-
ja ciljev, rokov, kakšni morajo niti rezultati dela in kakšne
odgovornosti imajo zaposleni. O ciljih se mora dogovarjati z
zaposlenimi in jim pomagati pri realizaciji;
- vodja spore rešuje odkrito s pomočjo soočanj in pogajanj;
- odločitve se sprejemajo na podlagi preverjenih dejstev;
- vodje razvijajo vrednote, partnerstva in sisteme, potrebne za
trajni uspeh Vzajemne;
- uveljavljena je politika odprtih vrat za zaposlene itd.

Letno tudi spremljamo zadovoljstvo zaposlenih z neposredno
nadrejenimi vodji in vodje na podlagi vsakokratnih rezultatov
izvajajo aktivnosti za izboljšanje področij, kjer so bile prepoz-
nane določene priložnosti za izboljšanje. Najboljše ocenjeni
vodje pa predstavijo svoj način vodenja in na tak način se pre-
naša dobra praksa po celi Vzajemni.

Naslednji zelo pomemben element za uveljavitev strateškega
managerskega procesa v Vzajemni je SSTTRRAATTEEŠŠKKOO  IINN
LLEETTNNOO  NNAAČČRRTTOOVVAANNJJEE  tteerr  SSPPRREEMMLLJJAANNJJEE.  

Ključne podlage za strateško razmišljanje in odločanje mora-
jo biti verodostojne in pravočasne informacije o (predvi-
denih) učinkih izbranih in uresničenih strategij in potrebnih
virih za uresničevanje le-teh. Številne raziskave (npr. raziskava
dr. Vinod Singhal iz Georgia Institute of Technology, dr.
Kevin Hendricks z University of Westrn Ontario) so pokaza-
le, da imajo dolgoročno uspešne organizacije ne glede na sek-
tor, velikost, strukturo ali zrelost vzpostavljene ustrezne sis-
teme upravljanja organizacije. 

Uspešen sistem upravljanja med drugim zahteva učinkovito: 
- ssttrraatteešškkoo  nnaaččrrttoovvaannjjee (določitev "pravih" ciljev, projektov,
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aktivnosti);
- uurreessnniiččeevvaannjjee  ssttrraatteeggiijj, kar je povezano tudi z jasnostjo oz.
razumljivostjo strategije, ustrezno razgraditvijo strategije na
nižje nivoje in posredovanjem strategije ter planov vsem
zaposlenim in partnerjem - ustrezno letno planiranje in
informiranje na vseh nivojih organizacije. Če strategija ni
razumljiva, razgrajena na vse nivoje organizacije in ustrezno
posredovana do vseh zaposlenih, je le ti ne morejo uresniče-
vati. V tem primeru se zaposleni zgolj nemočno odzivajo na
vsakodnevne težave;
- nnaaddzzoorr  nnaadd  uurreessnniiččeevvaannjjeemm  ssttrraatteeggiijj  (povratni verodostojni,
celoviti in pravočasni podatki oz. informacije o poslovanju so
nujni za odločanje in ukrepanje, za preglednost poslovanja, za
prepoznavanje dobrih praks, motiviranje in nagrajevanje
zaposlenih).   

V Vzajemni smo v fazi priprave drugega strateško razvojnega
programa za obdobje 2009 - 2013. V samem načrtovanju
strategije sodelujejo posredno vsi zaposleni s podajanjem svo-
jih predlogov o tem kje vidijo sebe in Vzajemno čez 3 do 5 let.
Prav tako je pomembno, da so vsi zaposleni ves čas seznan-
jeni o samem procesu nastajanja tako strategije kot tudi let-
nega poslovnega plana. Tako smo v letu 2008 že izvedli eno
strateško delavnico, kjer smo zaposlenim predstavili planska
izhodišča za pripravo nove strategije, prav tako pa smo v
okviru konference oblikovali novo vizijo Vzajemne in zbirali
predloge za nadaljnji razvoj vseh zgoraj navedenih področij
(voditeljstva, procesa strateškega in letnega načrtovanja,
področja zaposlenih, zunanjih partnerstev in notranjih virov
ter upravljanja procesov). Vsi vodje so zadolženi, da na
ustrezen način skomunicirajo strateške in letne cilje do vseh
zaposlenih preko razvojnih pogovorov, kjer vodja in zaposleni
postaviti realne cilje za tekoče plansko obdobje.

Dolgoročni strateški cilji se prenašajo v letne plane
Vzajemne, kjer so opredeljene konkretne aktivnosti za
dosego ciljev. Strateški razvojni program se vsako leto oziro-
ma na dve leti pregleda in dopolni skladno s trenutnimi
potrebami tako na notranjem kot zunanjem okolju. Za
učinkovito spremljanje izvajanje strateškega in letnih
poslovnih planov Vzajemne v Vzajemni vzpostavljamo funkci-
jo kontrolinga, kjer se zagotavl-
ja sprotno spremljanje ures-
ničevanja planov. Z uporabo
orodij, kot je uravnotežen sis-
tem kazalnikov lažje prepoz-
namo strateške usmeritve in
cilje organizacije:
- ki so ključnega pomena za
doseganje ali ohranjanje
konkurenčnosti in učinkovi-
tosti;
- ki jih prevedemo v cilje in
usmeritve na nižjih nivojih,
srednjeročne prednostne
naloge ter medsebojno uskla-
jene aktivnosti v posameznih
procesih ali oddelkih;
- ki poenoteni med člani vodst-
va pripomorejo k izboljšanju
notranje komunikacije, namen-
jene informiranju, odločanju
ter medsebojnemu prenosu
znanja in izkušenj.

Uravnotežen sistem kazalnikov uspešnosti v Vzajemni
uporabljamo kot osnovno orodje za preoblikovanje strategij v

konkretne operativne aktivnosti, opredeljene znotraj letnih
planov. Uravnotežen sistem kazalnikov, ki vključuje štiri
vidike (vidik financ, vidik strank, procesni vidik ter vidik
učenja in rasti) nam omogoča:
- preprostejšo in bolj razumljivo povezavo med strateškimi
cilji, strategijami in operativnimi plani projektov ter aktivnos-
tmi v okviru letnih poslovnih planov; 
- kvalitetno in hitro spremljanje uspešnosti poslovanja
Vzajemne kot celote in posameznih organizacijskih enot ter
na tej podlagi pravočasno sprejemanje ustreznih odločitev in
ukrepov;
- krepitev vrednot in organizacijske kulture, ki je zelo pomem-
bna, še posebej v organizacijah s številnimi geografsko
razpršenimi organizacijskimi enotami kot je  Vzajemna;
- istočasno osredotočenje managerjev na kratkoročne in dol-
goročne dejavnike uspeha (na finančne kazalce, na
zavarovance, poslovne partnerje, poslovne procese in zapos-
lene);
- hitro učenje celotne organizacije, možnost medsebojne
izmenjave idej in znanja med posameznimi organizacijskimi
enotami (prenos primerov dobre prakse);
- ustvarjanje strateške zavesti vseh zaposlenih, da vsak
posameznik ve kaj mora delati in vidi kako njegovo delo vpli-
va na uresničevanje strategij in ciljev Vzajemne.

Za sam nadzor in pravočasno pridobivanje informacij o ures-
ničevanju strateških oz. letnih ciljev pa je zelo pomemben
način pridobivanja informacij, ki morajo kot smo rekli
pravočasne in verodostojne. Le-te, je ob vsej količini
podatkov, ki jih obdelujemo v Vzajemni, možno dobiti le z
ustrezno informacijsko podporo. V ta namen vzpostavljamo
ustrezno podatkovno skladišče, kjer zbiramo podatke iz
različnih aplikacij in jih nato nadalje obdelujemo skladno s
potrebami Vzajemne. Slika 1 nam prikazuje model zagotavl-
janja verodostojnih informacij za uspešno in učinkovito
upravljanje Vzajemne.

Slika 1: Zagotavljanje verodostojnih informacij za uspešno in
učinkovito upravljanje Vzajemne - Priloga 1
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Za učinkovito prevajanje strategij v letne poslovne in projek-
tne plane je zelo pomembna vloga "strateške pisarne oz. kon-
trolinga" v celotnem procesu načrtovanja oz. spremljanja, kar
nam prikazuje naslednja slika - slika 2.

Slika 2: Celovit model upravljanja uspešnosti v Vzajemni -
Priloga 2

Vzajemna veliko vlaga v svoje ZAPOSLENE. Področje
zaposlenih je na poti Vzajemne k odličnosti enako pomemb-
no kot ostala področja, saj brez zaposlenih ni in ne bo
odlične Vzajemne. Skozi letne razvojne pogovore razgradimo
cilje podjetja do nivoja zaposlenih, ki postanejo ciljno usmer-
jeni, vedo kaj delajo in kam gredo. Z razvojnimi pogovori
zaposlenim omogočamo, da se identificirajo s svojim delovn-
im okoljem in v njem motivirano in kakovostno opravljajo
svoje delo in s tem doprinesejo k učinkovitemu in uspešnemu
doseganju skupnih ciljev in vizije Vzajemne. Razvojni pogov-
ori so v Vzajemni tudi izhodišče za odkrivanje potencialov

delavcev, naslednikov ter obenem pomoč pri ocenjevanju
doseganja ciljev v ocenjevalnih pogovorih, ki jih v Vzajemni
prav tako izvajamo letno. Z ocenjevalnimi razgovori, ki so
namenjeni pogovoru o plači, smo vzpostavili zavedanje o
pomenu neposredne komunikacije med vodjo in sodelavcem
v zvezi z dosežki in nagrajevanjem. Tak način komunikacije v
zvezi z oceno vloge in dela posameznika pri izvajanju njegov-

ih nalog v podjetju ter v zvezi z njegovimi
možnostmi za napredovanje, je pomemb-
no vplival na doseganje novih rezultatov
in nadaljnjo motivacijo sodelavcev.
Sistem nagrajevanja je vezan na dosegan-
je ciljev, inovativnost (nagrajujemo
koristne predloge), izplačujemo nagrade
za dobro izvedeno delo. Izvajamo tudi
tekmovanja za najboljšo poslovno enoto
Vzajemne, NajProdajnika, NajIdejo,
NajPredavatelja ipd. Vsi nagrajenci dobi-
jo nagrado in so deležni posebne
pozornosti, javnih pohval in priznanj. Pri
vseh vrstah nagrajevanj si prizadevamo za
transparentnost, jasnost meril in kriteri-
jev, predvsem pa da zaposleni dobijo
povratno informacijo o nagradi. Začeli
smo z razvojem sistema naslednikov. Z
razvojem sistema kazalnikov uspešnosti
poslovanja pa bomo ustrezno nadgradili
tudi plačno politiko oziroma sistem
nagrajevanja, ki bo stimulativen za
uspešne sodelavce, ki jih bom na ta način
uspeli obdržati v organizaciji. Vsi
zaposleni imajo možnost sodelovati v
projektnih skupinah in drugih oblikah
delovnih skupin, kjer se izvajajo enkratne
naloge. Na ta način zaposleni pridobiva-
jo dodatna znanja in veščine, ki niso
neposredno vezane na njihovo področje
dela in s tem se dodatno poveča njihova
zaposljivost.

V Vzajemni smo skozi iniciativo Vrednote
vpeljali sodobne metode vključevanja,
povezovanja in motiviranja sodelavcev ter
spodbudili sodelavce k razmisleku o
vrednotah in o soodvisnosti ter pre-
pletenosti posameznih vrednot in
poslovnih področij. Vsi zaposleni so
sodelovali v intervjujih, ki jih je vodila
ožja skupina zaposlenih, z namenom
izbrati ključne vrednote Vzajemne.
Vzajemna je leta 2005 izbrala šest
Vrednot Vzajemne, in sicer: razvoj, znan-
je in izobraževanje; zadovoljstvo
zaposlenih; zadovoljstvo strank; medse-
bojni odnosi; odličnost in stabilnost ter
timsko delo. Zaposlene spodbujamo k

vedenju skladno z omenjenimi vrednotami, in sicer letno izva-
jamo izbor naj predstavnika vrednot, njihovo vedenje pa je
vpeto tudi v letno napredovanje. Metode dela vpeljane v
okviru iniciative Vzajemne Vrednote so sodelavci uporabili
tudi v projektu Akademija Vzajemne, s katerim smo izboljšali
kakovost izobraževalnih programov, medorganizacijsko sode-
lovanje ter interni prenos znanj. V Akademiji sodelujejo
sodelavci iz vseh organizacijskih enot. Skozi omenjeni projekt
smo vzpostavili letno izvajanje strateških konferenc, ki so
namenjene vsem zaposlenim in ki jih organizirajo ter vodijo
zaposleni. Vzpostavljamo sistem mentorstva, vpeljujemo
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coaching na vseh nivojih in v ta namen usposabljamo zapos-
lene. Ključne premike zaznavamo tudi na področju internega
predavateljstva, saj smo usposobili kar 11% zaposlenih za
delo internih predavateljev. V letu 2008 smo posebno
pozornost namenili tudi spoznavanju modela poslovne
odličnosti, pri čemer so k sodelovanju vabljeni vsi zaposleni.
Učinki Akademije so vidni na izobraževalnem področju, na
področju medsebojnih odnosov in komunikacije, izboljšani
čustveni inteligenci, strateškem razmišljanju, ciljni usmer-
jenosti, odnosu do dela. "Ustvarili" smo ambasadorje spre-
memb, ki so željni novega znanja in pomagajo pri razvijanju
in spodbujanju spretnosti drugih sodelavcev, z namenom, da
bi lahko tudi oni dali od sebe čim več ter tako prispevali k
lastnemu razvoju, zadovoljstvu ter doseganju rezultatov pod-
jetja. 

Z namenom oblikovanja moderne kulture smo leta 2005
sprejeli tudi kodeks ravnanja delavcev Vzajemne, ki določa
temeljna načela in pravila vedenja ter ravnanja, ki so jih pri
svojem delu dolžni spoštovati vsi zaposleni. Načini dela so
definirani tudi skozi različna obvestila, pravilnike ter dogov-
orjeni na sestankih. Vsi zaposleni so deležni različnih delavnic
in izobraževanj, ki vplivajo na njihovo vedenje, učinkovitost
dela in pridobivanje novih načinov dela.

Skrbimo za celovito in ažurno informiranost zaposlenih.
Komunikacijo in informiranost med različnimi oddelki zno-
traj Vzajemne ter med zaposlenimi, spodbujamo z objavami
novic in drugih potencialno zanimivih informacij na intrane-
tu. Zaposlene informiramo tudi preko internega časopisa
Vzajemne. V Vzajemni poteka komunikacija med upravo in
direktorji organizacijskih enot preko tedenskih kolegijev,
med direktorji organizacijskih enot in ostalimi sodelavci pa
preko tedenskih delovnih sestankov. 

Zavedamo se pomena tudi neformalnega druženja in uskla-
jenosti med poklicnim in zasebnim življenjem. Za zaposlene
in njihove družinske člane organiziramo številne družabne
dogodke, npr. poletni piknik, smučanje. Kot zdravstvena
zavarovalnica skrbimo tudi za zdravje zaposlenih - možnost
obiskov fitnes klubov, uporabe športnih dvoranah.

Razvijanje ZUNANJIH PARTNERSTEV je tudi za Vzajemno
ključnega pomena. Vzajemna je prepoznala ključne partnerje
za katere razvija strategije sodelovanja. Le z dobrimi poslovn-
imi odnosi s poslovnimi partnerji bo Vzajemna lahko dolgo-
ročno uspešna in odlična pri svojem poslovanju. Kot ključni
partnerji so prepoznani tako izvajalci zdravstvenih storitev kot
nadzorni organi in organizacije s katerimi tesno sodelujemo
pri pripravi razvojnih politik na nivoju države ter drugi
dobavitelji.

V nadaljevanju prispevka smo se omejili predvsem na razvi-
janje partnerstev z izvajalci zdravstvenih storitev. V letu 2005
smo začeli z uvajanjem elektronskega poslovanja z izvajalci
zdravstvenih storitev. Uvedli smo elektronski račun, s katerim
smo pridobili individualne podatke o opravljenih
zdravstvenih storitvah po zavarovancih in hkrati zmanjšali
število prejetih obračunskih dokumentov. V letu 2006 smo
tako prejeli približno za polovico manj obračunskih doku-
mentov kot v predhodnih letih. V prvi polovici leta 2007 smo
začeli z izmenjavo elektronsko podpisanih dokumentov
preko elektronskega portala (glej sliko 3), ki zagotavlja trenut-
no najbolj varen prenos elektronskih podatkov. Osnovna
funkcija spletnih strani za izmenjavo dokumentov je oddaja
elektronsko podpisanih e-računov z uporabo preprostega
obrazca na spletnem strežniku Vzajemne. Postopek vsake

oddaje dokumenta vsebuje korak, v katerem uporabnik
pripravljeni dokument, ki ga želi oddati, digitalno podpiše s
svojim digitalnim potrdilom. Pri prenosu se torej dokument
digitalno podpiše in je veljaven ter nadomesti podpis na
papirnih listinah. Bistvena prednost poslovanja preko spleta
Vzajemne je možnost pregleda vseh oddanih dokumentov.
Vsak izvajalec lahko v vsakem času pregleda, kaj se dogaja z
njegovimi računi oziroma statusi v informacijskem sistemu
zavarovalnice, kot na primer ali je bil račun že plačan,
reklamiran in v kolikšnem znesku reklamiran, ali je zavrnjen
in drugo. Torej ima izvajalec popoln pregled nad tem, kaj se
z njegovimi dokumenti dogaja. 

Slika 3: Izmenjava elektronskih dokumentov preko e-portala
- Priloga 3

V zadnjih letih postaja komunikacija z izvajalci zdravstvenih
storitev vedno bolj intenzivna. Dnevno komuniciramo z
odgovornimi za obračunsko dokumentacijo pri izvajalcih
zdravstvenih storitev. V zadnjih dveh letih imamo zabeleženih
več kot 3.800 različnih komunikacij z izvajalci s strani
različnih sodelavcev. Z izvajalci si tudi vedno bolj pogosto
izmenjujemo izkušnje glede obračunavanja storitev, elek-
tronske izmenjave dokumentov in dogajanja pri partnerskem
dogovarjanju. Izvajalci zdravstvenih storitev nam pogosto
posredujejo predloge za izvedbo bodisi posebnih akcij bodisi
možnosti izvajanja novih storitev na novih področjih, ki jih
nato posredujemo sektorju za trženje in predlogov oz. teženj
po strateškem povezovanju z našo zavarovalnico. 

Vzajemna razvija tudi posebno mrežo izvajalcev zdravstvenih
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storitev - "VzajemnaNet, ki nudijo storitve zavarovancem
Vzajemne, ki so sklenili vzporedno zdravstveno zavarovanje
Diagnoza+. 

Tudi srečanja z izvajalci zdravstvenih storitev postajajo redna
- bolj pogosta. V letu 2003 smo obiskali približno polovico
bolnišnic in zdravstvenih domov ter nekaj zdravilišč (skupaj
približno 35), da smo jim predstavili delovanje novega oddel-
ka za obdelavo in reševanje škod. V letu 2004 smo pa obiskali
približno 50 javnih zavodov (bolnice, lekarne, zdravstvene
domove) in jim predstavili naš oddelek ter elektronski račun,
ki smo ga razvili. V letu 2005 je potekala komunikacija z izva-
jalci predvsem na temo uvedbe izravnalnih shem in pošiljanja
specifikacij zdravstvenih storitev v elektronski obliki. Opravili
smo približno 11 obiskov izvajalcev. V letu 2006 smo izpeljali
približno 20 obiskov izvajalcev. V letu 2007 pa smo izvajalcem
predstavljali možnost uporabe elektronskega portala in smo
opravili približno 68 obiskov izvajalcev. Vsaj enkrat letno pa
se sestanemo z vsemi večjimi javnimi zavodi. Veliko srečanj z
izvajalci se opravi na raznih konferencah in strokovnih srečan-
jih, ki se jih redno udeležujemo.

UPRAVLJANJE PROCESOV je zadnje, a ne najmanj pomem-
bno področje, ki se ga bomo dotaknili v tem prispevku. 

Vzajemna je zaenkrat še funkcijsko organizirana organizacija
v katero se vpleta projektna organizacija. Zaradi narave dela
se kaže vedno večja potreba po tem, da se določene aktivnos-
ti peljejo procesno, saj presegajo meje ene organizacijske
enote. Zato smo pristopili k identificiranju in popisu vseh
procesov v Vzajemni. Določamo lastnike procesov, ki bodo
odgovorni za izvedbo in izboljševanje celotnega procesa, ne
glede na organizacijske enote skozi katero le-ta poteka. Na ta
način bomo postopno prešli na matrično organiziranost
organizacije. Glavni namen upravljanja procesov pa je v tem,
da določimo ključne procese, ki so vezani neposredno na
našega zavarovanca in razvijamo nove produkte in storitve na
podlagi potreb zavarovancev. Učinkovito upravljanje pro-
cesov omogoča stalno optimiziranje in izboljševanje procesov
ter sprotno prilagajanje le-teh novo nastalim potrebam orga-
nizacije. Vzajemna je pred novimi izzivi, kot so razvoj in
trženje tako življenjskih zavarovanj kot tudi drugih osebnih
zavarovanj in hitro odzivanje Vzajemne na potrebe okolja je
ključnega pomena.

3. Namesto zaključka
Vzajemna želi postati odlična na vseh področjih delovanja, ob
tem pa se zaveda, da so ob izvajanju sprememb v strateškem
managerskem procesu v Vzajemni prisotna seveda tudi
določena tveganja, ki jih je potrebno oz. priporočljivo
upoštevati pri samem uvajanju sistema. Teh tveganj se v
Vzajemni zavedamo in jih skušamo sproti obvladovati.
Tveganja, ki smo jih zaznali so predvsem:
- podcenjevanje pomembnosti dograjevanja strateškega man-
agerskega procesa s strani vseh managerjev;
- dograjevanje sistema zahteva veliko časa, kar zahteva od
Vzajemne dodatna vlaganja (stroške planiranja, merjenja,
analiziranja, anketiranja, spremljanja kazalnikov, usposabljan-
ja zaposlenih ipd.); 
- napačno izbrani kazalniki, ki ne odražajo uresničevanja
strategije. Izbrani kazalniki se tudi zaradi dinamike v okolju
Vzajemne s časom spreminjajo;
- nevarnost kopičenja nepomembnih informacij, ki Vzajemno
samo stroškovno bremenijo in nezanesljiva statistična obdela-
va podatkov;
" neurejene podatkovne podlage, ki onemogočajo

kakovostno planiranje in kontinuirano uvajanje kazalnikov
uspešnosti Vzajemne;
- usposobljenost in znanja zaposlenih v "strateški pisarni", ki
morajo imeti celovit pregled nad dogajanjem v Vzajemni,
analitične sposobnosti in znanje s področja informacijske
tehnologije. Brez teh veščin Uprava ne dobi pravočasnih,
točnih in potrebnih informacij za odločanje in nadaljnje
ukrepanje.
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Povzetek

ČČllaanneekk  pprreeddssttaavvlljjaa  iinn  vvrreeddnnoottii  mmoožžnnoossttii  rraazzlliiččnniihh
nnaappoorroovv  iinn  pprriissttooppoovv  vv  ssmmeerrii  uussppeeššnnoossttii  iinn
kkoonnkkuurreennččnnoossttii  ppoosslloovvaannjjaa..  UUggoottaavvlljjaa  ppoottrreebbnnoosstt,,  aa  žžaall
ttuuddii  oommeejjeennoosstt  rreezzuullttaattoovv  ppoossaammeezznniihh,,  ppaarrcciiaallnniihh  iinn
nneeppoovveezzaanniihh  pprriissttooppoovv,,  ttuuddii  nnaappoorroovv  vv  ssmmeerrii  kkaakkoovvoossttii
iinn  ppoosslloovvnnee  ooddlliiččnnoossttii,,  kkii  ssoo  pprriissoottnnii  vv  zzddrraavvssttvvuu  nnaa  tteemm
ppooddrrooččjjuu..  UUggoottaavvlljjaa,,  ddaa  ssee  jjee  ppoottrreebbnnoo  lloottiittii  ttee  pprroobb--
lleemmaattiikkee  ssttrraatteešškkoo  iinn  cceelloovviittoo,,  oodd  zzggoorraajj  nnaavvzzddooll,,  zz
uuppoošštteevvaannjjeemm  iinn    oobbrraavvnnaavvoo  kklljjuuččnniihh  vvpprraaššaannjj  oozz..
ddeejjaavvnniikkoovv  sspprreemmeemmbb..  PPoosseebbeejj  iizzppoossttaavvlljjaa  pprriimmeerrnnoosstt
iinn  pprreeddnnoossttii  mmaannaaggeemmeennttaa  ppoosslloovvnniihh  pprroocceessoovv  iinn  pprroo--
cceessnnee  uussmmeerrjjeennoossttii  ppoosslloovvaannjjaa..  SSlleeddnnjjaa  jjee  vvrreeddnnaa  ppoosseebb--
nnee  oobbrraavvnnaavvee,,  ssaajj  jjee  uussppeeššnnaa  vv  ssmmeerrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjaa
ppoosslloovvnnee  uussppeeššnnoossttii  iinn  kkoonnkkuurreennččnnoossttii..  KKoott  nnaaččiinn  ddeelloo--
vvaannjjaa  iinn  oorrggaanniizziirraannjjaa  tteerr  ooddggoovvoorr  nnaa  llaatteennttnnoo  nneess--
ppoossoobbnnoosstt  pprriillaaggaajjaannjjaa  sspprreemmeemmbbaamm,,  ssee  jjee  žžee  uuvveelljjaavviillaa
vv  vveeččiinnii  uussppeeššnniihh  ppooddjjeettiijj..  

Abstract

The article presents and evaluates different endeavours and
approaches to reaching successful business and competitive-
ness. It establishes how necessary and, regretfully, also how
limited are the results of individual, partial and separate
approaches - including those towards quality and business
excellence currently present in the health sector. The article
establishes that this issue should be approached in a strategic
and integral way, top to bottom, by taking into account and
addressing the crucial questions or factors of change. It lays
particular emphasis on the appropriateness and advantages
of business process management and process orientation of
business. The latter deserves special attention because of its
effectiveness in ensuring successful business and competi-
tiveness. As a way of operation and organisation, and as an
answer to the latent incapability of adapting to changes, it
has become common practice in most of the successful com-
panies.

KKaakkoovvoosstt  po standardu ISO 8402 opredelimo kot skupek
vseh lastnosti in značilnosti proizvoda, procesa ali storitve, ki
se nanašajo na sposobnost, da izpolnijo postavljene in
neposredno izražene potrebe. Odgovore na izziv kakovosti
ponuja celovito upravljanje kakovosti (angl. Total Quality
Management - TQM) kot pristop nenehnega izboljševanja
kakovosti poslovanja organizacije. Gre za celovit organizacijs-
ki pristop nenehnega izboljševanje kakovosti vseh organizaci-
jskih procesov, izdelkov in storitev. Temelji na predpostavki,
da je izboljševanje kakovosti ključni dejavnik doseganja
učinkovitosti in uspešnosti organizacije. Razvijanje filozofije
kakovosti ter uporaba sodobnih tehnik in metod za ravnanje
s sistemi vodenja kakovosti sta v zadnjem desetletju prispe-
vala k ustvarjanju novega pojma - poslovna odličnost. Odlična
podjetja skrbno negujejo kulturo izboljševanja poslovanja
prek projektov stalnega izboljševanja kakovosti celotnega
poslovanja.

Ali je res tako? Ali napori v smereh TQM in poslovne
odličnosti vodijo tudi v uspešnost in konkurenčnost poslo-
vanja? Odgovori niso enostavni in enoznačni. Nekatere študi-
je sicer kažejo obstoj korelacije med relativno kakovostjo
poslovnega procesa in uspešnostjo poslovanja. Z večjo
kakovostjo lahko dosežemo večje zadovoljstvo kupca,
ustreznejše prodajne cene in nižje stroške, seveda pa lahko
kakovostno delamo tudi napačne stvari, izdelke ali storitve.
Tako ugotovitve raziskav kot tudi poslovna praksa, ne potrju-
jeta povezave med kakovostjo in poslovno uspešnostjo.
Uspešni iz konkurenčni smo lahko le tedaj, ko delamo prave
stvari (uspešno) na pravi način (učinkovito); ob tem je
kakovost nedvomno potrebni, ne pa zadostni pogoj. Merilo
zagotavljanja poslovne uspešnosti je neposredno vezano na
zadovoljevanje potreb kupcev oz. strank. Daje odgovor na
(strateško) vprašanje: "Ali delamo prave stvari?"  

Sodoben strateški pogled na kkoonnkkuurreennččnnoosstt kaže, da smo
konkurenčni tedaj, ko smo sposobni prilagajati se priložnos-
tim in nevarnostim poslovnega okolja hitreje in ustrezneje od
svojih konkurentov. Pri tem moramo (1) izrabljati in dodatno
razvijati svoje ključne sposobnosti; (2) se na tej osnovi, s cil-
jem zagotavlja ustreznega deleža dodane vrednosti, povezo-
vati z ostalimi organizacijami in (3) ne nazadnje, opuščati ali
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izločati aktivnosti ali procese, kjer nismo konkurenčni.
Konkurenčna prednost izhaja iz sposobnosti podjetja, da
zadovolji potrošnika (kupca) bolje in učinkoviteje kot
konkurenca. 

Povečevanje konkurenčnosti večinoma zahteva temeljite
(radikalne) spremembe poslovanja, ne pa le postopnih (inkre-
mentalnih), običajno na dvig kakovosti usmerjenih spre-
memb. Zahteva po uspešnosti poslovanja in zagotavljanju
konkurenčnosti v poslovnem okolju je povezana s prilagajan-
jem, ponekod tudi s korenito spremembo poslovne strategije
in poslovnega modela organizacije. 

S stališča povečevanja konkurenčnosti se vse bolj uveljavlja
pprroocceessnnoo  uussmmeerrjjeennaa  pprreennoovvaa  ppoosslloovvaannjjaa, kjer ob že uveljavl-
jenih dejavnikih sprememb (kakovost, hitrost in nižji stroški
izvajanja poslovnih procesov), postajajo ključni dejavniki
konkurenčnosti področja: upravljanje z znanjem in inova-
tivnost, sposobnost povezovanja oz. povezljivost z ostalimi
organizacijami ter sposobnost hitrega oz. sprotnega prilaga-
janja spremembam (Slika 1). 

Slika 1: S procesno usmerjenostjo do konkurenčne prednos-
ti

Pri udejanjanju takšne sodobne strategije prenove poslovanja,
spreminjanju poslovnega modela in udejanjanju sprememb v
smeri konkurenčnosti, ključna vloga pripada managementu
poslovnih procesov. MMaannaaggeemmeenntt  ppoosslloovvnniihh  pprroocceessoovv (MPP)
je nova oblika organiziranosti in delovanja ter sodoben
poslovni pristop k upravljanju s spremembami pri prenavljan-
ju in informatizaciji poslovanja. MPP z usklajenimi ukrepi na
področju organiziranosti, obvladovanja procesov in njihove
informatizacije odpravlja nepovezanost med strateškim in
operativnim managementom, ki povzroča težave v mnogih
organizacijah. Zagotavlja tudi ustrezno osnovo za spremljanje
poslovanja in ukrepanje. Usmerjen je v povezovanje
poslovnih partnerjev in neposredno (informatizirano) pove-
zljivost njihovih poslovnih procesov. Le-to zajema modeliran-
je in analiziranje, optimizacijo, integracijo, upravljanje ter

spremljanje in nadzor izvajanja teh procesov. 

MPP in projekti prenove poslovanja

Projekti pprreennoovvee  ppoosslloovvaannjjaa  se začnejo najpogosteje kot
odgovor vodstva organizacije na ključna vprašanja poslovne
uspešnosti, oziroma vprašanja o načinu in predmetu poslo-
vanja (ali proizvajamo prave izdelke in/ali nudimo prave
storitve). Cilj projektov je doseči konkurenčno enakost ali
prednost pred tistimi, ki so doslej postavljali pravila in stan-
darde (angl. best in class), ali pa spremeniti poslovna pravila
in ustvariti novo opredelitev najboljšega v panogi (angl.
breakpoints).

Razvijanje in spreminjanje oz. prilagajanje poslovne strategije
je trajna in najpomembnejša naloga managementa organi-
zacije. PPoosslloovvnnaa  ssttrraatteeggiijjaa  opredeljuje delovanje organizacije v
poslovnem okolju in posledično vpliva na njeno
konkurenčnost. Izhaja iz poslanstva, vizije in strateških ciljev
organizacije, upošteva strategije posameznih poslovnih
področij (poslovnih funkcij ali poslovnih procesov) in je opre-
deljena v strateškem poslovnem načrtu.

Poslovno strategijo avtorji različno opredeljujejo, splošno pa
velja, da gre za: 

- vzorec glavnih ciljev in namen-
ov ter osnovnih politik ali načr-
tov za doseganje teh ciljev,
- skupek načrtov in usmeritev, ki
jih mora uveljaviti organizacija,
da bi dosegla zastavljene cilje.

Uspešne organizacije sproti pri-
lagajajo svojo poslovno strategi-
jo. Udejanjajo jo z ustreznim
načrtovanjem in spremembami
poslovnega modela, ki sledi
izbrani strategiji  in se sproti pri-
lagaja nastajajočim poslovnim
priložnostim in pretnjam.
Načrtovanje in spreminjanje

poslovnega modela predstavlja za podjetje strateško orožje
tržnega razlikovanja. Neprestano se pojavljajo  novi uspešne-
jši poslovni modeli in zamirajo tisti, ki so manj uspešni. 

PPoosslloovvnnii  mmooddeell  lahko opredelimo kot model delovanja pod-
jetja v okolju. Pri tem pod okoljem razumemo vse, kar vpliva
na značilnosti poslovnih procesov podjetja, kot so kupci,
dobavitelji, podizvajalci ... Predstavlja pregleden sistem, ki:
1. S pomočjo ustrezno urejenih poslovnih procesov omogoča
izvajanje izbrane poslovne strategije v smislu zagotavljanja
najustreznejših izdelkov ali storitev, oziroma kar največje vred-
nosti za kupca;
2. Različnim izvajalcem na različnih nivojih znotraj podjetja
zagotavlja optimalno količino podatkov in navodil, potrebnih
za izvajanje posameznih postopkov in aktivnosti; 
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3. Daje lastnikom zagotovilo o varnosti kapitala in ustreznos-
ti njihovih naložb v podjetje. 

Tako lahko govorimo o poslovnem, procesnem ali izvedben-
em in podjetniškem vidiku uporabe poslovnega modela.

Strateški projekti preoblikovanja, prestrukturiranja ali pren-
ove poslovanja so uspešni le ob v spremembe naravnani
ppoosslloovvnnii  kkuullttuurrii organizacije ter usklajenem delovanju in
razvoju ključnih dejavnikov sprememb: usposobljenih, motivi-
ranih, stimuliranih in organiziranih kkaaddrriihh, novemu
poslovnemu modelu prilagojenih ppoosslloovvnniihh  pprroocceessiihh ter
uporabi sodobne (informacijske) tteehhnnoollooggiijjee (Slika 2).

Slika 2: Ključni dejavniki sprememb poslovanja

PPoosslloovvnnii  pprroocceessii so pogojeni in skladni s poslovnim mode-
lom oz. z dejavnostjo poslovanja organizacije, pogosto so raz-
drobljeni in skriti za organizacijskimi strukturami zaradi obre-
menjenosti organizacij s funkcijsko/oddelčno naravnanim
načinom poslovanja. Zaradi tega prihaja do tako imenovanih
funkcijskih silosov, ki zavirajo ali omejujejo neoviran potek
poslovnih procesov. Vodje posameznih organizacijskih enot
zasledujejo svoj lokalni optimum izvajanja poslovnega proce-
sa, kar pa največkrat ne predstavlja optimum poslovanja
celotne organizacije. Prenova poslovnih procesov zahteva
temeljit vnovični premislek o poslovnih procesih in njihovo
korenito preoblikovanje, da bi dosegli njihovo celovitost ter
preglednost, prilagodljivost in povezljivost. Ob tem želimo
izboljšati ključne kazalce učinkovitosti, kot so stroški,
kakovost izdelkov ali storitev in hitrost izvajanja. Naloga pren-
ove poslovnih procesov je izbrati, usposobiti ali "izumiti"
poslovne procese, da bi z njimi zadovoljili potrebe zaposlenih
in poslovnih partnerjev.

IInnffoorrmmaacciijjsskkaa  tteehhnnoollooggiijjaa  ((IITT)) pomeni ključno tehnologijo in
ima najpomembnejšo vlogo pri prenovi poslovnih procesov.
Vendar zgolj z njenim vključevanjem v avtomatizacijo

posameznih procesov ali postopkov največkrat dosežemo,
globalno gledano, slabe, če ne celo negativne rezultate. Od
informatike oziroma uporabe sodobne IT pričakujemo dvig
kakovosti, znižanje stroškov in skrajševanje časa izvajanja
prenovljenih poslovnih postopkov, oziroma posameznih
aktivnosti v njih. Razprave o tem, kakšna je dejanska vrednost
in pomen informatike v organizacijah, so vse pogostejše tako
v akademskih  kot v poslovnih krogih. Po eni strani smo bili
vse do leta 2002 priča neprestani rasti naložb v informatiko,
ki so v razvitih zahodnih državah dosegle 5-7 % vrednosti pri-
hodkov, z namenom povečevanja poslovne uspešnosti in
konkurenčne prednosti. Po drugi strani pa so se vzporedno
pojavljale razne raziskave, na podlagi katerih je moč sklepati,
da naložbe v informatiko, brez prenove procesov, vplivajo
zgolj na učinkovitost, nimajo pa želenega vpliva na uspešnost
poslovanja. 

Michael Hammer, "oče" reinženiringa poslovnih procesov
ugotavlja, da sta dve tretjini poskusov prenove poslovanja, s
katerimi se je srečal, izpuhteli v plamenih, zatrti zaradi odpo-
ra ljudi, da bi sledili, in zaradi nesposobnosti vrhnjega man-
agementa ter strahu srednjega managementa, da bi do spre-
membe dejansko prišlo. Kadar govorimo o odporu ljudi, gre
za mentalno, emocionalno in psihično nasprotovanje sprem-
injanju sveta, ki ga poznamo. Tudi naša praksa žal temu pritr-
juje. Ob proučevanju uspešnih in zlasti neuspešnih projektov
prenove oz. uvajanja korenitih sprememb poslovanja ugotavl-
jamo, da kljub motiviranim in k spremembam naravnanim
izvajalcem ter uporabi najsodobnejše informacijske
tehnologije, ne moremo pričakovati uspeha, če izvajalci ne
vedo zakaj in kako izvajati poslovne aktivnosti oz. poslovne
procese. V boju za konkurenčnost poslovanja so edino trajno
konkurenčno orožje organizacije njeni zaposleni. KKaaddrrii  iinn  nnjjii--
hhoovvaa  zznnaannjjaa kot dejavnik prenove obravnavamo predvsem s
stališča možnosti povečanja razpoložljivosti (motiviranosti),
prilagodljivosti in produktivnosti obstoječih kadrovskih
potencialov. Prednost pri prenovi poslovanja in izvajanju spre-
memb imajo kadri, ki so širše izobraženi, imajo poslovna
znanja in razumejo vlogo poslovnih procesov ter znajo
neposredno uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo.
Ob tem velja izpostaviti tudi vidik kkuullttuurree, ki je pri prenovi
poslovanja še kako pomemben. Zajema izhodišča za pripravo
razmer v širši družbi in organizaciji, ki bodo naklonjene spre-
membam, ter je povezan z ugotavljanjem možnosti, obravna-
vanjem strateških ciljev ter strategijo  prenove in izvajanja
sprememb. Splošno lahko kulturo opredelimo kot način
razmišljanja in življenja, ki si ga je skozi čas izoblikovala
skupina ljudi s skupnimi in enakimi vrednotami. V tem duhu
organizacijsko (podjetniško, poslovno) kulturo vidimo kot
obnašanje posameznega člana skupine in način njegovega
sodelovanja v delovnih skupinah, oddelkih in celotni organi-
zaciji. Ta vidik je večplasten, obravnavati ga je treba s stališča
posameznika, organizacije in družbe v okviru danih možnosti
in priložnosti. 

V naslednjih letih bodo torej lahko poslovno uspešne le orga-
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nizacije, ki bodo temu primerno preuredile svojo organizira-
nost, procese in tehnološko infrastrukturo. Poslovno doktri-
no MPP lahko udejanjijo tako, da:
- na novo opredelijo cceelloovviitt  ppoosslloovvnnii  mmooddeell  iinn  mmooddeellee
ppoosslloovvnniihh  pprroocceessoovv, ki pokrivajo vsa poslovna področja in pri
tem ohranjajo poslovanje, ki bo prilagodljivo novim izzivom
in inovacijam;
- vzpostavijo primerne in učinkovite strategije in mehanizme
uupprraavvlljjaannjjaa  sspprreemmeemmbb;
- sprotno rešujejo probleme, vezane na prilagajanje ppoosslloovvnniihh
pprraavviill,,  tteehhnnoolloošškkiihh  ssttaannddaarrddoovv  iinn  kkaakkoovvoosstt  iizzvvaajjaannjjaa  delovnih
procesov (postopkov);
- razvijajo pregledno in razumljivo nnaaččrrttoovvaannjjee  iinn  sspprreemmlljjaannjjee
ppoosslloovvnniihh  uuččiinnkkoovv;
- opredelijo razmejitve in področja ppoosslloovvnneeggaa  ppoovveezzoovvaannjjaa,
razvoja poslovnega omrežja (omreženja) na vseh ravneh izva-
janja poslovnih procesov;
- zgradijo ustrezen sistem uupprraavvlljjaannjjaa  zznnaannjjaa in mehanizme za
stalno izboljševanje skupnega poslovnega znanja podjetja:
- opredelijo strategijo in metode analiziranja, merjenja iinn
uupprraavvlljjaannjjaa  ttvveeggaannjjaa. 

Kaj pa kakovost in uspešnost zdravstva?

V zdravstvu veljajo enaka izhodišča prenove poslovanja. Ko se
organizacija loti prenove, mora razen o racionalizaciji, stan-
dardizaciji, poenostavitvi in informatizaciji, ali pa kakovosti
poslovnih procesov, najprej razmisliti o strateških vidikih,
ustrezni ppoosslloovvnnii  ssttrraatteeggiijjii  tteerr  ppoosslloovvnneemm  mmooddeelluu, ki
omogočajo uspešno in učinkovito izvajanje prenovljenih pro-
cesov. Tukaj gre predvsem za možnosti ter pripravljenost
organizacije in zaposlenih na spremembe, management in
uvajanje  teh sprememb ter zagotavljanje znanj, veščin, pogo-
jev, orodij in tehnologije, potrebnih za udejanjanje sprememb
oz. prenove poslovanja. Prenove poslovanja torej ne gre
obravnavati le s stališča kakovosti in optimizacije posameznih
poslovnih procesov, kadrovskih in organizacijskih sprememb,
ali samo uvedbe sodobne informacijske tehnologije, kar je v
zdravstvu kar pogosta praksa.

Strateška izhodišča prenove poslovanja

Za zdravstvene organizacije veljajo na področju opredeljevan-
ja ciljev oz. dejavnikov uspeha in strategij njihovega dosegan-
ja, skoraj v celoti izhodišča, značilna za neprofitne organi-
zacije: izvajanje storitev je obvezno, nedopustno je opuščanje
ali spreminjanje programov, financerji strogo omejujejo
izbiro strategij. Ciljni sistemi zdravstvenih zavodov so močno
okrnjeni, v glavnem temeljijo na proizvodno - storitveni zas-
novi, ob delnem upoštevanju sestavin finančnih ciljev, z
usmeritvijo v kratkoročne finančne izide. Zavodi so še daleč
od razvitega sistema ciljev po zasnovah financ, medčloveških
in organizacijskih odnosov, znanja in ustvarjalnosti, s sklad-
nim razporejanjem izidov po hierarhiji zaporedja za najboljšo

uresničitev interesov vseh udeležencev, ki so značilni za orga-
nizacije prihodnosti. Politika organizacije se vodi na kratki
rok. Kvantitativne metode in vedenjski pristopi ter usmeritev
k človeškim virom, niso uporabljene kot podlaga za določan-
je ciljev in strategij. 

Poslovni model temelji na načrtovanju, ki je glede na obseg
sredstev odvisno od pretekle porabe, pri tem je pridobivanje
sredstev le deloma odvisno od obsega in kakovosti storitev;
predvsem je pomembno zadovoljstvo virov sredstev (min-
istrstvo, zdravstvene zavarovalnice), manj pa odjemalcev
(pacientov), še posebej, če njihovo število in zadovoljstvo ne
vpliva na višino in kakovost sredstev. Optimizacija izidov se
uporablja le v manjši meri. Podlage za odločanje so običajno
rutinske in izhajajo iz v naprej določenega programa.
Strateško odločanje je slabo razvito in temelji na obrambnih
strategijah v razmerju do okolja zdravstvenih organizacij,
namesto na strategijah rasti. Namesto da bi organizacije
zdravstvenega varstva in njihov management aktivno vplivali
na okolje, je bolj pogosta situacija, ko okolje obvladuje man-
agement in organizacije.

Takšna strateška izhodišča in  posledično poslovni modeli
zdravstvenih organizacij so seveda v primerjavi s profitnimi
organizacijami popolnoma nekonkurenčni. Tudi izsledki naše
raziskave to potrjujejo. Raziskava, ki je bila na temo prenove
in informatizacije poslovanja v letu 2000 opravljena med
ključnimi vodilnimi managerji (35 izprašanih; strokovni in
poslovni direktorji) naše največje bolnišnične ustanove, je na
tem področju potrdila gornje ugotovitve. Več kot polovica
izprašancev (56%) meni, da organizacija nima zapisane vizije
razvoja, ena petina ne ve, če jo ima, dobra četrtina (26%) pa
je zatrdila, da jo ima. Polovica izprašancev meni, da ima
ustanova formalno zapisano poslanstvo, 29% meni nasprot-
no, ostali pa ne vedo. O obstoju zapisa seznama ciljev poslo-
vanja je mnenje zelo razpršeno. Kar 36% jih meni, da obsta-
jajo, 28% pa meni nasprotno. Enak delež (28%) jih ne ve, če
seznam ciljev obstaja, ostali pa menijo, da delno obstaja.

Navedena strateška izhodišča običajno vodijo k neustrezni,
zlasti pa nestimulativni poslovni kulturi in vzpostavljanju
birokratskih odnosov na relacijah vseh ključnih subjektov
zdravstvenega sistema, posledično pa k rigidnosti
zdravstvenih organizacij in nepripravljenosti na spremembe.
Znotraj organizacij je na področju odnosov posebej izpostavl-
jen problem, da podrejeni ne delajo vselej v skladu z interesi
nadrejenih. To je tako imenovani problem agenta (teorija
agenta, ki smatra posameznike kot kreativne, a sebične; v
hierarhičnih odnosih lahko nadrejeni (šefi) le delno opazuje-
jo obnašanje in produktivnost svojih podrejenih). Ne pojavlja
se samo v odnosu med državo in njenimi organi v
zdravstvenih organizacijah kot lastnikom ter managementom
v njih, pač v vsej hierarhiji odnosov med višjim in nižjim man-
agementom ter med managementom in zdravniki ter drugimi
zdravstvenimi delavci. Po predhodno omenjeni raziskavi
največjo notranjo oviro prenovi poslovanja v zdravstvu pred-
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stavljata ustaljena praksa in načini dela. V drugi razred po
velikosti ovir sodita obstoječa organizacijska kultura in potre-
ba po koordinaciji in komunikaciji med organizacijskimi eno-
tami, ki sta nadpovprečno veliki oviri, z oceno srednje velika
ovira. Povprečno velika ovira je: organizacijske enote ne čuti-
jo potrebe po aktivnem udejstvovanju.

Za udeležence raziskave največje probleme na poti spre-
memb predstavljajo:
- poslovna kultura (odnos med zaposlenimi na različni hier-
arhični lestvici, neupoštevanje delovnega časa s strani
zdravnikov, delovanje v svoj interes in lastno afirmacijo...), 
- organizacija (nedorečenost odgovornosti, nedoločenost
klasifikacij storitev, slaba razmejitev organiziranosti ...), 
- proces dela (neopredeljenost postopkov, razpršenost
lokacij, zaloge zdravil...), 
- pomanjkanje vodstvenih znanj ter 
- razmerje med poslovno in medicinsko stroko.

Možnosti za spremembe oz. prenovo poslo-
vanja

ZZnnaannjjaa  iinn  kkaaddrrii.. Pričakovanja, da lahko managerji sami,  zno-
traj sistema zdravstvenega varstva korenito spremenijo stanje,
so utopične, hvalevredni pa so seveda napori po njihovem
izobraževanju in usposabljanju. V mnogih organizacijah še
vedno prevladuje "tehnokratska" miselnost, da je uspešen
direktor zdravstvenega zavoda lahko le zdravnik, ki za
kakovostno delo sploh ne potrebuje poslovno-organizacijskih
znanj in izkušenj. Dolgo ni bilo čutiti potreb po znanjih s
področij družbenih in vedenjskih ved. Tudi informatika in
informacijska znanja so se razvijali le kot podpora osnovni
dejavnosti in ne kot vsestranska integralna funkcija celotnega
poslovnega procesa in sestavni del managerskih znanj.
Raziskave kažejo (Ministrstvo za zdravje, 2002), da manager-
je v zdravstvu, verjetno  zaradi omejenih "strateških
možnosti", najbolj zanimajo zahteve po kakovosti in poslovni
odličnosti (posledica trenutnega trenda?), zatem finančna in
organizacijska znanja, kar je v skladu z njihovo percepcijo
pomembnosti znanj. To pomeni, da se v tem, kar smatrajo za
pomembno, želijo tudi izpopolnjevati. Nizko zanimanje za
področje javnih naročil zna nakazovati, da ne uporabljajo
dovolj tega načina (ga ne smatrajo za nujnega?), enako nizko
zanimanje za področje zavarovalniških sistemov pa kaže na
(trenutno še) nepripravljenost na spremembe v načinu finan-
ciranja zdravstvenih zavodov. Majhno zanimanje za trženje
zdravstvenih storitev sovpada z odgovorom o nepomemb-
nosti ugleda zavoda, kar zopet nakazuje odsotnost
kakršnekoli konkurenčne naravnanosti.

Kadrovski management (Human Resources Management) je
v zdravstvenih zavodih še v povojih (večinoma kadrovske
službe skrbijo za sprejem, odpust in premestitev).
Izobrazbena struktura zaposlenih zdravnikov je visoka. Za
večino ostalih zdravstvenih poklicev je zahtevana vsaj

visokošolska izobrazba. V zdravstvenih zavodih zmanjkuje
energije za osebni razvoj posameznika, še posebno v primeru,
da le ta ni del strukture zdravstvenih delavcev. Poslovna nar-
avnanost vlaganj v znanja zaposlenih je še vedno stroškovna,
ne pa razvojno-naložbena. Takšno stanje, kljub nadpovprečni
izobrazbeni strukturi zaposlenih, ob togih in neustreznih
vzvodih stimulacije (plačni razredi, nagrajevanje po rezultatih
dela …), ustvarja dodatno nemotiviranost oz. nepripravl-
jenost zaposlenih za spremembe poslovanja.

OOrrggaanniizziirraannoosstt  iinn  pprroocceessii.. Ena od pogostih oblik organizira-
nosti, ki lahko rešuje predhodno opisano perečo prob-
lematiko v zdravstvu, je organizacijska prenova v smeri pro-
cesne organizacije. Takšno organiziranost uvaja večina sodob-
nih organizacij, kot odgovor na trende, ki so prisotni v
poslovnem svetu. To so racionalizacija poslovanja, usmeritev
k zadovoljnemu uporabniku in poslovnemu partnerju (v
našem primeru naročniku storitev), povečevanje vrednosti
izdelkov oziroma storitev, skrajševanje poslovnega cikla
(procesa) in s tem stroškov poslovanja in prilagodljivost
(tržnim) potrebam. Proces v zdravstvu pomeni celoten
postopek obravnave bolnika, od trenutka njegovega vstopa v
sistem zaradi določenega problema, do zaključka obravnave.
Proces vključuje tako postopke zdravstvene obravnave (medi-
cinske, laboratorijske, postopke nege) kot tudi poslovne
aktivnosti (nabava, zaračunavanje, vodenje ipd). 

Prednost procesne organiziranosti pred klasično funkcijsko
organiziranostjo, se kaže v prenosu popolnega nadzora in
odgovornosti za izvajanje poslovnega procesa na vodstvo

organizacije oziroma poslovnoizidno mesto1, ki je odgovorno
za njegovo poslovno uspešnost. Vodstvo poslovnoizidnega
mesta skrbi za izvajanje poslovne politike, usmeritev in
ključnih dejavnikov uspeha, ki jih opredeljuje skupaj z
naročnikom storitev in svetom zavoda. Vodstvo je odgovorno
za učinkovito načrtovanje in uporabo pridobljenih sredstev
ter njihovo avtonomno razpolaganje v okviru poslovnega

izida2. Prehod na procesno organiziranost  mora biti načrto-
van in organiziran v okviru službe za Management poslovnih
procesov (MPP).  MPP predstavlja ključno funkcijo organi-
zacije ob prehodu na procesno organiziranost. Zajema načr-
tovanje, organiziranje, informatizacijo in skrbništvo
poslovnih procesov. Gre za funkcijo, ki na eni strani omogoča
optimalen potek izvajanja procesnih aktivnosti, na drugi
strani pa zagotavlja znanja in ustrezno informacijsko podporo
izvajalcem teh aktivnosti. Največkrat (ne pa nujno) se kot
organizacijska oblika razvije iz službe (sektorja, oddelka ...) za
informatiko, s ciljem obvladovanja poslovnih procesov orga-
nizacije ter premostitve razkoraka, oz. različnih pogledov na
poslovne procese med managementom in službo za infor-
matiko. S procesno organiziranostjo in vzpostavitvijo službe
MPP so ustvarjeni pogoji in mehanizmi za zagotavljanje mak-
simalne poslovne uspešnosti in racionalizacije zagotavljanja
in porabe potrebnih virov. 

Posebna obravnava mora biti namenjena modeliranju, pren-
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ovi in optimizaciji ter standardizaciji poslovnih procesov v
zdravstvu. Kar nekaj "procesnega pogleda" na poslovanje in
praktičnih izkušenj, so zdravstvenim organizacijam prinesli
napori in projekti zagotavljanja kakovosti in poslovne
odličnosti. Kot smo uvodoma spoznali, pa so rezultati teh
naporov, s stališča prenove poslovanja in konkurenčnosti,
večinoma omejeni. Mnogi ne ločujejo temeljnih (ključnih)
procesov od podpornih, procese obravnavajo podrobno in
razdrobljeno, znotraj posameznih organizacijskih enot, ne
dajejo poudarka prenovi in racionalizaciji procesov…
Posledica je množica podrobno obravnavanih in medsebojno
poslovno neprimerljivih in necelovitih procesov, neprimernih
za analiziranje, optimizacijo in standardizacijo, s stališča nji-
hovega poslovnega izida. Ne nazadnje potrebujemo obravna-
vo procesov, ki bodo pregledni izvajalcem znotraj organizaci-
je in katerih rezultati (zdravstvene storitve) bodo razumljivi
njihovim naročnikom. V tej smeri je vredna obravnava
razvrščanja bolnikov v skkuuppiinnee  pprriimmeerrlljjiivviihh  pprriimmeerroovv  ((SPP),
kot verjetno najpomembnejši standard, vpliven tudi na stan-
dardizacijo izvajanja in obračunavanja procesov oz. storitev v
zdravstvu. Filozofija SPP v osnovi temelji na procesnem
vidiku prenove poslovanja in jo je potrebno tako tudi obrav-
navati. Ne zgolj statično uporabno za potrebe (malo dru-
gačnega !?!) financiranja zdravstvene dejavnosti. Tako kot se
spreminjajo postopki in procesi, se spreminjajo SPP z vidika
stroškov, porabe časa in kakovosti storitev. Pa smo spet pri
managementu poslovnih procesov. SPP morajo izhajati iz
realnih procesov, vključevati vse postopke (po vzoru "življen-
jskih situacij" v upravi) in morajo biti tako tudi vrednotene. 

IInnffoorrmmaattiikkaa  iinn  iinnffoorrmmaacciijjsskkaa  tteehhnnoollooggiijjaa (IT). Pri prenovi
poslovanja je bistvenega pomena razumevanje, da je treba gle-
dati poslovno vrednost  informatike  skozi izboljšave, ki jih
informatizacija prinese v poslovne procese. Danes je infor-
matika vzvod za doseganje poslovnih ciljev. Njena vloga ni
več samo "obdelava podatkov" in zagotavljanje ustreznih pro-
gramskih rešitev za posamezne poslovne funkcije, pač pa
predvsem integracija in avtomatizacija poslovnih procesov.
Informatizacija omogoča, da so poslovni procesi učinkoviti in
uspešni. Omogoča njihovo fleksibilnost in predstavlja osnovo
za uspešen management poslovnih procesov. Za doseganje
poslovnih ciljev z informatiko je potrebno mnogo več kot le
nakup informacijske tehnologije. Informatika se mora
preusmeriti iz tradicionalno podporne funkcije, ki poteka v
ozadju brez pravih usmeritev managementa, v mehanizem, ki
ga management jemlje kot sredstvo za doseganje ciljev orga-
nizacije.

Management v javnem sektorju, tudi v zdravstvu,  je še pose-
bej izpostavljen primer slabega naročnika informacijskih
izdelkov in storitev. Naročnik, ki je na eni strani informaci-
jsko najbolj podhranjen ter potreben informacijske
tehnologije in storitev, na drugi strani pa pod stalnim pri-
tiskom ponudnikov IT. Ker ima razdelano zgolj formalno
strategijo informatizacije, se brani pred ponudniki z
neustreznim sistemom javnih naročil, ki stavi izključno na

pravno podlago. Skladnost vsebine ponudbe s potrebami
naročnika, je običajno manj pomembna ali celo nepomemb-
na. Posledice takšnega pristopa so med drugim vsebinsko
neustrezno opredeljeni projekti in negativna selekcija
dobaviteljev oziroma ponudnikov, katerih dosežene cene v
povprečju močno presegajo tržne. Na ta način hote ali
nehote izločajo boljše in primernejše ponudnike. Posledica
takšnega pristopa in tradicionalne (stroškovne) obravnave
informatike in lastnih informatikov so razdrobljenost in
nepovezanost programskih rešitev in podatkov (baz
podatkov), slabo povezana informatizacija funkcijskih enot in
področij (npr. delitev na zdravstveno in poslovno infor-
matiko) …

Ob tem se kot ključno postavlja tudi vprašanje o obsegu vla-
ganj v informatizacijo, oziroma pragu naložb, potrebnih za
ustrezno vplivnost na prenovo poslovanja, obvladovanje
poslovnega znanja (Knowledge Management - KM) in zago-
tavljanja poslovne uspešnosti organizacije. Zakaj vlagamo
toliko, in nič več? Raziskave, ki smo jih opravili v letih 2001,
2002 in 2006 kažejo, da povprečna slovenska srednja ali veli-
ka organizacija v te namene vlaga le okoli 2 % svojih prihod-
kov. Odstotek se ne spreminja. Ocenjujemo, da so na
področju informatike v zdravstvu ta vlaganja nižja od
slovenskega povprečja. Podlaga za takšno oceno so vlaganja v
informatiko največje slovenske zdravstvene organizacije. Ta
so se do leta 2000 gibala med 0,73 in 0,89 odstotka odhod-
kov. Pri tem je ob neustrezni višini vlaganj v informatiko zlasti
moteč neustrezen delež, ki je namenjen obravnavi
obvladovanja poslovnega znanja in prenovi poslovanja.
Moteč? Morda pa ravno v tem dejstvu tiči razlog za tako nizka
vlaganja. Nekatere raziskave kažejo, da ta odstotek ni odvisen
od naložbenih sposobnosti organizacije, temveč od njene
absorpcijske sposobnosti, zlasti potreb in sposobnosti pren-
ove poslovnih procesov! 

Sklep

Že malo oguljena ugotovitev, ki jo pogosto zasledimo tudi v
naši vsakdanji praksi, pravi, da postajajo spremembe stalnica
v poslovanju organizacije. Večina organizacij jemlje to resnico
preveč z lahkoto in kot nujno zlo, temu primerne so
posledično tudi težave z doseganjem sprememb. Uvodoma
predstavljeni dejavniki sprememb poslovanja, poslovna
strategija, poslovni procesi, kadri in (informacijska)
tehnologija, so ključni pri udejanjanju sprememb. Samo med-
sebojno povezana in usklajena uporaba teh dejavnikov spre-
memb omogoča skladen razvoj in dvig poslovne kulture orga-
nizacije ter učinkovito upravljanje sprememb pri prenovi
poslovanja.  

Tudi v zdravstvu, tako v svetu kot pri nas, prizadevanja orga-
nizacij po izboljševanju sistema financiranja, zniževanju
stroškov, organiziranja, informatizacije, kakovosti in poslovne
odličnosti, niso prinesla pričakovanih rezultatov v smeri
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spreminjanja organizacijske kulture, in s tem neposredno tudi
njihove poslovne uspešnosti in konkurenčnosti. To ne
pomeni, da moramo, ob mnogih neizpolnjenih pričakovan-
jih, prenehati z uvajanjem sodobnih metod poslovanja,
strateških pristopov in tehnik ter orodij za prenovo poslovan-
ja.

Prenove poslovanja v zdravstvu se je potrebno lotiti celovito
in s podporo vseh deležnikov, ki nastopajo v tem procesu; na
ravni organizacij in na ravni zdravstvenega sistema. V
zdravstvenih organizacijah z ustrezno, spremembam naklon-
jeno poslovno kulturo, ki jo lahko le sskkuuppaajj  gradijo in razvija-
jo managerji, strokovnjaki medicinskih strok - zdravniki, med-
icinske sestre, farmacevti... ter strokovnjaki nemedicinskih
strok -ekonomisti, organizatorji, informatiki, kakovostniki...
Na nivoju zdravstvenega sistema pa je potrebno najprej
ponovno razmisliti o strateških usmeritvah in pogojih za nje-
govo uspešno delovanje, ter pri tem poiskati konsenz vseh
deležnikov (vlade, resornega ministrstva, zavarovalnic, gospo-
darstva, zdravstvenih organizacij in tudi porabnikov
zdravstvenih storitev). Spremembe zdravstvenega sistema
morajo biti zasnovane cceelloovviittoo, strateško razvojno naravnane,
tako da zdravstvenim organizacijam omogočajo, na osnovi
ustreznega sodobnega poslovnega modela, pogoje trajnost-
nega razvoja v smeri poslovne uspešnosti in konkurenčnosti.  
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Opombe

1. Po Turku predstavlja poslovnoizidno mesto zaokroženi del

računovodskega obračunavanja, na katerem obstaja odgov-
ornost ne samo za stroške, temveč tudi za poslovni izid.
Vodstvo poslovnoizidnega mesta ima opredeljene pravice in
odgovornosti, ki so avtonomne na področju zagotavljanja
maksimalne učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, oziroma
izvajanja poslovnega procesa. V zdravstvenih zavodih so
poslovnoizidna mesta zavodi (zdravstveni domovi ali bol-
nišnice), v katerih proces zdravstvene obravnave bolnika
predstavlja zaključeno celoto. Vodstvo tako vzpostavljenega
poslovnoizidnega mesta ni odgovorno samo za stroške
(stroškovno mesto), pač pa za poslovni izid v celoti, vključno
z izidom ekonomske in zdravstvene uspešnosti in učinkovi-
tosti posameznih zdravstvenih obravnav.

2. Na ta način se bo prekinila obstoječa praksa, oziroma
izključujoča vplivnost "financiranja" (ministrstva…, vodje
finančne poslovne funkcije organizacije) na poslovanje, ki je
prisotna v mnogih zdravstvenih organizacijah. Raziskava, ki je
bila v letu 2002 opravljena v slovenskih zdravstvenih organi-
zacijah, ugotavlja, da imajo največji povprečni vpliv na porabo
finančnih sredstev vodje finančnih sektorjev. Ta ugotovitev
odraža anomalijo sedanje organiziranosti in izpostavlja potre-
bo po spremembah.
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1. Uvod

SSppooddbbuujjaannjjee  kkaakkoovvoossttii  zzddrraavvssttvveenneeggaa  vvaarrssttvvaa,,  ss
ppoouuddaarrkkoomm  nnaa  pprraavviiččnnii  ddoossttooppnnoossttii  oosskkrrbbee,,  kkaakkoovvoossttii
žžiivvlljjeennjjaa  iinn    zzaaddoovvoolljjssttvvuu  uuppoorraabbnniikkoovv  tteerr  nnaa  ssmmoottrrnnii
uuppoorraabbii  vviirroovv  jjee  pprreeddnnoossttnnaa  nnaallooggaa  zzddrraavvssttvveennee  ppoolliittiikkee
vv  SSlloovveenniijjii,,  ppaa  ttuuddii  pprrii  nnaass..  NNaa  ppooddllaaggii  mmeeddnnaarrooddnniihh  iinn
nnaacciioonnaallnniihh  iizzhhooddiišščč    iinn  vv  ookkvviirruu  uuvvaajjaannjjaa  kkaakkoovvoossttii  vv
sslloovveennsskkee  bboollnniiššnniiccee  jjee    MMiinniissttrrssttvvoo  zzaa  zzddrraavvjjee  RRSS  sspprree--
jjeellaa  pprrooggrraamm  uuvvaajjaannjjaa  iizzbboolljjššaavv  kkaakkoovvoossttii  vv  zzddrraavvssttvveennii
ssiisstteemm  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee..  NNeenneehhnnoo  iizzbboolljjššeevvaannjjee
kkaakkoovvoossttii  ppootteekkaa  sskkllaaddnnoo  zz  žžee  pprriipprraavvlljjeenniimmii  ddookkuummeenn--
ttii,,  mmeedd  kkaatteerriimmii  jjee  ttuuddii    ddookkuummeenntt  UUvvaajjaannjjee  iizzbboolljjššee--
vvaannjjaa  kkaakkoovvoossttii  vv  bboollnniiššnniiccee  ((jjuunniijj  22000066)).

Združenje zdravstvenih zavodov je na podlagi pooblastil
večine bolnišnic izvedlo  Javno naročilo male vrednosti, v
katerem je bil izbran ponudnik za  izvedbo  ankete  o stanju
organizacijske klime in zadovoljstva v bolnišnicah, to je  AT
Adria d.o.o..  Podlaga za izvedbo ankete je  izdelan vprašalnik
prirejen za zdravstvo, katerega podlaga je vprašalnik Siok, ki
ga je pripravila in izdelala delovna skupina, sestavljena iz
osmih članov, različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo  z rav-
nanjem ljudi pri delu iz sedmih slovenskih bolnišnic.
Izdelali smo preprost, razumljiv in enoten vprašalnik.
Vprašalnik  je zastavljen tako, da vsebuje vse pomembne kat-
egorije za merjenje, ima možne kasnejše nadgradnje in je zas-
novan tako, da je primerljiv tako s panogo, kot tudi širše
(gospodarstvo). 

Vprašalnik je bil predstavljen direktorjem, strokovnim direk-
torjem, glavnim medicinskim sestram in predsednikom
komisij za kakovost na posvetu, ki ga je organiziralo
Ministrstvo za zdravje, junija meseca 2006 v Ljubljani. Z anke-
to želimo meriti in s tem  posledično izboljšati zadovoljstvo
zaposlenih, ker je zadovoljen zaposleni eden izmed ključnih
dejavnikov uspeha posamezne delovne organizacije. 

Na pobudo nekaterih vidnih slovenskih podjetij je v začetku

leta 2001 skupina svetovalnih podjetij v Sloveniji pod okriljem
Gospodarske zbornice Slovenije pripravila projekt razisko-
vanja in spremljanja organizacijske klime v slovenskih organi-
zacijah, poimenovana SiOK (slovenska organizacijska klima),
v katerem danes sodeluje preko 100 podjetij  in ustanov.

Vodilna ideja projekta je primerjalno raziskovanje organizaci-
jske klime in zadovoljstva zaposlenih v slovenskih organizaci-
jah z namenom povečevanja zavedanja o pomenu klime in
zavedanja o pomenu ustreznih metod za njen razvoj.

Temeljni principi delovanja so: primerljivost, periodičnost,
kvantitativnost. Projekt je usklajen s  potrebami udeležencev
na eni strani in s standardi stroke na drugi strani.

2. Metodologija

Kaj je klima in kaj je zadovoljstvo?

Organizacijska oziroma psiho-socialna klima se ponavadi
definira kot percepcija vseh tistih vidikov delovnega okolja
(dogodki, postopki, pravila, odnosi), ki so članom organi-
zacije psihološko smiselni, oziroma pomembni. Referenčni
okvir je pri raziskovanju klime torej organizacija kot celota.

Zadovoljstvo z delom spada k naravnanosti do dela. Definira
se kot želeno ali pozitivno čustveno (emocionalno) stanje, ki
je rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in
izkušenj pri delu. Pri zadovoljstvu govorimo o individualni
afektivni reakciji na delovno okolje, pri klimi pa o skupni sliki
(deskripciji) organizacijskega okolja zaposlenih.

3. Vprašalnik

Organizacijska klima se najpogosteje meri s pomočjo vprašal-
nikov, inventarjev ali lestvic, ki jih sestavlja veliko število
trditev. Te opisujejo različne vidike situacije v organizaciji. Pri
tem je naloga oseb, ki so vključene v raziskavo, da na danih
lestvicah ocenijo, v kakšni meri posamezen opis dobro karak-
terizira socialno okolje, t.j. organizacijo v kateri delamo.
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Vprašalnik zadovoljstva meri zadovoljstvo posameznika z
različnimi vidiki njegovega dela: s  samim delom, z vodstvom
organizacije, s  sodelavci, z neposred-
no nadrejenimi, z možnostmi napre-
dovanja, s plačo, s  statusom v organi-
zaciji, z delovnimi pogoji(oprema,
prostori), z možnostmi za izobraževan-
je in s stalnostjo zaposlitve.

Klima se tudi drugače najpogosteje
meri s pomočjo vprašalnikov, inventar-
jev ali lestvic, ki jih sestavlja veliko
število trditev. Te opisujejo različne
vidike situacije v organizaciji. Pri tem je
naloga oseb, ki so vključene v raziska-
vo, da na danih lestvicah ocenijo, v
kakšni meri posamezen opis (po nji-
hovem mnenju) dobro karakterizira nji-
hovo socialno okolje, tj. organizacijo v
kateri delajo. 
Raziskovanje klime izhaja iz enostavne
predpostavke, po kateri je različna
socialna okolja mogoče opisati s
pomočjo omejenega števila istih ali podobnih dimenzij ali
faktorjev klime. To število običajno varira od treh do šestih
temeljnih dimenzij. Pregled raziskav klime, ki se navajajo v lit-
eraturi in izhajajo iz različnih vprašalnikov za klimo, kaže na
različne nabore deriviranih-izvedenih faktorjev, oziroma
dimenzij klime. Dobljene razlike v strukturi klime se lahko
pripišejo različnim organizacijskim pogojem in dogodkom.
Kajti, ker je klima definirana s percepcijo delovnega okolja, bi
bilo težko pričakovati identičen nabor deriviranih faktorjev
klime v različnih delovnih okoljih, kjer obstajajo povsem
specifične oblike organizacijske prakse in procesov. V tem
smislu vprašalnik SiOK, ki izhaja iz (po mnenju avtorjev -
ekspertov/svetovalcev na področju organizacijskega vedenja)
večjega števila apriornih dimenzij (faktorjev), vsebinsko pred-
stavlja dobro osnovo za kasnejši empirični preizkus strukture
klime v slovenskih organizacijah. 

Apriorne dimenzije klime, ki jih meri vprašalnik so naslednje:

1. Organiziranost
2. Strokovna usposobljenost in učenje
3. Odnos do kakovosti
4. Nagrajevanje
5. Notranje komuniciranje in informiranje
6. Notranji odnosi
7. Vodenje
8. Pripadnost organizaciji
9. Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev
10. Motivacija in zavzetost
11. Razvoj kariere
12. Inovativnost, iniciativnost

GRAF 2: PRIKAZ ORG. KLIME V ZDRAVSTVU ZA LETO
2007

Vir: Interno gradivo AT Adria d.o.o.

Vprašalnik zadovoljstva meri zadovoljstvo posameznika z
različnimi vidiki njegovega dela: s samim delom, z vodstvom
organizacije, s sodelavci, z neposredno nadrejenim, z
možnostmi napredovanja, s plačo, s statusom v organizaciji, z
delovnimi pogoji (oprema, prostori), z možnostmi za izo-
braževanje, s stalnostjo zaposlitve in z delovnim časom.
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GRAF 1: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVU
V LETU 2007

Vir: Interno gradivo AT Adria d.o.o.

V vprašalniku so še štiri primerjalna vprašanja, ki se nanašajo
na globalno oceno uspešnosti organizacije in njenega
poslovodstva, in to v relativnem (primerjava v slovenskih
razmerah) in absolutnem smislu. Odgovori na te trditve lahko
služijo za preverjanje (s pomočjo regresijskega modela)
pomembnosti posameznih aspektov klime in zadovoljstva pri
pojasnjevanju skupne ocene učinkovitosti organizacije in
njenega vodstva v celoti.
V vprašalniku je tudi pet vprašanj v zvezi z organizacijskimi
sistemi, ki so se v prejšnjih letih izkazali za najbolj kritične: sis-
tem nagrajevanja in sankcioniranja, sistem napredovanja ter
sistem informiranja in komuniciranja. Ta vprašanja niso
klasična klimatska vprašanja, nudijo pa dodatno informacijo
o pogledu zaposlenih na ključne organizacijske sisteme.
Na koncu  vprašalnika so vprašanja, ki se nanašajo na
nekatere demografske značilnosti anketirancev: spol, nivo v
organizaciji, staž v organizaciji, starost in stopnjo izobrazbe.

4. Vzorčenje in anketiranci

V bolnišnicah, ki so sodelovale pri izvedbi z vzorcem je bilo
potrebno zagotoviti reprezentativni vzorec - organizacijo v
malem - glede na parametre razlikovanja (organizacijske
enote, struktura zaposlenih po spolu, starosti in stažu,
različni hierarhični nivoji in različne stopnje izobrazbe). 
V primeru, da bi se nekatere bolnišnice odločile izvesti anke-
tiranje na povečanem vzorcu ali na celotni populaciji, bodo
podatki ustrezno uteženi, tako da bodo vse bolnišnice
enakovredno obravnavane.

Anketiranje je bilo izvedeno na skupinskih delavnicah, anke-
tirancem pa je bila zagotovljena anonimnost.

5. Omejitve

Raziskava klime v slovenskih bolnišnic-
ah ima nekatere tako metodološke kot
tudi teoretične omejitve.
Generalizacija rezultatov izvedene
raziskave, oziroma veljavnost same
primerjave med slovenskimi bolnišnica-
mi, je prvenstveno odvisna od
kakovosti vzorčenja znotraj bolnišnice.
S tem v skladu je potrebno biti previden
pri interpretaciji dobljenih rezultatov.
Naslednja metodološka omejitev se
nanaša na sam postopek izvajanja
raziskave, ki je sicer poenoten, kljub
temu pa v praksi zaradi različnih razlo-
gov prihaja do odstopanj.

Na drugi strani se teoretične omejitve
nanašajo na preverjanje veljavnosti (val-

idacija) SiOK instrumenta. Prava analiza veljavnosti vprašalni-
ka organizacijske klime v statističnem smislu bi zahtevala
vzorec 100 organizacij. To daje možnost psihometrično anal-
izo inštrumenta izvesti na organizacijskem nivoju, kar bo tudi
hkrati omogočalo natančnejšo primerjavo med organizacija-
mi. 

6. Zaključek

Zadovoljstvo zaposlenih ni tisto kar razglaša zavod - bolnišni-
ca, temveč tisto, kar je v skladu s  pričakovanji zaposlenih.
Pričakovanja zaposlenih pa bomo lahko izpolnjevali, če jih
bomo poznali. Kakovost je vektor z več elementi,  ki nam
pomaga zadovoljiti ali preseči zadovoljstvo zaposlenih. Prvi
pristop je evolucijska sprememba ali proces stalnih izboljšav.
Vsak delavec v ustanovi mora razmišljati o tem, kako bo
izboljšal svoje delo. Gre za obvezo vsakega zaposlenega, da
bo delal boljše. Stalne izboljšave so vrednote kulture organi-
zacije.
Kakovosti ne moremo uganiti, pač pa jo moramo ugotoviti.
Ugotoviti moramo, kaj je dobra izkušnja.
Uvajanje sistema kakovosti pomeni  urediti notranje poslo-
vanje v podjetju, vzpostaviti red in odgovornost ter to stanje
vzdrževati in izboljševati. S tem je možno povečati produk-
tivnost, ugotavljati in zmanjševati stroške, prilagajati zavod
zahtevam  uporabnikov (bolnikov), vpeljati inovativnost in
stalno razmišljanje o izboljšavah.  Da bi dosegli želeno raven
kakovosti je odvisno  predvsem od ljudi, od zaposlenih v bol-
nišnici - od direktorja kot najbolj odgovorne osebe do zad-
njega zaposlenega v podjetju. Vsak je dolžan izpopolnjevati
svoje znanje in svojo usposobljenost ter zavestno ravnati in
delovati v duhu kakovosti. Uvajanje in vzdrževanje vpeljanega

15. STROKOVNO SREČANJE EKONOMISTOV IN POSLOVODNIH DELAVCEV V ZDRAVSTVU, PTUJ, 22. IN 23. MAJ 2008 53

Primož BItenc in Mitja Cimerman Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice: Merjenje organizacijske klime in zadovoljstvo zaposlenih v letu 2007



sistema kakovosti torej pomeni tudi kakovostni premik v
odnosu med zaposlenimi. Samo zadovoljni zaposleni lahko
svoje delo opravljajo dobro in le dobro  opravljeno dobro je
temelj zadovoljstva bolnikov.
Pomemben kazalnik uspešnosti bolnišnice je zadovoljstvo
zaposlenih. Je orodje, ki pomaga vodstvu prepoznavati
priložnosti za izboljševanje pogojev dela in zadovoljstva
zaposlenih, hkrati pa  predstavlja  priložnost zaposlenim, da
izrazijo svoje resnično mnenje in tako prispevajo k naporom
za izboljšave.

7. Bolnišnice in ustanove vključene v letu
2007

UKC Maribor                                         
Splošna bolnišnica Celje                                                 
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica             
Splošna bolnišnica Izola                                                       
Splošna bolnišnica Jesenice                                               
Splošna bolnišnica Murska Sobota                                
Splošna bolnišnica Novo mesto                                   
Splošna bolnišnica Dr. Jožeta Potrča Ptuj                               
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec                 
Splošna bolnišnica Trbovlje                                          
Splošna bolnišnica Brežice                                        
Bolnišnica  za zdravljenje in rehabilitacijo  pljučnih bolnikov   
Ortopedska bolnica Valdoltra                                  
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in
alergijo (KOPA)                 
Bolnišnica Topolšica                                                            
Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna   
Inštitut RS za rehabilitacijo Ljubljana                   
Psihiatrična bolnišnica Idrija                                                 
Psihiatrična bolnišnica Ormož                                          
Psihiatrična bolnišnica Vojnik                                   
Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Psihiatrična klinika Ljubljana                         

8. Viri:

- Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice. Ministrstvo za
zdravje. Oddelek za kakovost. Junij 2006.
- SiOK. Primerjalno raziskovanje organizacijske klime v
slovenskih organizacijah. Organizacijska klima v Sloveniji .
Poročilo za leto 2007.
- SiOK2007. Panoga zdravstvo - Končno poročilo 2007.
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Povzetek

SSttrraatteešškkoo  vvooddeennjjee  bboollnniiššnniicc  jjee  eeddeenn  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv
zzaa  nnjjiihhoovv  ssttaabbiilleenn  rraazzvvoojj..  ZZaannjjee  jjee  ooddggoovvoorreenn  mmaannaaggee--
mmeenntt  bboollnniiššnniiccee..  TTaa  mmoorraa  ssvvoojjoo  nnaallooggoo  ssppoozznnaattii,,  ssee  jjee
zzaavveeddaattii,,  ssee  uussttrreezznnoo  oorrggaanniizziirraattii  iinn  uurreeddiittii  oossnnoovvnnee
ppooggoojjee  zzaa  nnoorrmmaallnnoo  ddeelloovvaannjjee  bboollnniiššnniiccee..  MMeedd  nnjjee
ssooddiijjoo  oorrggaanniizzaacciijjsskkaa  ssttrruukkttuurraa,,  vvzzppoossttaavvlljjeenn  pprroocceess
ooddllooččaannjjaa,,  uurreejjeenn  iinnffoorrmmaacciijjsskkii  ssiisstteemm,,  vvzzppoossttaavvlljjeennaa
oorrggaanniizzaacciijjsskkaa  kkuullttuurraa  iinn  mmoottiivviirraannoosstt  zzaappoosslleenniihh..
VVzzppoossttaavvlljjeennii  oossnnoovvnnii  ppooggoojjii  zzaa  ddeelloovvaannjjee  bboollnniiššnniiccee
oommooggooččaajjoo  mmaannaaggeemmeennttuu,,  ddaa  ssee  nnaammeessttoo  ss  tteekkooččiimmii
pprroobblleemmii  uukkvvaarrjjaa  ss  ssttrraatteešškkiimm  nnaaččrrttoovvaannjjeemm..  PPrrii  tteemm
uuppoorraabblljjaa  rraazzlliiččnnaa  pprreeiizzkkuuššeennaa  oorrooddjjaa  mmaannaaggeemmeennttaa,,
vvkklljjuuččnnoo  zz  nneekkaatteerriimmii,,  kkjjeerr  jjee  nnjjiihhoovvaa  uuppoorraabbaa  vv
zzddrraavvssttvvuu  ssppeecciiffiiččnnaa  iinn  ssee  llaahhkkoo  uuppoorraabblljjaajjoo  vv  mmooddiiffiiccii--
rraannii  oobblliikkii..  TToo  ssoo::  ffiinnaannččnnaa  aannaalliizzaa,,    mmooddeell
oobbvvllaaddoovvaannjjaa  ssttrroošškkoovv  TTaarrggeett  CCoossttiinngg,,    BBeenncchhmmaarrkkiinngg,,
CCoosstt  BBeenneeffiitt  AAnnaallyyssiiss  tteerr  uuvvaajjaannjjee  ssttaannddaarrddoovv
kkaakkoovvoossttii..  UUssppeehh  ssttrraatteešškkeeggaa  nnaaččrrttoovvaannjjaa  iinn  nnjjeeggoovvee
rreeaalliizzaacciijjee  ppaa  jjee  ooddvviisseenn  oodd  kkvvaalliitteettnniihh  kklljjuuččnniihh  kkaaddrroovv..    

Abstract

The strategic management of hospitals is one of the basic
conditions for their stable development. The main responsi-
bility for that lies in hospital management. Managers have
to recognize their role in that area, organize well and fulfil
basic conditions for the proper functioning of the hospital.
What should be especially pointed out is maintaining effec-
tive organisational structure, effective decision making
process and well-established IT system, corporate culture
and staff motivation. By fulfilling the above conditions, the
management will be able to focus on strategic planning
without being preoccupied with day-to-day problems. A vari-
ety of tested management tools should be used, including
some which need to be modified for use in healthcare.
These tools include financial analysis, Target Costing,

Benchmarking, Cost-Benefit Analysis and the introduction
of quality standards. The success of strategic planning is
largely dependent on the quality of key employees.  

Uvod

Management bolnišnice mora v skrbi za doseganje svojih
dolgoročnih ciljev sprejemati strateške odločitve. Tega se
vsaj na formalni ravni vodstva slovenskih  bolnišnic zaveda-
jo, v praksi pa se management bolj kot s strateškimi, ukvarja
z operativnimi zadevami. Razloge za takšno situacijo lahko
najdemo v dejstvu, da zdravstvena politika v Sloveniji
področju vodenja bolnišnic ni posvečala večje pozornosti,
zato je tudi management bolnišnic slabo usposobljen za
izvajanje takšnih nalog. Šele nakopičeni problemi, ki se
kažejo v razkoraku med potrebami po zdravstvenih storitvah
in možnostmi njihovega zadovoljevanja, silijo v aktiven
pristop manageriranja bolnišnic, ki bo probleme strateško
obvladoval in zagotavljal visok nivo zdravstvenega varstva
državljanov. Ti se namreč svojih pravic vedno bolj zavedajo,
po drugi strani pa to od nas pričakuje tudi evropska skup-
nost, kamor se brez ustreznih strokovnih in poslovnih akred-
itacij ne moremo enakovredno vključiti. 

Da bi se problematike lotili sistemsko, je potrebno zagotovi-
ti temeljne pogoje, ki omogočajo strateško odločanje, kakor
tudi orodja, s katerimi strateške odločitve oblikujemo. Za
oboje imamo občutek, da vse to poznamo, vendarle pa se
zadeve rešujejo prepočasi. Zunanje okolje z zdravstvenim sis-
temom in zdravstveno politiko nosi le del odgovornosti za
takšno stanje, drugi del pa je na vodstvih bolnišnic. In v tem
prispevku bomo obravnavali predvsem tisti del notranjega
okolja bolnišnic, na katere lahko vodstva vplivajo s svojo
poslovno politiko in se hkrati dotaknili razlogov, ki zavirajo
učinkovito strateško odločanje. 

1. Pogoji za strateško odločanje v 
bolnišnici

Ko razmišljamo o pogojih za strateško odločanje, imamo v
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mislih sliko bolnišnice v prihodnosti - npr. čez 10 ali 15 let.
Gre za vizijo, v kateri so združeni končni cilji, ki oblikujejo
pričakovano podobo bolnišnice. Vizijo pa bomo uresničili le
pod pogojem, če bomo že danes sprejeli dolgoročne
odločitve. Če takšnih odločitev ne bo, bolnišnica zaradi tega
z veliko verjetnostjo ne bo propadla, le  njena podoba čez
nekaj let bo drugačna od naših želja. 

Strategija predstavlja pot in način doseganja dolgoročnih cil-
jev. Sestavljajo jo posamezni cilji, ki se imenujejo strateški
cilji oziroma dolgoročni cilji. Običajno so strnjeni v doku-
ment z nazivom Strateški razvojni program. Med temeljne
pogoje za pripravo takšnega dokumenta, ki že sam po sebi
pomeni strateško odločitev in je hkrati osnova za nadaljnje
strateško  odločanje, sodijo: 

- management
- organizacijska struktura,
- vzpostavljen proces odločanja,
- informacijski sistem, 
- organizacijska kultura in motiviranost zaposlenih.

Ob takšnem naboru prvin strateškega odločanja se postavlja
vprašanje, kje začeti, saj je  vendarle logično, da vsa ta
področja v bolnišnici obstajajo in se dogajajo. To je res,
ampak za katere namene? Ali  za tekoče reševanje proble-
mov,  ko imamo opravka z akutno krizo, ali za strateško
reševanje problemov, s katerimi odpravljamo potencialne
krize oz. krize, ki jih zaznava le management, poslovanje pa
zaenkrat teče normalno.  

Ob hipotetični ugotovitvi, da se management oz. vodstva

bolnišnic1 večinoma ukvarjajo s tekočimi problemi, povezan-
imi s manjšimi ali večjimi akutnimi krizami, lahko sklepamo,
da niso vzpostavljeni osnovni pogoji za normalno delovanje
bolnišnic, kaj šele za strateško odločanje. Zato je potrebno
ta osnovni red vzpostaviti, se s temeljito kritično analizo
poglobiti v iskanje vzrokov, zakaj nekaj ne deluje in šele
nato sprejemati ukrepe. Izkušnje kažejo,  da se mnogokrat
sprejemajo "ad hoc" odločitve, ne da bi proučili vzroke in se
zavedali posledic. Zato je na teoretični ravni v bolnišnicah
sprejetih mnogo strateških ciljev, ki ostajajo le mrtva črka na
papirju. Zakaj? Dokler v bolnišnici ni vzpostavljen osnovni
red, ki izhaja iz jasne organizacijske strukture ter postavljene
organizacijske kulture z vsemi vzporednimi vsebinami, se bo
vodstvo bolnišnice ukvarjalo zgolj  s tekočo problematiko,
za strateško razmišljanje ne bo časa.

1.1 Management 

S strateškimi cilji se mora prvenstveno ukvarjati manage-
ment bolnišnice. To je "njegova nedeljiva, nesporna in

neprenosljiva pravica in dolžnost".2 Od njega je odvisno,
ali se bo soočil z izzivi notranjega in zunanjega okolja, oz. ali
je pripravljen sprejeti svojo vlogo, kot to velja za gospo-

darske družbe. Je prvi izmed temeljnih pogojev za strateško
odločanje, kar je razvidno iz njegovega poslanstva in nalog,

ki jih opredelimo kot:3

-  Oblikovanje managementa bolnišnice, da se bo ustrezno
usposobil, opredelil poslovne in strokovne naloge svojih
organov in služb ter vzpostavil ustrezne informacijske
tokove.

- Organiziranje strokovnih služb za proučevanje organizacije
in organiziranost delovnih procesov s ciljem racionalizacije
poslovanja, izboljševanja celovite kakovosti s poudarkom na
povečevanju kakovosti zdravstvenih storitev, ki se v celoti
prilagajajo pacientovim potrebam in pričakovanjem.

-  Organiziranje strokovne službe za ravnanje s človeškimi
viri, s poudarkom na aktivnem kadrovanju, spremljanju
razvoja posameznikov, izobraževanju in motiviranju
zaposlenih.

-  Sprejemanje izzivov soočenja s konkurenco, ki nastaja na
trgu zdravstvenih storitev. Pri tem lahko izkoristijo prednos-
ti, ki jih imajo kot javne bolnišnice pred zasebnimi, saj jim ni
potrebno ustvarjati dobička za dividende lastnikov, ampak
lahko vse poslovne presežke usmerijo v razvoj.

-  Spoznavanje uporabnosti managerskih orodij in z njihovo
pomočjo povečevanje konkurenčnost pred ostalimi izvajalci,
ki bodo na dolgi rok vedno bolj postajali tekmeci. Poudarki
bodo na kvalitetnih analizah ter procesih, kjer bodo lahko
dosegali prihranke. 

1.2 Organizacijska struktura

Bolnišnice imajo za doseganje ciljev omejene vire.
Predstavljajo jih zaposleni,  premoženje /zemljišča, zgradbe,
oprema/ ter informacije. Med sabo jih je potrebno razpore-
jati v takšno medsebojno odvisnost, da se z njim dosežejo

zastavljeni cilji, kar pomeni organizacijo4. Bolnišnice veljajo
za hierarhične organizacije. Od števila hierarhičnih ravni je
odvisen obseg potrebnih sredstev  za medsebojno usklaje-
vanje in pretok informacij, zato so bolnišnice z manj nivoji
manj zahtevne za vodenje, ker je tudi manj možnosti za
prekinitve v komunikacijah. S vprašanjem, katera je najboljša

organizacijska oblika, se je ukvarjal tudi Druker5, ki je ugo-
tovil le, da ni ene same prave organizacijske oblike, ampak
je tista, ki je najustreznejša za izvedbo zadane naloge.
Ugotoviti jo mora management sam. Pri tem pa opozarja na
nekatera načela, ki jih je vredno upoštevati: 

Eno teh načel je preglednost organizacije. Zaposleni morajo
poznati strukturo organizacije, v kateri delajo in jo morajo
razumeti. 

Naslednje načelo govori, da mora v organizaciji obstajati
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oseba, ki ima pristojnost sprejemati ključne odločitve na
določenih področjih. Obstajati mora tudi oseba, ki ima
jasno pristojnost za dajanje ukazov v primeru krize.
Pristojnost mora biti v soodvisnosti z odgovornostjo.  

Naslednje načelo pravi, da naj bi vsaka oseba v organizaciji
imela samo po enega gospodarja - enega nadrejenega, sicer
prihaja do konfliktov. 

Strukturno načelo govori o tem, da mora imeti organizacija
čim manj plasti in biti čimbolj ploska. Koordinacija zahteva
dodatno energijo. 

Poznavanje teh načel ne daje vseh odgovorov, kaže le na
kompleksnost in zahtevnost postavljanja organizacijske
oblike, ki velja tudi za bolnišnice. V njih je več organizaci-
jskih nivojev, kar je pomembno iz razloga postavitve norma-
tivne ureditve za namene medsebojnega usklajevanja in
koordinacije. Uspešnost bolnišnice pa ni toliko odvisna od
števila nivojev organizacijskih enot ali od števila enot,
temveč od natančne opredelitve vsebin njene organiziranos-

ti:6

- določitev delovnih nalog posameznih organizacijskih enot, 
- določitev načina koordinacije med organizacijskimi 
enotami, 
- pristojnosti in odgovornosti. 

V bolnišnicah velja zmotno mnenje, da je z nazivom in
oblikovanjem organizacijske enote tudi jasno, kakšne so
njene naloge. Potrebno jih je posebej opredeliti. V osnovi se
delovne naloge delijo na medicinsko strokovne  - v nadalje-
vanju strokovne ter na poslovne delovne naloge. 

Naloge je potrebno vključiti v organizacijski akt, ki podrob-
no ureja posamezno organizacijsko enoto. To so lahko orga-
nizacijska ali postopkovna navodila. Usmeritev velja tako za
medicinski oddelek, kot za ureditev organiziranosti
posameznih upravnih služb. V primeru medicinskih odd-
elkov so strokovne naloge lažje določljive, saj izhajajo iz
medicinske doktrine in standardov zdravstvene obravnave -
kliničnih poti. Poslovne naloge pa so opredeljene poman-
jkljivo, zadevajo pa odgovornost oddelka za poslovni del
delovanja. Ta je vezana na racionalno rabo prostorov,
opreme, število zaposlenih, izveden delovni program, sode-
lovanje pri javnem naročanju.  

Pri upravnih službah so jasno opredeljene le tiste delovne
naloge, ki izhajajo iz zakonskih zahtev za zunanje uporab-
nike, medtem ko je delovne naloge za potrebe notranjih
uporabnikov bolnišnice potrebno skrbno opredeliti.
Postavlja se vprašanje, katere naloge so to in  kdo jih bo
izvajal? So bolnišnice, ki imajo dobro razvite upravne službe
in so bolnišnice, ki imajo organizirane upravne službe le za
zadovoljitev najnujnejših nalog. Lahko se zgodi, da nekaterih
nalog ne opravlja nihče, ker niso spoznane za potrebne,

hkrati pa primanjkuje ustreznih strokovnjakov.  

Pred vsa bolnišnična vodstva so postavljene enake zahteve
po doseganju boljših rezultatov, kot jih pač zahtevajo
zaostrene gospodarske razmere. V ospredje se postavljajo
delovno naloge s področja organizacije, s področja infor-
matike, s področja kakovosti in s področja kadrovske poli-
tike. Slednja predstavlja vzrok in posledico za ostale, saj brez
načrtnega kadrovanja in lastnih ključnih kadrov  iz vseh
strokovnih področij, ne samo medicinskih, ni možno zago-
tavljati ustreznega odziva bolnišnic na sodobne izzive.    

Pri tem je prav organiziranost v bolnišnicah področje, ki je
deležno največ kritik s strani javnosti. Dejstvo je, da so v
preteklosti zaradi finančnih stisk bolnišnice varčevale tudi s
kadri za področje organizacije, kjer je namesto močnih orga-
nizacijskih služb ostal danes le še kakšen vzorec. Naloge
organiziranja so bile prenesene na medicinsko stroko oz.
predstojnike oddelkov, ki za organiziranje in vodenje niso
bili ustrezno usposobljeni.  

Urejenost organiziranja bolnišnice se izkazuje s koordinacijo
med organizacijskimi enotami. Gre za usklajevanje in sode-
lovanje med bolnišničnimi oddelki in službami, med njimi
in upravnimi službami ter med upravnimi službami. 

Med bolnišničnimi oddelki tečejo predvsem koordinacije,
kjer so strokovne naloge povezane s poslovnimi nalogami.
Gre za procese obravnave pacientov, racionalnega razpore-
janja kadrov, uporabe prostorov ter medicinske opreme. 

Med bolnišničnimi oddelki oz. službami ter upravnimi
službami poteka koordiniranje poslovnih nalog in pretok
poslovodnih instrumentov. Informacijski tokovi so dvos-
merni, prepleteni s podatki, delegiranjem nalog, informaci-
jami in povratnimi informacijami. 

Ključni del organizacijskih aktov, ki omogočajo gladkost
procesov, je opredeljevanje pristojnosti in odgovornosti. V
kolikšni meri so le-te jasno postavljene, je običajno razvidno
takrat, ko nastopijo problemi. Odgovornost vodij organi-
zacijskih enot je običajno dodeljena s pisnim aktom, s kater-
im je opredeljena tudi pristojnost sprejemanja odločitev .
Med odgovornostjo in pristojnostjo mora obstajati optimal-
no razmerje. Pristojnosti se ne smejo prekrivati s pristojnost-
mi drugih vodij. Pri prenašanju pooblastil na podrejene
ostaja odgovornost za izvedbo nalog na vodji. Ostaja pa
odprto vprašanje odgovornosti zaposlenih, ki so brez vod-
stvenih funkcij. Zapisane morajo biti v postopkovnih
navodilih ali drugih podrobnih organizacijskih aktih, ki
razčlenjujejo konkretne delovne procese. Velja namreč dejst-
vo, da je vsak odgovoren za svoje delo, ne glede na položaj,
ki ga zaseda. 

Organizacijska struktura z opredeljenimi nalogami organi-
zacijskih enot s postavljenimi nivoji vodenja in določenimi
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pristojnostmi in odgovornostmi dajejo osnove za sprejeman-
je poslovnih odločitev.

1.3 Vzpostavljen proces odločanja

Odločanje je temeljna dejavnost managementa. Brez
odločitev ni ne načrtovanja,  ne organiziranja, ne usmerjanja

in ne nadzorovanja.7 Kadar so pristojnosti in odgovornosti
natančno opredeljene, je tudi jasno, kdo mora odločitve
sprejemati.  V nasprotnem primeru se pojavlja veliko
razpravljalcev  o tem, kaj je potrebno storiti, odločitve pa ne
sprejme nihče. Odlaganje odločitve v kasnejše obdobje je
možno, a običajno pomeni le prelaganje bremena v prihod-
nost.   

Bolnišnica mora vzpostaviti proces odločanja. Gre za
zaporedje aktivnosti, ki se zaključijo s sprejemom odločitve.
Pri tem se običajno srečata tako medicinsko strokoven vidik
kot posloven vidik odločitve. Večja, ko je teža odločitve,
pomembneje je, da je v postopek odločanja vključena širša
skupina sodelavcev, čeprav je sprejemanje odločitev v skupi-
ni dolgotrajnejše, zahtevnejše in zahteva obilo naporov za
dosego konsenza. Rezultat so boljše odločitve, zaposleni jih
bodo lažje sprejeli, manjši bodo odpori in možnosti za

kvalitetno izvedbo sprejetih odločitev bodo večje.8

Procesi odločanja so, v odvisnosti od predmeta odločanja,
lahko zapisani v  organizacijskih aktih, neposredno v  opisu
del in nalog delovnega mesta, postopkovnih navodilih, ki so
del zapisane organiziranosti, ali pa ne posredno v aktu, ki ga
dobi posameznik z odločbo, v  kateri so navedene njegove
pristojnosti in odgovornosti.    

1.4 Informacijski sistem

Informacijski sistem je bil prisoten v vseh obdobjih razvoja
človeške družbe,  spreminjala so se le orodja komuniciranja.
Danes je to vlogo v celoti prevzela informacijska tehnologija
(IT) s sistemi računalnikov, programi, s prenosnimi
tehnologijam podatkov ter sistemi njihovega varovanja. Še
vedno pa ostaja vprašanje ustreznosti oz. uporabnosti
podatkov. 

Bojazen izhaja iz relativno skromnih sredstev, ki so jih bol-
nišnice lahko namenjale za področje informatike, kakor tudi
za ključne kadre, ki bi lahko obvladovali razvoj tehnologije
na tem področju. Na tej ravni bolnišnice čutijo problem par-
cialnega reševanja pri uvajanja IT, kar sproža nove probleme
v povezljivosti v okviru slovenskega prostora. Hkrati obstaja
vedno večji razkorak med sistemskim financiranjem v IT
tehnologijo, in potrebami. Viri za vlaganja v IT so vključena
v okvir cca 5% amortizacijskih sredstev bolnišnic, kar je z
vidika realnih potreb po vlaganjih absolutno premalo.
Enako velja tudi za področje medicinske opreme, ki je danes
neposredno povezana z IT. Sistem "sofinanciranja" bolnišnic

v IT s strani  Ministrstva za zdravje oz. Zavoda za
zdravstveno zavarovanje probleme bolj odpira kot rešuje. Z
njihove strani bi pričakovali postavitev enotnega sistema, ki
bi tudi državnim institucijam na področju zdravstva
omogočil obvladovanje sistema. Ob parcialnih rešitvah
posamezni bolnišnic pa obstaja velika nevarnost, da se ob
relativno majhnih sredstvih še vedno namenjajo sredstva IT,
ki ostanejo neizkoriščena, premalo pa je namenjeno vsebini
organiziranja podatkov.    

1.5 Organizacijska kultura in motiviranost
zaposlenih

Z organizacijsko kulturo v bolnišnici opredeljujemo skupen
sistem vrednot, norm in odnosov, ki jih imajo zaposleni bol-
nišnice do pacientov, do bolnišnice kot institucije, kje so
zaposleni in do sodelavcev. Je v neposredni povezavi z orga-
nizacijsko strukturo, kajti zaposleni se ob obstoječi organi-
zaciji lahko počutijo zadovoljne, v njej uresničujejo svoje
osebne cilje, zato tudi spoštujejo skupne norme in pravila
obnašanja.  

Delovanje bolnišnic je prepleteno z odnosi med ljudmi
mnogo bolj, kot v ostalih organizacijskih sistemih, zato je
občutljivost sistema zelo velika. Med pacienti in zaposlenimi
se vzpostavlja visok nivo zaupanja, ki se  ob porušenem
odnosu lahko spremeni v svoje nasprotje. Zato so zaposleni
neprestano na zahtevni preizkušnji, ko morajo sprejemati
paciente z najvišjim profesionalnim odnosom, ne glede na
reakcije pacientov, ki so lahko negativne - kot  odraz njihove-
ga bolezenskega stanja. V tem delu mora bolnišnica nuditi
zaposlenim vso podporo z ustreznimi usposabljanji za
obvladovanje konfliktnih situacij.  

Pomemben del organizacijske kulture odraža značilno
obnašanje zaposlenih do bolnišnice kot institucije. Veliko je
odvisno od tega, koliko zaposleni poznajo bolnišnico kot
organizacijo, njene naloge, pravila delovanja, cilje bol-
nišnice,  koliko se v njej počutijo varne in lahko v njej ures-
ničujejo svoje osebne cilje.  

Najpomembnejši odnosi, ki se v bolnišnici ustvarjajo in so
osnova  vsem ostalim, so odnosi med podrejenimi in
nadrejenimi. Z ljudmi ni možno ravnati kot s sredstvi,
ampak jih je potrebno voditi. Cilj je ustvariti čim večjo pro-
duktivnost iz specifičnih prednosti in znanj vsakega

posameznika.9 Obravnavati jih je potrebno kot
posameznike, treba je poudarjati njihov pomen in jim izka-
zovati spoštovanje. Najprej so ljudje, šele nato uslužbenci.
Tudi napake je potrebno obravnavati z občutkom. Uspehe

pa je potrebno nagraditi in pohvaliti.

Za vse navedene vsebine mora bolnišnica najti odgovor v
organiziranju ustrezne kadrovske funkcije. Ta se mora
preleviti iz današnje službe kadrovske evidence v pravo
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kadrovsko razvojno službo. Prevzeti mora naloge strateškega
kadrovanja, ki vključuje postopke v fazi pridobivanja kadrov,
spremljanje kadrov v njihovem kariernem razvoju,
izobraževanju, motiviranju in nagrajevanju. 
Pred prenovljeno kadrovsko funkcijo v bolnišnicah je
pomemben izziv. Razrešiti mora problem svoje lastne vloge
v organizacijski strukturi in odgovoriti na vprašanja poman-
jkanja strokovnih kadrov, predvsem zdravnikov in skupaj z
organizacijsko službo zagotoviti optimalno izkoriščenost
kadrovskih resursov.  

2. Orodja za sprejemanje strateških
odločitev v bolnišnici.11

Da bi se bolnišnično vodstvo lahko strateško odločalo, se
mora preprosto izviti iz primeža dnevnih operativnih nalog
in razmišljati o prihodnosti. Zato mora najprej spoznati
svojo vlogo, ki jo ima kot management in zagotoviti
osnovne organizacijske in kadrovske pogoje za normalno
delovanje sistema. S tem se bo razbremenil  tekočih vsakod-
nevnih obveznosti. S strateškim odločanjem se mora ukvar-
jati management sam, strokovne oz. upravne službe pa so
orodje, ki zamisli managementa analizirajo in pripravljajo
izvedbene rešitve. Strateško načrtovanje ni možno prepustiti
posamezni službi, ali celo zunanjim izvajalcem. 
V pomoč pri strateškem odločanju se je v praksi oblikovalo
mnogo orodij in nekatera izmed njih so uporabna tudi v
zdravstvu oz. v bolnišnicah. Ob tem je potrebno poudariti,
da rezultati niso odvisni od orodij, ampak od tistega, ki z
njim upravlja. Zato je prelaganje krivde za slabe strateške
odločitve na druge (slabe analize, neustrezni modeli,
pomanjkljive primerjave) ni sprejemljivo. 

V nadaljevanju prikazana orodja bodo izražala le značilnosti,
ki so zanimava za zdravstvo oz. bolnišnice in jih je možno v
celoti ali v omejeni obliki tudi uporabiti.  Potrebno je
poudariti, da skoraj povsod predstavlja analiza osnovo za
dolgoročno odločanje. S tem se vpliv intuicije zmanjšuje na
najmanjši možen obseg, z večanjem obsega analitičnih

postopkov pa se zmanjšuje tudi  tveganje.12

Nekatera izmed managerskih orodij, ki so uporabna v bol-
nišnicah:  

-  finančna analiza
-  Target Costing
-  Benchmarking
-  Cost-Benefit Analysis 
-  uvajanje standardov kakovosti

2.1 Finančna analiza

Finančna analiza sodi med temeljne analize vsake organi-

zacije, ki z uporabo kazalnikov iz računovodskih standardov
kažejo na strukturo premoženja, njegovega spreminjanja in
uspešnost poslovanja.  

Pri kazalnikih plačilne sposobnosti (hitri, pospešeni in
kratkoročni koeficient) je potrebno upoštevati mesečno
avansiranje, zato rezultati niso primerljivi z gospodarstvom,
primerjamo jih lahko le v okviru zdravstva. Razmislek zahte-
va le vprašanje, ali bo mesečno avansiranje ZZZS ostala dol-
goročna praksa. 

Pri gospodarjenju z zalogami je potrebno pravilno vrednotiti
koeficient obračanja zalog materiala. Koeficient je uporaben
le za tiste vrste materialov, ki se dejansko uporabljajo iz
zalog. Če v števec vključimo vrednost vsega porabljenega
materiala, tudi tistega, ki se ne vodi v zalogah, so rezultati
neuporabni za kakršnokoli odločanje.   

Pri gospodarjenju z osnovnimi sredstvi lahko poleg drugih
kazalnikov pri odločanju uporabimo tudi dva koeficienta, ki
po računovodskih standardih ne sodita medi klasične kazal-
nike. Prilagojena sta obstoječemu sistemu financiranja med

ZZZS in izvajalci.13

Prvi je koeficient prihodkovnosti osnovnih sredstev. V njem
primerjamo prihodke od poslovne dejavnosti z osnovnimi
sredstvi po neodpisani vrednosti. 

Z njim ugotavljamo, koliko enot prihodka prinaša enota
vloženih osnovnih sredstev. Kazalnik ima operativno vred-
nost, saj se je potrebno neprestano odločati, koliko
osnovnih sredstev je potrebno vložiti, da bi pogodbeni
zdravstveni  program lahko izvedli. Vrednost programa je
izražena s prihodki iz poslovanja,  v katerih je cca 5% sred-
stev amortizacije. Zato je pomembno, ali priznana sredstva
amortizacije zadostujejo za pokrivanje stroškov amortizacije
osnovnih sredstev, s katerim program realiziramo. Kazalnik
lahko uporabimo za ugotavljanje naložb za celotno bolnišni-
co ali za posamezne organizacijske enote.  

Drugi kazalnik je koeficient možnega nadomeščanja
osnovnih sredstev. V števec vstavimo vrednost vkalkulirane
amortizacije zdravstvenih programov, ki je predmet letne
pogodbe med ZZZS in posamezno bolnišnico. Vrednost
pomnožimo z 20, kar predstavlja 20 let, za kolikor je predvi-
dena povprečna življenjska doba osnovnih sredstev. Ta izha-
ja iz povprečne 5% letne amortizacijske stopnje, ki je priz-
nana v pogodbi z ZZZS. Optimalna vrednost koeficienta je
enaka  1. Vrednost koeficienta nad 1 pomeni preseganje
amortizacijskih sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev,
vrednost manj kot 1 pa kaže na prenizko vkalkulirana
pogodbena sredstva amortizacije.  

Čeprav lahko nastopa pri vrednotenju postavk vrsta dilem,
povezanih z vrednotenjem nabavne vrednosti osnovnih sred-
stev, pa daje vrednost koeficienta dovolj močan signal in
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opozorilo za ukrepanje in upoštevanje pri investicijskih
odločitvah. Odpre se lahko vprašanje, ali imamo preveč
instaliranih osnovnih sredstev za opredeljen program, ali pa
prenizek progam za racionalno izkoriščenost obstoječih
osnovnih sredstev.   

2.2 Target Costing

Koncept ciljnih stroškov se je uveljavil tam, kjer je potrebno
upoštevati vrednostne oz. stroškovno dovoljene okvire za
proizvodnjo nekega izdelka. Tudi bolnišnica je v podobnem
položaju, saj je s pogodbo z ZZZS vnaprej opredeljen obseg
in vrednost zdravstvenih programov. S pogodbo so torej
določeni dovoljeni skupni stroški, ki lahko nastanejo z real-
izacijo programov. Zato je potrebno za razliko od klasičnega
obvladovanja stroškov izhajati iz dogovorjenega obsega
stroškov, ki jih v razporejamo  v obrnjenem vrstnem redu.
Aktivnost razporejanja velja ne samo na letnem nivoju,
ampak je uporabno tudi pri dolgoročnem načrtovanju.  

Z vidika izvajalcev je prijaznejše klasično planiranje in
spremljanje stroškov. Ta namreč načelno dovoljuje zidanje
stroškov. Če se zaradi preseganja programov ali drugih
izrednih dogodkov v bolnišnici povečajo stroški, obstaja
pričakovanje do dodatnih sredstev. Metoda ciljnega obrav-
navanje stroškov pa v osnovi ne sprejema koncepta prizna-
vanja višjih stroškov od predvidenega obsega. 

Razlika v načinu obvladovanja stroškov je razviden iz spod-
nje slike:

Vir14

Metoda služi kot primer razmišljanja o načinu obvladovanja
stroškov, ki vključuje stroškovno analizo posameznih pro-
cesov in iskanja notranjih rezerv.  

2.3. Benchmarking

Je zelo razširjeno managersko orodje, kjer se posamezna
organizacija primerja z najboljšo organizacijo iz svoje stroke,
z namenom, da izboljša svoje poslovanje.  Med slovenskimi
bolnišnicami je benchmarking slabo razvit, tudi zaradi
nepoznavanja prednosti tega orodja pri vodenju bolnišnic
ter neustrezne  uporabe obstoječih kazalnikov poslovanja. 

Benchmarking je proces, ki ga sprejme management  bol-
nišnice kot del svoje poslovne filozofije. Proces se začne

načrtom, kot s prvim korakom, s katerim opredeli področja,
kjer bodo izvedene primerjave. Izberejo se tista področja, ki
so jih sami dobro analizirali, jih poznajo in ocenjujejo, kaj je
potrebno izboljšati. V ta namen se oblikuje team, ki je ses-
tavljen lahko tudi iz zunanjih strokovnjakov, da bi v fazi
primerjanja dobili nepristranske ocene. Člani tima morajo
odražati željo in interes po iskanju novih rešitev in imeti
motivacijo za uvedbo novih spoznanj v obstoječe procese.
Team mora imeti vso podporo poslovodstva. V drugem
koraku je potrebno izbrati primerljivega partnerja, ki mora
biti pripravljen na medsebojno izmenjavo podatkov, infor-
macij, ter biti odprt v medsebojnih komunikacijah. Skupaj
izbereta način zbiranja podatkov, opredelita nabor notranjih
podatkov, opredelita skupna srečanja z izbranimi partnerji,
ipd. 

V teku analize so potrebne dodatne obrazložitve vsebine
zbranih podatkov in način oblikovanja skupnih meril za
ocenjevanje zbranih podatkov. Tu pride do izraza odprtost
partnerjev in medsebojno zaupanje. Podatki so praviloma
tajni. Proces benchmarkinga se zaključuje z implementacijo
koristnih predlogov za izboljšanje obstoječega sistema. 

2.4. Cost- Benefit Analysis (CBA)

CBA analiza ali analiza stroškov in koristi je uporabna pri
razreševanju problematike investicijskih vlaganj. Za razliko
od investicijskih odločitev v gospodarskem sektorju, kjer so
odločitve v veliki meri odvisne od donosnosti v določenem
obdobju in se za izračun uporablja metoda neto sedanje
vrednosti,  je potrebno v  zdravstvu v CBA analizi upoštevati
tudi težje merljivi del koristi, ki so posledica zdravja prebi-
valstva in stroškov kot posledica odsotnosti zdravja. Vse ele-
mente analize je potrebno ovrednotiti v denarnih enotah.  

Bolnišnice se pred to zahtevo težko znajdejo, kajti v izraču-
nih CBA za nove zdravstvene program ali investicije bi
morali uporabiti že izračunane posredne koristi na nacional-
ni ravni, ki bi jih pripravile državne institucije. Na tej ravni
namreč zbirajo podatke iz zdravstva za vso državo. Med
koristi, ki jih CBA vključuje, se namreč upoštevajo zmanjšan-
je obolevnosti  in zmanjšanje umrljivosti (morbidity and
mortality) prebivalstva, skupne prihranke na izdatkih medi-
cinske oskrbe (zmanjšanje hospitalizacij, zdravstvenih
storitev, uporabe zdravil), zmanjšanje izgub življenj zaradi
nesrečnih dogodkov. Posredne koristi so tudi v manjših
družinskih izdatkih za zdravljenje ter manjših stroških zaradi
odsotnosti za varstvo otrok. 

CBA posredno vrednoti človeško življenje, zato je uporablji-
va pri pripravi informacij za sprejemanje odločitev pri
razdeljevanju sredstev na državni ravni, kjer se določajo
globalne prioritete v zdravstvu. O tem se ni moč odločati na

izvajalski ravni.15
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2.5. Uvajanje standardov kakovosti

Uvajanje standardov kakovosti je po svoji vsebini najmočne-
jše orodje managementa za spremembe. Z njimi lahko
temeljito posega v organizacijsko strukturo bolnišnice,
zmanjšuje stroške poslovanja ter dviguje kvaliteto
zdravstvenih storitev. Spremembe, ki se z uvajanjem standar-
dov sprožajo, formalno niso posledica slabe organizacije
dela ali posameznikov,  temveč uvajanje novega koncepta
delovanja organizacije, ki jo zaposleni sprejemajo z manjšim
odporom, saj gre za sistematičen pristop strategije in
določanja ciljev.  Zaposleni se pri tem ne počutijo ogrožene.
V proces so namreč vključeni  zaposlenih iz vseh strok in
organizacijskih ravni - od managementa, glavnih izvajalcev,
do  pomožnega osebja. Z vključevanjem zaposlenih v obliko-
vanje multidisciplinarnih skupin z nalogo razreševanja prob-
lemov se dviguje njihova morala, pripadnosti organizaciji,
vzpodbuja sodelovanje, poveča motivacija  in odgovornost
za doseganje skupnih ciljev. 

V preteklosti so bolnišnice uvajale model poslovne odličnos-
ti, ki jo danes jo nadomešča sistem celovite kakovosti ter
ISO standardi. Kakovost v zdravstvu namreč ne more biti
prepuščena naključju, ampak načrtnemu delovanju,
določenim postopkom in ustreznega nadzora. Zato je
potrebno v bolnišnicah izobraževati vodstveni kader s
področja kakovosti, vključno z managementom,  ki bo pro-
ces kakovosti vključil v strategijo razvoja vsake bolnišnice.  
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Povzetek 

OOddlliiččnnaa  ppooddjjeettjjaa  mmeedd  nnjjiimmii  ttuuddii  TTrriimmoo  pprreeiizzkkuuššaammoo
kkoonnkkuurreennččnnee  ssppoossoobbnnoossttii  vv  tteekkmmii  zz  nnaajjbboolljjššiimmii  tteekkmmeeccii
vv  gglloobbaallnneemm  ookkoolljjuu..  TTrriimmoo  ssee  sspprreemmiinnjjaa  iinn  rraazzvviijjaa  nnaa
oossnnoovvii  tteehh  gglloobbaallnniihh  ttrreennddoovv..  TTaa  ddiinnaammiikkaa  ssee  kkaažžee  nnaa
ppooddrrooččjjuu  kkaakkoovvoossttii,,  iinnoovvaattiivvnnoossttii  nnoovviihh  ppoosslloovvnniihh  mmoodd--
eelliihh,,  iinnffoorrmmaacciijjsskkiihh  ssiisstteemmiihh  iinn  ssttaallnnoo  uuččeeččiihh  ssee
zzaappoosslleenniihh..  OOddlliiččnnoo  vvooddiitteelljjssttvvoo  iinn  mmaannaaggeemmeenntt  jjee
oossnnoovvaa  zzaa  uussppeeššnnoosstt  vvssaakkeeggaa  ppooddjjeettjjaa..  VV  TTrriimmuu  nnaammeenn--
jjaammoo  vveelliikkoo  ppoozzoorrnnoossttii  rraazzvvoojjuu  zzaappoosslleenniihh  iinn  rraazzvvoojjuu
vvooddiijj..  TTrriimmoo  jjee  vv  lleettuu  22000077  pprreejjeell  EEvvrrooppsskkoo  nnaaggrraaddoo  zzaa
ppoosslloovvnnoo  ooddlliiččnnoosstt  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvooddiitteelljjssttvvaa  ss  ssttrraannii
EEvvrrooppsskkee  ffuunnddaacciijjee  zzaa  ppoosslloovvnnoo  ooddlliiččnnoosstt  ((EEFFQQMM))..  VV
vvsseehh  pprroocceessiihh,,  kkii  jjiihh  TTrriimmoo  oobbvvllaadduujjee,,  jjee  zzeelloo  ppoommeemmbb--
nnoo  ssttaallnnoo  iisskkaannjjee  nnoovviihh,,  ššee  bboolljjššiihh  rreeššiitteevv,,  ttoorreejj  ssttaallnnoo
iizzbboolljjššeevvaannjjee..  VV  iisskkaannjjuu  nnoovveeggaa  iinn  bboolljjššeeggaa  ssttaallnnoo
sspprreemmlljjaammoo  ssvveettoovvnnee  ttrreennddee  vv  zznnaannoossttii  iinn  tteehhnnoollooggiijjaahh,,
rraazzvvoojj  eekkoonnoommsskkeeggaa  ookkoolljjaa,,  nnaapprreeddeekk  iinn  nnaaččrrttee
kkoonnkkuurreennccee,,  ssttrraatteešškkiihh  kkuuppcceevv  tteerr  ddoobbaavviitteelljjeevv..  VV  tteemm
kkaakkoovvoossttnneemm  pprroocceessuu  nnee  zzaajjeemmaammoo  llee  iinntteerrnniihh  pprroo--
cceessoovv,,  ppaačč  ppaa  ssee  vvkklljjuuččuujjeemmoo  vv  ddoobbaavvnnoo  vveerriiggoo  žžee
mmnnooggoo  pprreejj  --  oodd  nnaaččrrttoovvaannjjaa  pprrooiizzvvooddaa  ddoo  sskkuuppnneeggaa
rraazzvvoojjaa  zz  ddoobbaavviitteelljjii  iinn  vvssee  ddoo  kkuuppccaa,,  kkii  ggaa  žžeelliimmoo  ttaakkoo
nnaavvdduuššiittii,,  ddaa  ssee  bboo  vveeddnnoo  zznnoovvaa  vvrraaččaall  kk  nnaamm..  PPoosseebbnnoo
ppoozzoorrnnoosstt  ppoossvveeččaammoo  ččiisstteemmuu  ookkoolljjuu,,  vvaarrnnoossttii  iinn
zzddrraavvjjuu  zzaa  vvssee,,  kkii  ssoo  vvkklljjuuččeennii  vv  nnaaššoo  ddoobbaavvnnoo  vveerriiggoo..

Summary

Excellent companies like Trimo compare competitive abili-
ties with the best competitors in the global economy. Trimo
changes and develops according to these current trends. The
fast and profound changes are recognized in quality, innova-
tion, new business models, information support, and
employees that are continuously learning. Excellent leader-
ship and management is the foundation for each company's

success. Trimo cares for the employee development and
leadership development. Trimo was recognized by European
foundation for quality management (EFQM) as the
European excellence award prize for leadership. 
Regarding all the processes Trimo manages, it is important to
permanently seek new, even better solutions, that is - to con-
tinuously improve. In the search for the new and improved
we continuously follow world-trends in science and technol-
ogy, development of the economic environment, the
progress and plans of competitors, strategic customers, and
suppliers. This quality process does not include just internal
processes. Instead we get involved in the supply-chain much
earlier - from planning a product to joint development with
suppliers, and all the way to our customer that we wish to
inspire to the extent where they will repeatedly return to us.
Special attention is paid to ensuring a clean environment and
the health and safety of all included in our supply chain.

Trimo 

Začetki podjetja Trimo segajo v leto 1961, ko je bilo ustanovl-
jeno Kovinsko podjetje Trebnje. Glavna dejavnost je bila
izdelava različnih jeklenih konstrukcij. Z leti se je podjetje
razvilo v sodobno organiziranega, tehnološko usposobljene-
ga in visoko specializiranega proizvajalca montažnih jeklenih
zgradb in izvajalca storitev vrhunske kakovosti. 

PPoommeemmbbnnii  mmeejjnniikkii  pprrii  rraazzvvoojjuu  ppooddjjeettjjaa  ssoo::

1961  Ustanovitev kovinskega podjetja Trebnje
1971 Reorganizacija in sprememba imena v Trimo 
1974 Investicija v linijo za lahko gradbene plošče s 

polnilom iz poliuretana, podjetje je  postalo 
najpomembnejši proizvajalec lahkih gradbenih 
plošč v regij.

1986  Trimovi strokovnjaki so prvi  razvili nov inovativen 
proizvod na svetovnem tržišču, lahko gradbeno 
ploščo s polnilom iz mineralne volne.

1987 Začetek proizvodnje panelov z polnilom iz 
mineralne volne 

1989 Začetek proizvodnje kontejnerjev 
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1994  Sprememba v pravnem statusu - delniška družba 
1997    Nova visoko avtomatizirana, računalniško vodena 

tehnologija  za proizvodnjo lahkih gradbenih plošč 
s polnilom iz mineralne volne 

2001 Začetek proizvodnje za ognjevarne strešne in 
fasadne panele izven Slovenije, v Kovrovu, Rusija 

2003   Zagon nove - dodatne linije za ognjevarne panele v 
Trebnjem

2005  Ustanovitev CBS Inštituta, katerega poslanstvo je 
zagotavjlanje izvirnih in celovitih gradbenih rešitev 
za zdravo in varno bivanje

2006   Otvoritev Trimo razvojno inovacijske podmornice 
(TRIP)

2007   Začetek proizvodnje bivalnih kontejnerjev v 
Združenih arabskih emiratih Odprtje nove 
proizvodnje v Šimanovcih v Srbiji
Pridobitev evropske nagrade za voditeljstvo po 
evropskem modelu poslovne odličnosti.

Poslovna odličnost v Trimu

Izboljševanje poslovne odličnosti  v skladu z modelom
EFQM izvajamo v podjetju od leta 1997. Ocenjevanje pred-
nosti  in priložnosti za izboljšanje po modelu EFQM  so
usmerjali strateške izboljšave  v podjetju. Koraki na poti k
odličnosti so  koraki  vodstva in vseh zaposlenih.

Za leto 2002 smo prejeli  Priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost.   V letu 2004 smo prejeli Priznanje za
odličnost (Recognised for Excellence), ki ga podeljuje
Evropska fundacija za poslovno odličnost (EFQM). Trimo je
v letu 2007 prejel Evropsko nagrado za poslovno odličnost na
področju voditeljstva s strani Evropske fundacije za poslovno
odličnost (EFQM).

Razvoj poslovne odličnosti v Trimu smo v letu 2005 nad-
gradili s samoocenjevanjem poslovne odličnosti v katerega
smo vključili  preko 50 ključnih kadrov, ki sodelujejo  pri
oblikovanju strategij. Preko ocenjevanja z modelom EFQM in
matriko RADAR smo prepoznali nove priložnosti za
izboljšave na vseh področjih poslovnega delovanja. Od leta
2007 dalje širimo koncept poslovne odličnosti na naše
odvisne družbe iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, Rusije in druge
povezane družbe. 

Slika 1: EFQM (Evropski model poslovne odličnosti) in
RADAR model

Slika 2: RADAR model

Slika 3: Merila modela EFQM za voditeljstvo
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Izboljševanje poslovne odličnosti je eden strateških ciljev
družbe Trimo. Poslovno odličnost razvija preko vodenja sis-
temov kakovosti, spremljanja mnenj in merjenja zadovoljstva
vseh deležnikov, razvoja zaposlenih, vključevanja vseh
zaposlenih v sisteme inoviranja, stalnega izboljševanja in
generiranja razvojnih idej ter ocenjevanja po modelu
poslovne odličnosti (EFQM). Poleg pregleda pristopov
voditeljstva so ocenjevalci EFQM družbo Trimo v juniju 2007
ocenili tudi na podlagi razvoja strategije, upravljanja
zaposlenih, virov in procesov ter rezultatov za vsa področja
delovanja (ključne rezultate, zadovoljstvo kupcev, zaposlenih
in družbe).

Trimo je kot prvo slovensko podjetje prejel prestižno
Evropsko nagrado za poslovno odličnost na področju
voditeljstva. EFQM je v svoji obrazložitvi Nagrade za
voditeljstvo zapisal: "Od idejne zasnove do celovitih rešitev,
Trimove jeklene zgradbe uspešno zadovoljujejo potrebe
širokega spektra dejavnosti - industrijskega, komercialnega,
kulturnega. Družba je prisotna tako na širšem evropskem kot
tudi na domačem, slovenskem trgu. Voditelji Trima zasedajo
aktivno vlogo pri prenosu korporativne strategije družbe v
vsakodnevno življenje organizacije. Skozi letne konference,
razvojne procese in postopke spremljanja napredovanja deli-
jo svoje učinkovite izkušnje in znanja z zunanjim okoljem. So
odličen primer visoko rastočega in inovativnega podjetja, ki
uspešno deluje v kompleksnem in razvijajočem se tržnem
okolju. In zato je družba Trimo letošnji prejemnik Nagrade za
voditeljstvo."

Trimova vizija, poslanstvo, vrednote

Postali bomo vodilni evropski ponudnik celovitih rešitev na
področju jeklenih zgradb. Naše poslanstvo je zagotavljanje
originalnih in celovitih rešitev na področju jeklenih zgradb.

Posebno pozornost posvečamo dovršenosti rešitev in s tem
pomagamo našim kupcem pri njihovi uspešnosti.

Ker razmišljamo celovito, razvijamo potenciale vsakega
posameznika v podjetju, mu omogočamo pridobitev novih
znanj in mu nudimo ugodne razmere za razvoj in kreativnost.

Gradimo finančno močno firmo, ki zagotavlja ustrezne
donose na kapital in skrbimo za takšen dolgoročen razvoj
podjetja, ki je vsem delničarjem Trima v ponos.

Organizacijska kultura

Trimo je inovativno, radovedno, hitro rastoče se podjetje, ki
ustvarja trende in razvija kompetence zaposlenih, da so se
sposobni profesionalno uveljaviti v globalnem okolju in pri
tem prepletajo na čustvene in duhovne vrednote človeka.

- Ustvarjamo vzdušje sodelovanja in dosegamo ravnovesje
interesov. 
- Želimo biti prepoznavni po kakovosti in profesionalnosti
na vseh področjih poslovanja. 
- Želimo biti prva izbira in zato poslujemo po najvišjih
etičnih standardih. 
- Aktivno oblikujemo takšno delovno okolje, v katerem
imamo vsi zaposleni v podjetju vrsto izzivov za profesional-
no in osebno rast. 
- Vsi zaposleni se zavedamo naše osebne odgovornosti za
uspeh podjetja in radi prevzemamo pobudo za svoj osebni
razvoj, za razvoj oddelka in podjetja. 
- Odprti in dovzetni smo za spremembe in redno vzpodbu-
jamo izboljšave. 
- Razmišljamo pozitivno. 
- Gojimo človeku prijazno vzdušje in smo prijazni do
sodelavcev, pozorni do naših strank in smo aktivno
udeleženi v življenju okolja, v katerem poslujemo.
- Smo točni in se držimo dogovorov.
- Ponosni smo na to, da smo zaposleni v Trimu.

Vrednote

Ključne vrednote Trima so opredeljene v definiciji pravega
Trimovca. 

PPrraavvii  ttrriimmoovveecc  jjee::

- zaposlen v Trimu, ker mu je to izziv za profesionalno in
osebno rast, 
- osebno odgovoren za uspeh in neuspeh podjetja, 
- prevzema pobudo za osebni razvoj, razvoj oddelka in pod-
jetja, 
- dovzeten za spremembe, ki  mu pomenijo izziv, ne oviro, 
- točen in se drži dogovorov, 
- ne zapravlja časa in denarja in je občutljiv za stroške, 
- strokoven in odgovoren za svoje delo, 
- vztrajen in discipliniran, 
- osebno urejen, 
- vljuden do sodelavcev, strank in podjetja in ne širi govoric, 
- pošten, samozavesten in verjame v svoje sodelavce, 
- dober organizator lastnega dela, 
- pobudnik vsaj ene izboljšave letno,
- ponosen, da je Trimovec.
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Trimovi pristopi na področju voditeljstva

Trimo razvija voditeljstvo z različnimi pristopi, ki smo jih
umestili v model EFQM. Uporabljamo različne modele in
procese za razvoj zaposlenih kot so na primer razvoj
zaposlenih preko Trimo dialoga in Trimo kompetenčnega
modela, analiza zadovoljstva SIOK ter 360 analiza vodij.
Sprejeli smo standarde za Trimo vodje, ki služi kot orodje za
razvoj vodenja in voditeljstva. Trimo vodja se v okviru tega
standarda razvija na področju strategije, ciljne orientiranosti,
motivacije, komunikacije in organizacije. Stalno skrbimo za
pridobivanje novih znanj, veščin in ostalih kompetenc
zaposlenih, s čimer že več kot desetletje ohranjamo visoko
stopnjo konkurenčne sposobnosti. Z novimi pristopi bomo
to zagotavljali tudi v prihodnje, saj je to naš ključni strateški
cilj. V spodnjih slikah so predstavljeni ključni Trimovi
pristopi na področju voditeljstva, katere sem že omenila v
članku. 

Slika 4-8: Trimovi pristopi na področju voditeljstva po mod-
elu odličnosti EFQM 
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Trimova pot k odličnosti preko moto leta

1992 Zadovoljen kupec prinaša največji profit
1993 Urejen poslovni sistem zagotavlja ponovljivo

kakovost
1994 Vitka organizacija in novi pristopi nagrajevanja in 

napredovanja zaposlenih pospeši razvoj
1995 Proces kontinuiranih izboljšav
1996 Trimo skrbi za svoje imetje in urejeno tovarno
1997 Trimo poslovna odličnost je naš skupen cilj
1998 Trimo vrednost so patenti in blagovne znamke
1999 Trimo skrbi za okolje
2000 Spremembe postajajo izziv
2001 Trimo spodbujevalec sprememb
2002 Trimo spodbujevalec talentov
2003 Trimo inovativno podjetje
2004 Trimo z inovativnimi procesi povečuje 

konkurenčnost
2005 Kompetentni in zadovoljni zaposleni ustvarjamo 

navdušene kupce
2006 Lojalnost zaposlenih je trden temelj obstoja in 

razvoja Trima
2007 Inovativnost za uravnoteženo rast in razvoj
2008  Odlična izvedba pospešuje naš razvoj

Zaključek

V letih  po 1990 je bila ključna preusmeritev podjetja  na
trženje v zahodnoevropskih tržiščih. Obdobje zadnjih dvana-
jst let je bilo obdobje stalne rasti podjetja. Razvoj podjetja se
kaže v rasti vseh pomembnejših finančnih in likvidnostnih
kazalcev, kakor v rasti proizvodnega in prodajnega programa,
širitve tržne mreže in sodobni podjetniški strategiji družbe.
Proizvode, ki jih tržimo pod lastno blagovno znamko, smo v
letu 2007 izvažali v 54 držav sveta. Naše hčerinske družbe so
pretežno prodajna podjetja, ki se nahajajo v Veliki Britaniji,
Italiji, Nemčiji, na Poljskem, Hrvaškem,  Bosni in
Hercegovini, Rusiji, Latviji, Romuniji, Bolgariji, Španiji in
Makedoniji. V Rusiji imamo proizvodno podjetje že od leta
2001. V začetku leta 2007 smo skupaj z Danskim partnerjem
v Dubaju odprli proizvodnjo kontejnerjev, novembra pa v
Srbiji prodajno podjetje nadgradili z odprtjem proizvodnje
streh in fasad.  Prodajno mrežo sestavljajo tudi štiri pred-
stavništva v tujini; na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in v
Avstriji. 

Ključni dejavnik rasti in razvoja Trimo d.d.  so visoko motivi-
rani in lojalni zaposleni z osebnimi vrednotami in cilji, sklad-
nimi z vrednotami in kulturo podjetja.  Ambiciozno zastavl-
jeni cilji, razvoj in trženje novih proizvodov, vlaganje v nove
tehnologije zahtevajo visoko usposobljene delavce in
strokovnjake. Zato že vrsto let povečujemo delež zaposlenih
z najmanj višjo stopnjo izobrazbe. S svojim znanjem, inova-

tivnostjo, stalnim izboljševanjem in drugimi kompetencami,
omogočajo hitro in učinkovito odzivanje in doseganje
strateških ciljev podjetja.  
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1. Povzetek

NNaammeenn  tteeggaa  pprriissppeevvkkaa  jjee    pprreeddssttaavviittii  ddeelloovvaannjjee  mmaann--
aaggeerrjjaa  jjaavvnneeggaa  zzaavvooddaa  vv  llookkaallnneemm  ookkoolljjuu  tteerr    pprreeddssttaavviittii
tteezzoo,,  ddaa  nnaa  ddeelloovvaannjjee  mmaannaaggeerrjjaa  ooddllooččuujjooččee  vvpplliivvaa  nnaaššee
ppoolliittiiččnnoo  oobbaarrvvaannoo  ookkoolljjee,,  vvpplliivvaa  nnaa  nnaašš  nnaaččiinn  ddeelloovvaann--
jjaa,,  kkii  jjee  ssppeecciiffiiččeenn  iinn  ssee  vv  vveelliikkii  mmeerrii  rraazzlliikkuujjee  oodd  ddeelloo--
vvaannjjaa  mmaannaaggeerrjjeevv  vv  ppooddjjeettjjiihh..

2. Abstract

The intention of this contribution is to present function of
the manager in public health organisations. Influence of dif-
ferent enviroments, local politics and to introduce differnce
between business management and management in public
helth organisations.

3. Uvod

Managerji v javnih zdravstvenih zavodih delujemo večinoma v
politično precej obarvanih okoljih. Na naše delo vpliva pre-
pletanje interesov lokalnega okolja, politike in celo osebnih
interesov posameznikov. Tu je še interes zasebnih
zdravstvenih delavcev ter nenazadnje še interesi delavcev v
javnem zavodu.
Dobro krmarjenje med vsemi temi interesi, pa je naloga man-
agerja v javnem zdravstvenem zavodu.

Manageriranje je proces izvajanja načrtovanja, organiziranja,
vodenja in nadzora vseh organizacijskih virov z namenom
doseganja postavljenih ciljev zavoda. Managemant v javnih
zavodih se seveda razlikuje od managemanta v podjetjih, saj
poslovanje javnih zavodov usmerjajo največkrat interesi
posameznih interesnih skupin kot so : država, občine, ki
lahko nastopajo bodisi kot ustanovitelji ali pa kot samo
uporabniki storitev zavoda, zaposleni in še nazadnje tudi
uporabniki zdravstvenih storitev. Kot pa sem omenila že prej,
pa je naloga in cilj managerja v JZ usklajevati te različne
interese in jih usmeriti v učinkovito poslovanje javnega zavo-

da. Za dosego teh ciljev pa je potrebno predvsem motivirati
lastne ljudi, jih razumeti, jim posredovati določene informa-
cije ter določene naloge.
Ne smemo pa pozabiti kontrolirati dogajanja v zavodu, saj le
s pravočasnim odkrivanjem odstopanj od nalog, planov in od
načrtovanih ciljev lahko preprečimo marsikateri zaplet, ki bo
nastal v prihodnosti.

4. Naloge, vloge, politika in cilji manage-
manta v javnih zdravstvenih zavodih

Pri navajanju nalog managmenta v javnih zdravstvenih
zavodih ne gre toliko za vsebinske razlike ampak v pojmovan-
ju managemanta, gre za razlike pri razumevanju funkcij, delo-
ma tudi za njihovo prekrivanje.

Funkcije managemanta so :
- planiranje
- organiziranje
- vodenje
- kontroliranje

S planiranjem si postavimo cilje, rezultate in poti za njihovo
doseganje. Razmejimo delo in porazdelimo, koliko časa
bomo potrebovali za doseganje ciljev. Z organiziranjem ure-
jamo resurse in dajemo vsebini obliko. Delovna opravila
povežemo v delovne naloge, te dodelimo delovnim mestom
in s tem zaposlenim. Prepoznati je potrebno, kaj se je še
možno oz. potrebno naučiti in izboljševati ocenjene
zmogljivosti ljudi. To dosežemo z vodenjem. S kontrolo se
spremlja dogajanje, ali v izvedbi prihaja do odstopanj od
plana. Potrebno je določiti sisteme kontrole, tako da se lahko
prepozna morebitne probleme.

Managerji opravljamo več vlog, ki bi jih lahko opredelili kot
ustaljene oblike načinov vodenja. Vsako delo managerja je
sestavljeno iz kombinacije vlog, ki so med seboj povezane.
Vloge vplivajo na značilnost dela managerjev. Pomembnost
vlog je odvisna in se spreminja glede na raven in naloge man-
agerja.
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VVrrssttee  vvlloogg  ssoo  ::

- Medosebne vloge vsebujejo odnose med ljudmi-vedenje
managerjev je različno zlasti takrat, ko nastopamo v zastop-
niški, voditeljski ali povezovalni vlogi.

- Zastopniška vloga se nanaša na zastopanje organizacije v
javnosti. Ta vloga poudarja skrb managmenta za zaposlene in
uporabnike. Voditeljska vloga vsebuje usmerjanje in koor-
diniranje aktivnosti k ciljem. Povezovalna vloga se nanaša na
povezovanje posameznih delov znotraj organizacije z okol-
jem.

- Informacijske vloge označujejo tri vloge: pregledovalna,
posredniška in predstavniška. Manager mora graditi mrežo
stikov, da dobi potrebne informacije. Pregledovalna vloga je
sestavljena iz iskanja, dobivanja in pregledovanja informacij.
Lahko so pridobljene na uradnih ali neformalnih pogovorih.
Posredovalna vloga se nanaša na posredovanje informacij
drugim članom organizacije. Managerji morajo informacije
po lastni presoji posredovati naprej. Predstavniška vloga je
vloga, ko managerji kot predstavniki podjetja ali dela organi-
zacije dajejo informacijo predvsem javnostim zunaj organi-
zacije.

- Vloge odločanja lahko smatramo kot najpomembnejše.
Managerji uporabljamo informacije za odločanje, kdaj in
kako pripraviti organizacijo za nove cilje in aktivnosti. Sem
spadajo naslednje vloge: podjetniška, reševalna, razdeljevals-
ka in pogajalska vloga. Podjetniška vloga zajema načrtovanje
novih aktivnosti, sprememb, nalog in njihovo izvajanje.
Reševalna vloga se nanaša na reševanje problemov in odpravl-
janje motenj v delovnem procesu. Razdeljevalska vloga je zaje-
ta v izbiri in odločanju o nasprotujočih si pogledih glede
virov. Pogajalska vloga se nanaša na iskanje skupnega dogov-
ora. Je tesno povezana z razdeljevalsko vlogo. Pomeni sreče-
vanje s posamezniki ali skupinami, ki imajo različna mnenja
in poskušajo doseči dogovor.

Za uspešno izvajanje vseh teh zgoraj opisanih nalog, smo se v
managemantu JZ ZD Ptuj odločili za pridobitev certifikata
ISO 9001: 2000, ki smo  ga 29 .11 2007 tudi uspešno prido-
bili. V okviru tega projekta smo pripravili 48 dokumentov,
določili temeljno poslanstvo zdravstvenega doma, določili
letne cilje in politiko kakovosti.

PPoolliittiikkaa  kkaakkoovvoossttii

Temeljna izjava - temeljno poslanstvo
Temeljno poslanstvo javnega zdravstvenega zavoda je zago-
tavljati pacientom, predvsem občanom občin, čim bolj
kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno  oskrbo v
primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in
aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nas-
tanka bolezni in izboljševanja zdravja. 

Delo je v zdravstvenem domu organizirano tako, da zagotavl-
ja neprekinjeno zdravstveno varstvo občanom. Medsebojno
sodelovanje med zaposlenimi, nadomeščanje in seznanjanje s
problematiko zdravstvenega stanja vodi v kakovostno zago-
tavljanje zdravstvenega varstva tudi ob odsotnosti izbranega
zdravnika. Enostaven dostop do zdravstvenega doma, pozna-
vanje zdravstvene problematike in medsebojno strokovno
sodelovanje so pomembna konkurenčna prednost zaposlenih
v zdravstvenem domu. Zdravje je najpomembnejša vrednota
ljudi, ne glede na raso, religijo ali politično prepričanje.
Zadovoljstvo pacientov in stalno izboljševanje kakovosti
naših storitev oblikujeta našo dejavnost izvajanja zdravstvenih
storitev. Pomemben element poslovne politike v našem zavo-
du  je kakovost.

Oceno kakovosti ZD   podajajo:

- Ostali poslovni partnerji,
- Zaposleni, 
- Pacienti
- Ustanovitelji
- ZZZS

VVrreeddnnoottee  zzaappoosslleenniihh  vv  ZZddrraavvssttvveenneemm    ddoommuu  ssoo::

- Strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izo-
brazbo,

- medsebojno zaupanje, zanesljivost, upoštevanje in izvajanje
dogovorov, natančno izvajanje nalog: 

- realizacija plana pogodbe z ZZZS in upoštevanje 
okvira predvidenih stroškov,
- upoštevanje delovnega časa,
- stalen osebnostni razvoj zaposlenih,
- dobro sodelovanje v timu: 
- pozitivno komuniciranje s pacienti in s sodelavci,
- odgovornost do pacientov in sodelavcev
- pripadnost zavodu.

NNaaččrrttoovvaannjjee  

Želimo ostati najpomembnejša zdravstvena ustanova na pri-
marnem nivoju na območju občin  za nudenje zdravstvene
oskrbe, za izvajanje preventivnih dejavnosti, učna baza za
srednješolski, visokošolski in univerzitetno izobražen kader
ter aktivni nosilci zdravstvene politike občin ustanoviteljic,
koordinator in organizator nujne medicinske pomoči ter
dežurne  in mrliško pregledne službe.
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Plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja predvideva
kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje vseh
zaposlenih v zdravstvenem domu. Le stalno strokovno
izpopolnjevanje in izobraževanje nam bo omogočilo
kakovostno sledenje stroke.

Za višjo kakovost naših storitev si prizadevamo pridobiti
mnenje   naših pacientov in poslovnih partnerjev. Še naprej
sistematično zbiramo njihove pripombe, pohvale in pritožbe
ter o njih razpravljamo na strokovnem svetu. Pripombe ovred-
notimo in na podlagi ugotovitev sporočil uporabnikov izde-
lamo strategijo za izboljšanje kakovosti. Z zunanjimi sodelav-
ci bomo nadaljevali aktivnosti za izboljšanje organiziranosti
zavoda, saj smo vzpostavili sistem kakovosti po zahtevah stan-
darda ISO 9001:2000, kot izhodišče za razvoj modela
poslovne odličnosti.
Kakovost  zdravstvenih storitev bomo zviševali tudi s stalnim
posodabljanjem medicinsko tehnične opreme.

Zdravstveni dom  bo še naprej temeljni nosilec izvajanja
zdravstvenega varstva na primarni ravni. Ohranjal bo vlogo
nosilca razvoja stroke, še nadalje bo baza za strokovno uspos-
abljanje zdravstvenega kadra in ostalih zaposlenih. Dejavno
se bo vključeval v  oblikovanje zdravstvene politike občin. S
preventivnimi aktivnostmi bomo vzpodbujali skrb za lastno
zdravje občanov. 

Prav vsak zaposleni v zdravstvenem domu  mora razumeti in
uresničiti svojo osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti.
Prizadevamo si, da bi v vseh procesih dela preprečili izvore
napak, morebitne nastale napake pa bi takoj odstranili. 
Doseči kakovost pomeni jasne zahteve, izobraževanje in
izpopolnjevanje, pozitiven pristop k delu in njegovemu načr-
tovanju. Da bi zagotovili kakovost našim pacientom in
poslovnim partnerjem, sledljivost v poslovanju (doku-
mentacija, ukrepi, odprava neskladnosti), poenostavitev
poslovanja in zmanjšanje stroškov poslovanja, smo se odločili
za uvedbo sistema kakovosti po mednarodnih standardih ISO
9001:2000. Naš osnovni cilj je zagotovitev izgradnje sistema
kakovosti po zahtevanih standardih  ISO 9001:2000.

Direktor, glavna medicinska sestra zavoda, vodje organizaci-
jskih enot, predstojniki služb, vodja sektorja, vodje služb si
skupaj prizadevamo, da  vsi zaposleni dosledno sprejemamo
in izvajamo politiko kakovosti na vseh nivojih organizacije, v
vseh organizacijskih enotah. 

Osnovne usmeritve na področju kakovosti so:
- Dvigovati število opredeljenih pacientov,
- Zmanjševati čakalne dobe,
- Zmanjševati čas čakanja na pregled,
- Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in
ostalih naročnikov),
- V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja
pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslo-
vanja,

- Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in
izobraževanje zaposlenih,
- Zagotavljati redno investicijsko vzdrževanje,
- Zagotavljati redne in izredne strokovne nadzore,
- Vzpostavljamo sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z
zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2000 in ga
bomo nadgrajevali v sistem celovitega upravljanja kakovosti
(TQM - Priznanje RS za poslovno odličnost za zdravstvo),
- Vsi zaposleni sodelujejo s svojimi idejami: v procesu
izboljšanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in
korektnih medsebojnih odnosov,
- razvoj kadrov in izobraževanje na vseh ravneh je temeljni
pogoj za uspešno izvajanje politike kakovosti.

CCiilljjii  kkaakkoovvoossttii

Cilji kakovosti v ZD Ptuj morajo biti usklajeni s politiko
kakovosti:

1. cilj: ohranitev programov v okviru izvajanja zdravstvene
dejavnosti  v Zdravstvenem domu Ptuj

2. cilj: zmanjševanje čakalnih dob v zobozdravstvu

3. cilj: povečati zadovoljstvo uporabnikov v posameznih 
enotah, vsaj na oceno 4

4. cilj: realizacija nabave sodobne tehnologije v skladu z 
letnim poslovnim načrtom

5. cilj: realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in 
izobraževanja z letnim načrtom

6. cilj: Izvedba recertifikacijske presoje ISO 9001:2000

7. cilj: vsaj 5 koristnih predlogov za izboljšanje procesa 
dela, od zaposlenih po posameznih enotah

8. cilj: uresničevanje nalog učne baze na področju splošne 
medicine in zdravstvene nege
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5. Ravni managementa v javnih zdravstvenih
zavodih

Poznamo različne ravni managemanta in glede na to tudi
različna znanja, ki jih managerji na različnih ravneh potrebu-
jejo za uspešno delo.

SSlliikkaa11  ::  RRaavvnnii  mmaannaaggeemmeennttaa

SSlliikkaa  22  ::  PPoottrreebbnnaa  zznnaannjjaa  mmaannaaggeerrjjeevv  

Nižji manager potrebuje veliko tehničnega znanja - s tem
nadzira in preučuje zaposlene pri delu tehnične spretnosti in
sposobnosti se nanašajo na uporabo posebnih metod,
postopkov in tehnik na posameznih področjih dela. S
sodelavci mora uspešno komunicirati, pomagati jim mora z
nasveti in dajati povratne informacije. Na srednjem nivoju je
več poudarka na vodenju. Potrebno je planirati in dodeljevati
vire, spremljati dosežke skupin, pregledovati načrte itd. Za
usklajevanje dejavnosti vodij na nižjem nivoju je potrebnih
veliko medsebojnih spretnosti in znanj, ki se nanašajo na vpli-
vanje, spodbujanje in reševanje nasprotij ter delo z ljudmi. Na
višjem nivoju se morajo vodje večino časa ukvarjati z plani za
prihodnost, cilji, vizijo, kar lahko opredelimo kot konceptu-
alne sposobnosti. Imeti morajo pregled nad delujočo celoto.
Na vseh nivojih so pomembne komunikacijske spretnosti in
znanja, saj managerjem pomagajo usmerjati in spodbujati
zaposlene in pospeševati spremembe. 

6. Lastnosti uspešnih managerjev

Temeljne značilnosti novega stila managemanta so upošte-
vanje sodelavcev, zaupanje vanje, nenehno obveščanje
zaposlenih o smislu in uspehu njihovega dela ter o stanju
zavoda, navduševanje za skupne cilje. Ni pomembno le to,
kar zaposleni imajo, temveč tudi kako se v podjetju počutijo.
Uspešni vodje niso le tisti, ki so za to rojeni, v veliki meri se
da vodenje priučiti. Uspešen vodja je motiviran, kajti jasno je,
da vodja, ki ne more motivirati samega sebe, ne bo sposoben
motivirati drugih. Znati morajo poslušati, nenehno se mora-
jo zavedati potreb in nagnjenj  svojih podrejenih, ki jih spod-
bujajo, da izražajo svoja občutja, prepričanja misli in ideje na
lasten način. Motiviran vodja zaupa vase in je vedno pripravl-
jen poskusiti kaj novega. Ima jasne točno določene cilje in
izdelan načrt za njihovo doseganje.

Pravično in enakovredno obravnava svoje podrejene. V njih
išče in najde dobro in pozitivno. Dodeli jim takšno delovno
mesto in vlogo, kjer pridejo do izraza posameznikove dobre
lastnosti in zmožnosti in kjer lahko vsak uveljavi svoje pred-
nosti. Zaveda se da pri svojem delu ni nezmotljiv in je napake
vedno pripravljen priznati. Vzame si čas za razmislek.
Pripravljen pa je prevzeti odgovornost za napake svojih
podrejenih. Verjame v to kar dela in je odločen doseči cilje,
ne glede na ovire, ki se pri delu pojavljajo. Stalno se izpopol-
njuje in teži k lastnemu napredku. Svoje znanje in spretnosti
je pripravljen deliti z drugimi. Zaveda se, da je nadomestljiv,
da sta njegov uspeh in ugled v prvi vrsti odvisna od kakovosti
sodelavcev in njihove usposobljenosti, da lahko nemudoma
vskočijo v pomembne poslovne in strokovne vloge. Je
samozavesten in zaupa vase, razmišlja kot zmagovalec.
Zaveda se, da je motiviranost zaposlenih temelj uspešnega
podjetja, da je motiviranje zaposlenih stalen proces. Ni
dovolj, da jih samo motivira, ampak je potrebno njihovo
motiviranost tudi ohranjati. Uspešen vodja zna zaposlene
motivirati tudi s kritiko, če je to potrebno. Pri tem upošteva
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naslednja pravila: skrbno izbere čas pogovora. Pogovor pote-
ka na štiri oči. Nikoli ne kritizira človeka kot osebnost, le nje-
govo obnašanje in ravnanje. Kasneje preveri učinke in
zaposlenega pohvali, če izpolni dogovorjeno.

7. Vključevanje managmenta zdravstvenega
doma v lokalno okolje 

Predstavitev JZ ZD Ptuj in povezava z lokalnimi institucijami

Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,  je ustanovila Mestna obči-
na Ptuj1991 leta .Na osnovi Zakona o lokalni samoupravi, ko
so bile ustanovljene nove občine so nekatere  novonastale
občine leta 2006  z odlokom ustanovile JZ Zdravstveni dom
Ptuj. Te so : Mestna občina Ptuj, Občina Kidričevo, Občina
Majšperk, Občina Videm, Občina
Hajdina, Občina Žetale, Občina Destrnik, Občina Zavrč,
Občina Markovci. Pokrivamo  zdravstveno dejavnost 16
občin z približno 70.000 prebivalci.
Od 1976 večino dejavnosti opravljamo na sedežu zavoda, na
Potrčevi cesti 19 a v Ptuju . 
Zdravstveni dom ima 2 organizacijski enoti OE Osnovno
zdravstveno varstvo in OE Zobozdravstvo.

Dejavnost splošne medicine in zobozdravstveno dejavnost pa
opravljamo še v
- splošna ambulanta Podlehnik,
- splošna ambulanta Leskovec,
- splošna ambulanta Videm pri Ptuju,
- splošna ambulanta Hajdina,
- obratna ambulanta Talum Kidričevo.
- splošna ambulanta Kidričevo
- zobna ambulanta Zavrč
- zobna ambulanta Destrnik
- zobna ambulanta Kidričevo
- zobna ambulanta Žetale

Trenutno zaposlujemo 200 sodelavcev, od tega 22
zdravnikov, od tega 16 zdravnikov različnih specialnosti in 16
zobozdravnikov od tega 3 specialisti, različnih specialnosti,
ter 1 višji dentist. Diplomiranih medicinskih sestre je 16,
VMS 15, 81 zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester. 49
sodelavcev pa je ostalih poklicev : logoped, prof.defektologi-
je, univ.dipl.socialni delavec, psiholog specialist, dipl. farma-
cevt, laboratorijski tehniki, višji laboratorijski tehnik,
zobotehniki, ing. radiologije, dipl.ing.radiologije, vozniki
reševalnih vozil ter administrativno tehnični kader.
Izziv počasi postaja starostna struktura zaposlenih. Povprečna
starost zaposlenih v Zdravstvenem domu je 43 let.

Zavod opravlja javno službo, ki obsega:
- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje
ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter
preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bol-
nikov in poškodovancev;

- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in 
drugih prebivalcev v skladu s programom 
preventivnega zdravstvenega varstva in z 
mednarodnimi konvencijami;
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in 
krepitev zdravja;
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in 
zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in 
rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v 
socialnovarstvenih in drugih zavodih;
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
- zdravstvene preglede športnikov;
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
- diagnostične in terapevtske storitve.

Glavna dejavnost je  splošna izven bolnišnična zdravstvena
dejavnost   

Dejavnost opravljamo v  naslednjih službah:

Služba zdravstvenega varstva odraslih:                       
- enota splošnih ambulant z okolico

Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih            
- enota Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa  
-  enota Obratna ambulanta Kidričevo

Služba zdravstvenega varstva predšolskih otrok

Služba zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov

Služba zdravstvenega varstva žena

Služba zdravstvenega varstva pljučnih bolnikov

Patronažna služba

Laboratorijska služba

Dispanzer za mentalno zdravje (logoped, defektolog,
dipl.soc. delavec)

Služba nujne medicinske pomoči:
- enota dežurne službe
- prehospitalna enota                                                            
- enota nujnih reševalnih in sanitetnih prevozov

Služba preventivnega in mladinskega zobozdravstva

Služba zobozdravstvenega varstva odraslih

Zobotehnični laboratorij
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Smo glavni koordinator na primarnem nivoju za izvajanje
PHE in dežurne službe. Dejavnost opravljamo 24 ur, 365 dni
v letu, za vseh 16 občin, za cca 70.000 prebivalcev. Za to
dejavnost  imamo   2 sodobno opremljeni urgentni reševalni
vozili, v kolikor se pojavi potreba, vključimo še ostalih 7. V to
službo se vključujejo tudi koncesionarji, po rednem razpore-
du, ter specialisti iz bolnišnice. 

Smo tudi edini na tem področju, ki izvajamo zdravstvenovz-
gojne  delavnice v okviru programa CINDI   za vseh 16 občin. 
Istočasno smo učna baza za študente obeh medicinskih fakul-
tet in za dijake in študente srednje in fakultete za zdravstveno
nego. 

Smo koordinator v primeru naravnih nesreč in večjih katas-
trof (veliko poškodovanih, epidemije, vojna..). Izvajamo labo-
ratorijske diagnostične storitve za koncesionarje.

Dejavnost opravljamo v urejenih prostorih in opremljenih v
skladu s  standardi.

MMaannggeemmeenntt  vv  JJZZ  ZZDD  PPttuujj  ssooddeelluujjee  ss  sslleeddeeččiimmii  llookkaallnniimmii  iinnssttii--
ttuucciijjaammii::

z vsemi šestnajstimi občinami na območju nekdanje občine
Ptuj 
z drugimi javnimi zavodi na območju občine Ptuj
s  koncesionarji
z društvi 
s civilno družbo
z mediji
z gospodarstvom

SSooddeelloovvaannjjee    zz  oobbččiinnaammii  uussttaannoovviitteelljjiiccaammii  JJZZ  ZZDD  PPttuujj::

Organiziramo izvajanje zdravstvene dejavnosti in mrliško pre-
gledne službe na območju občin, ki so ustanoviteljice JZ ZD
Ptuj.
Pridobivamo soglasja določenimi z zakoni, poročamo obči-
nam o delovanju zavoda, preko imenovanih  članov sveta
zavoda, občine direktno nadzorujejo delo odgovornih man-
agerjev zavoda.
Zagotavljamo  obstoj mreže, sodelujemo na kolegijih
županov, pridobivamo dodatne programe.
Sodelujemo pri posodobitvah ambulant, organiziramo
oglaševanje v lokalnih medijih, organiziramo preventivne
akcije.

SSooddeelloovvaannjjee  zz  oossttaalliimmii  oobbččiinnaammii

Organiziramo izvajanje zdravstvene dejavnosti in mrliško pre-
gledne službe na območju občin. Sodelujemo  v občinskih
svetih.

SSooddeelloovvaannjjee  ss  kkoonncceessiioonnaarrjjii

S  koncesionarji - zasebniki organiziramo skupne sestanke
glede organizacije dela, izvajanja dela in koordiniramo skup-
na izobraževanja,skupno izvajamo dežurno službo.

SSooddeelloovvaannjjee  zz  ddrruuggiimmii  jjaavvnniimmii  zzaavvooddii

Na ptujskem območju je na zavidljivem nivoju tako sodelo-
vanje z bolnišnico Ptuj, kot tudi z javnimi in zasebnimi lekar-
nami. Sodelovanje z bolnišnico poteka na poslovnem
področju kot tudi na strokovnem področju.,
Sodelujemo uspešno tudi z ostalimi zavodi na
Ptuju(ZZZS,ZZV,socialni,kulturni...)
V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah  organiziramo redne
obiske zdravstvenih delavcev v okviru preventivne dejavnosti
ter sodelujemo pri najrazličnejših skupnih projektih.

VV  ddoommuu  uuppookkoojjeenncceevv

Organiziramo izvajanje zdravstvene dejavnosti in izvajanje
preventivne dejavnosti v obliki delavnic

ZZ  rraazznniimmii  ddrruuššttvvii::

Skupaj s koronarnim društvom, ki ima sedež v JZ ZD Ptuj
organiziramo predavanja in praktično učenje zdravega kuhan-
ja, reanimacije, telovadbe
Z lokalnimi gasilskimi društvi aktivno sodelujemo pri organi-
zaciji vaj nesreč večjih razsežnosti
S športnimi društvi
Organiziramo sodelovanje zdravstvenega doma  pri športnih
dogodkih in prireditvah .

ZZ  llookkaallnniimmii  mmeeddiijjii((  tteelleevviizziijjaa,,    rraaddiioo  iinn  ččaassooppiissii))

Prestavljamo redno delovanje zavoda, poročamo o novostih v
izvajanju dejavnosti v zavodu na lokalni ravni,sodelujemo z
rednimi zdravstvenimi nasveti

ZZ  llookkaallnniimm  ggoossppooddaarrssttvvoomm..

Sodelujemo poslovno in aktivno pri promociji javnega zavo-
da v podjetjih. 
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8. Sklep

Na manegment javnega zavoda  odločujoče vpliva naše poli-
tično obarvano okolje, vpliva na naš način delovanje, ki je
specifičen in se v veliki meri razlikuje od delovanja manager-
jev v podjetjih.
Managerji  v javnih zavodih  smo primorani se stalno prilaga-
jati  in krmariti med zakonodajo,lokalnimi interesi, politiko,
zdravstveno etiko, uporabniki ,plačniki naših storitev in ne
zadnje z interesi države.  
Uspešni bomo le takrat, ko bomo spremembe zaznali in se na
njih učinkovito odzvali. Osnovno vodilo pri tem pa mora biti
kakovostna storitev.
Javni zdravstveni zavodi so, lep primer, ostanka pretekle orga-
nizacijske sheme, ki se, zaradi vpliva zunanjega okolja, rela-
tivno uspešno prilagaja spreminjajočim razmeram v
zdravstvu. Zato je  potrebno prilagoditi mišljenje managerjev
in vseh zaposlenih v zavodu.

Zavodi smo zelo na očeh javnosti saj smo po večini srednje
velika javna podjetja in smo pogosto predmet hudih kritik,
včasih upravičenih, včasih tudi neupravičenih. Managerji se
različno odzivamo na takšne kritike in se zato  nekateri
povezujejo s politiko, drugi se zapirajo v strokovne probleme,
tretji pa se ozirajo le na lokalne uporabnike. Zato je manage-
mant v javnih zdravstvenih zavodih specifičen in temu je
potrebno prilagoditi vodenje in upravljanje, če želimo uspeti. 
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Povzetek

PPoossttooppeekk  uuvvaajjaannjjaa  cceelloovviitteeggaa  ssiisstteemmaa  kkaakkoovvoossttii  jjee  ssppeeccii--
ffiiččeenn  zzaa  vvssaakkoo  oorrggaanniizzaacciijjoo,,  zzaattoo  ggaa  nnii  mmooggooččee  uuvvaajjaattii
rruuttiinnsskkoo  vv  tteemm  ssmmiisslluu,,  ddaa  bbii  ggaa  ppoovvzzeellii  iizz  ssoorrooddnnee  oorrggaa--
nniizzaacciijjee  iinn  ssaammoo  pprreenneessllii  vv  ppoossaammeezzeenn  zzddrraavvssttvveennii
zzaavvoodd..  NNaaččiinn  iinn  sseeddaannjjee  rraazzmmeerree  vv  zzddrraavvssttvvuu  nnaass  ssiilliittaa  vv
iinnoovvaattiivvnnoo  rraazzmmiiššlljjaannjjee,,  kkaarr  ppaa  llaahhkkoo  ddoosseežžeemmoo  ss  kkoomm--
bbiinnaacciijjoo  iiddeejj,,  kkaappiittaallaa,,  zznnaannjjaa  iinn  nneeddvvoommnnoo  ttuuddii  ttvveeggaann--
jjaa..  DDoobbrroo  nnaaččrrttoovvaann  iinn  vvppeelljjaann  TTQQMM  vv  zzddrraavvssttvveenneemm
zzaavvoodduu  zzaaggoottaavvlljjaa  vveeččjjoo  pprriillaaggooddlljjiivvoosstt  zzaahhtteevvaamm  bbooll--
nniikkoovv,,  uuččiinnkkoovviittoosstt  iinn  fflleekkssiibbiillnnoosstt  cceelloottnneeggaa  zzaavvooddaa,,
nniižžjjee  ssttrroošškkee,,  bboolljjššee  rreezzuullttaattee  ppoosslloovvaannjjaa  iinn
kkoonnkkuurreennččnnoo  pprreeddnnoosstt..  ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  kkaakkoovvoossttii  vv
zzddrraavvssttvvuu  tteemmeelljjii  nnaa  ssooddeelloovvaannjjuu  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarrnniihh
zznnaannjj  oozziirroommaa  ssooddeelloovvaannjjuu  rraazzlliiččnniihh  ssttrrookkoovvnniihh  sskkuuppiinn..  
VVooddssttvvoo  mmoorraa  uussttvvaarriittii  ppoosseebbnnee  ppooggoojjee  zzaa  oobblliikkoovvaannjjee
iinn  iizzvvaajjaannjjee  ssiisstteemmoovv  iizzbboolljjššeevvaannjjaa  kkaakkoovvoossttii..  SSiisstteemmii
kkaakkoovvoossttii  mmoorraajjoo  vvkklljjuuččeevvaattii  uuččiinnkkoovviittee  mmeehhaanniizzmmee  iinn
ddeelloovvnnee  ssmmeerrnniiccee  zzaa  nnaaččrrttoovvaannoo  iinn  vvooddeennoo  iizzppeelljjaavvoo
ppoottrreebbnniihh  sspprreemmeemmbb  tteerr  vvkklljjuuččeevvaannjjee  vvsseehh  nnoossiillcceevv
pprroocceessaa  oosskkrrbbee  iinn  ooddllooččaannjjaa..  ZZaa  uuččiinnkkoovviittoo  iizzvveeddbboo  jjee
ppoottrreebbnnoo  ppoozznnaattii  ssttaalliiššččee  bboollnniikkoovv  tteerr  zzbbrraattii  ppooddaattkkee  oo
pprreeddnnoossttnniihh  ppoottrreebbaahh,,  pprriiččaakkoovvaannjjiihh  iinn  iizzkkuuššnnjjaahh  bbooll--
nniikkoovv  nnaa  vvsseehh  rraavvnneehh  zzddrraavvssttvveennee  oosskkrrbbee..  ZZaa  ttoo  ssoo
ppoottrreebbnnee  uussttrreezznnee  mmeettooddee,,  kkii  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  ddeejjaavvnnoo
ssooddeelloovvaannjjee  vvsseehh  vvpplleetteenniihh,,  ttaakkoo  ssttrrookkoovvnneeggaa  kkoott  ttuuddii
ppoosslloovvnneeggaa  mmaannaaggeemmeennttaa..
VV  SSppllooššnnii  bboollnniiššnniiccii  NNoovvoo  mmeessttoo  ssmmoo  pprreevvzzeellii  ttaakkoo
ssttaannddaarrdd  IISSOO,,  kkoott  mmooddeell  ppoosslloovvnnee  ooddlliiččnnoossttii  zzaa  uupprraavvll--
jjaannjjee  cceelloovviittee  kkaakkoovvoossttii  iinn  nneenneehhnnoo  iizzbboolljjššeevvaannjjee  pprroo--
cceessoovv..  TTQQMM  nnii  kkrraattkkoottrraajjnnaa  aakkttiivvnnoosstt,,  pprrooggrraamm  aallii  pprroo--
jjeekktt,,  kkii  ssee  zzaakklljjuuččii,,  kkoo  ssoo  ppoossttaavvlljjeennii  cciilljjii  ddoosseežžeennii..  PPoo
TTQQMM  nnaaččeelliihh  pprriimmaarrnnii  cciilljj  oorrggaanniizzaacciijjee  nnii  ddoobbiiččeekk,,
tteemmvveečč  ddoollggoorrooččnnoo  zzaaddoovvoolljjssttvvoo  uuppoorraabbnniikkaa  ((ooddjjeemmaall--
ccaa))  iinn  zzaappoosslleenneeggaa,,  kkaarr  ššee  ppoosseebbeejj  vveelljjaa  zzaa  oorrggaanniizzaacciijjee  vv
zzddrraavvssttvveenneemm  vvaarrssttvvuu..

ZZaa  uussppeeššnnoo  oobbvvllaaddoovvaannjjee  sspprreemmeemmbb  mmoorraa  ttaakkoo  bbooll--
nniiššnniiccaa  oobbvvllaaddoovvaattii  kkaakkoovvoosstt  ppoosslloovvaannjjaa  iinn  sslleeddiittii  rraazzvvoo--
jjuu,,  ssee  iizzoobbrraažžeevvaattii,,  uuppoošštteevvaattii  ssttaannddaarrddee,,  nnaavvooddiillaa,,
ppoossttooppkkee  tteerr  sspprreemmiinnjjaattii  kkuullttuurroo  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkaarr  ssiiss--
tteemmsskkoo  oommooggooččaa  vvggrraajjeevvaannjjee  sspprreemmeemmbb  vv  ddeelloovvaannjjee
oorrggaanniizzaacciijjee..  

UUssppeeššnnoosstt  iinn  uuppoorraabbnnoosstt  mmooddeellaa  EEFFQQMM  vv  zzddrraavvssttvvuu,,
kkaatteerreeggaa  jjee  vvppeelljjaallaa  SSppllooššnnaa  bboollnniiššnniiccaa  NNoovvoo  mmeessttoo,,
ddookkaazzuujjee  ttuuddii  ddoobbiittnniiccaa  eevvrrooppsskkeeggaa  zzllaatteeggaa  pprriizznnaannjjaa  zzaa
lleettoo  22000033  ZZuummaarrrraaggaa  HHoossppiittaall,,  BBaasskkiijjaa..  

Ključne besede: kakovost, zagotavljanje celovite kakovosti,
zdravstvo, zdravstvena oskrba, bolnišnica, vodstvo, zaposleni,
zadovoljstvo uporabnikov, spremembe, konkurenčna pred-

nost, neprestano izboljševanje.

Abstract

EExxppeerriieenncceess  ffoorr  uussee  EEFFQQMM  mmooddeell  --
wwiinnnneerr  EEuurrooppeeaann  ggoolldd  QQ  aawwaarrdd  22000033,,  ZZuummaarrrraaggaa  hhoossppiittaall,,
BBaassqquuee  aanndd  GGeenneerraall  hhoossppiittaall  NNoovvoo  mmeessttoo

The introduction procedure of a comprehensive quality sys-
tem is very specific for each organization, and is therefore
impossible to be introduced routinely, in the sense to be
applied from a similar organization and just transferred into
individual health establishment. The method and current sit-
uation in health care are forcing us to think innovatively. This
can be achieved with a combination of ideas, capital, knowl-
edge and undoubtedly risk. A well-planned and introduced
TQM in health establishment guarantees a higher level of
adaptability to patients' demands, efficiency and flexibility of
the entire establishment, lower costs, better business results
and competitive advantage. The basis for ensuring quality in
health care is the cooperation of multidisciplinary skills and
cooperation of various specialized groups. 
The job of the management is to create special circumstances
that facilitate shaping and implementation of the system for
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improving quality. Quality systems must include efficient
mechanisms and activity guidelines for planned and operat-
ed implementation of needed changes, and inclusion of all
operators in the process of care and decision-making. For an
efficient implementation it is imperative for the management
to be informed with patients' viewpoints and to collect data
about priority needs, expectations and experiences of the
patients on all levels of health care. In order to achieve this,
certain methods are necessary to ensure active cooperation
of all the involved, expert management as well as business
management.
In Novo mesto General Hospital we have adopted ISO stan-
dard as a model of business proficiency for the management
of comprehensive quality and continuous improvement of
processes. TQM is not a short-term activity program or proj-
ect that would terminate when the set goals are achieved.
According to TQM principles the prime goal of the organi-
zation is not profit, but a long-term satisfaction of a user
(consumer) and an employee, which especially holds true for
organizations in medical care.
The realization of constant improvement and achievement of
greater quality is conditional upon gradual implementation
of plans, and also upon proper sharing of responsibility for
the performance of the plan. In order to see a successful
management of change, the hospital must manage business
conduct quality, follow the development, educate the per-
sonnel, observe the standards, rules, procedures and change
the organizational culture. All this enables a systatic intro-
duction of changes in the operation of the organization. 

Effeciency and employability EFQM model in healthcare,
which was introduced General Hospital Novo mesto, to
prove winner European Gold Q Award 2003, Zumarraga
Hospital, Basque.  

Key words: quality, ensuring comprehensive quality, health
care, medical care, hospital, management, employees, user
satisfaction, changes, competitive advantage, continuous
improvements.

1. Uvod

Poslovno uspešne organizacije se razlikujejo od ostalih po
svoji sposobnosti hitrega zaznavanja in učinkovitega prilaga-
janja na številne spremembe v nepredvidljivem okolju.
Poznamo različna orodja, ki jih organizacije uporabljajo, da
dosežejo uspešnost v poslovanju, mnoge med njimi pa
uporabljajo Model odličnosti EFQM.  Po raziskavi ameriške
svetovalne organizacije Bain & Company je bila uporaba
TQM orodij (med katere prištevamo standarde sistemov
vodenja ISO 9001, modele odličnosti in nagrade kakovosti,
krožke kakovosti, krožke izboljšav, povezovanje sistemov
vodenja - kombinacije več ISO standardov, IWA….) v letu
2005 na 11. mestu od 25 najbolj uporabljenih modelov na
svetu. Obenem je bilo povedano, da organizacije uporabljajo
povprečno kar 13 različnih managerskih orodij  za izboljšan-
je. Tudi v zdravstvu obstaja veliko sistemov, metod in orodij
za izboljševanje kakovosti v zdravstvu, vendar je v središče
pozornosti postavljen pacient. Za razliko od zasebnega sek-
torja je v  javnem sektorju, ob odsotnosti zunanjih vzpodbud
trga, uvajanje kakovosti šele na začetku. Uvajanje celovite
kakovosti je bolj ali manj prepuščeno posameznim nav-
dušencem in redkim ustanovam, ki se zavedajo pomena
izboljševanja kakovosti.
V državah EU  so zahteve po zagotavljanju in nenehnem
izboljševanju kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe obrav-
navane kot prednostne aktivnosti. V Sloveniji  moramo
upoštevati  mednarodno in evropsko sprejeta načela
kakovosti in torej širše cilje s vplivom na družbo. To so
uspešnost, varnost, pravočasnost, učinkovitost in enakost.
Zato mora ob odsotnosti zunanjih vzpodbud (zakonitosti
trga), v javni sektor izboljševanje kakovosti vnesti lastnik.
Pričakovani  rezultati morajo odražati pričakovanja uporab-
nikov in ostalih udeležencev v posameznem podsistemu
javnega sektorja. V primeru zdravstvenega sistema je potreb-
no zadovoljiti pričakovanja pacientov, družbe in izvajalcev
zdravstvenih storitev.

Model poslovne odličnosti je orodje za ugotavljanje celovite
kakovosti zavoda. Uporaben je za vse vrste organizacij, torej
tudi za zdravstvo. Organizacija, ki želi biti uspešna, mora
vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja. Model odličnosti je
praktično orodje, ki organizacijam z merjenjem pomaga tak
sistem vzpostaviti. Hkrati nam pove kako daleč smo na poti
k odličnosti. Sestavljen je iz dveh delov, dejavnikov in rezulta-
tov. Na kratko model lahko opišemo na naslednji način:
Odlični rezultati pri" delovanju", "odjemalcih (bolnikih)",
"zaposlenih" in "družbi" se dosegajo z "voditeljstvom", ki je
gonilo "politike in strategije", "zaposlenih", "partnerstev in
virov" ter "procesov". V slovenskem zdravstvu nismo preveč
naklonjeni uporabi modela. Najpogostejši odgovori so, da je
preveč splošen, da iz njega ni razvidna specifičnost zdravstva
in da ne daje odgovorov kako izmeriti kakovost obravnave
bolnika. Model ni namenjen samo obvladovanju in izboljše-
vanju diagnostičnih in terapevtskih procesov, ampak delovan-
ju organizacije kot celote. 
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2.  Razvoj Evropske nagrade za kakovost -
European quality award

V svetu sta najbolj znani in najbolj uveljavljeni dve organizaci-
ji, in sicer Evropski sklad za upravljanje kakovosti (EFQM) in
Evropska organizacija za kakovost EOQ. V Sloveniji imamo
posebno organizacijo za merjenje in zagotavljanje kakovosti,
ki je hkrati tudi članica EFQM, to je Urad RS za meroslovje.

EFQM je neprofitna članska organizacija, ki se posveča
pospeševanju celovitega upravljanja kakovosti kot poti do
poslovne odličnosti. EFQM so leta 1988 ustanovili predsed-
niki 14 večjih evropskih podjetij. Njen program aktivnosti in
njena komunikacijska mreža omogočata članstvu, ki šteje že
okrog 800 organizacij, medsebojno deljenje in izmenjevanje
znanja in izkušenj s področja celovitega upravljanja kakovosti
(TQM).

Druga taka organizacija pa je Evropska organizacija za
kakovost EOQ, ki je bila ustanovljena leta 1956, vanjo pa je
sedaj vključenih 31 nacionalnih evropskih organizacij za
kakovost, ustanov, podjetij in posameznikov iz vsega sveta.
Temeljno poslanstvo EOQ je omogočati izmenjavo informa-
cij in izkušenj o teoriji kakovosti ter o najboljši evropski prak-
si, da bi s tem povečali evropsko konkurenčnost. EOQ
posveča posebno pozornost potrebam majhnih in srednje
velikih organizacij. Delo obeh organizacij že vrsto let podpira
Evropska komisija. Leta 1994 jima je z namenom, da bi se
organizaciji tesno povezali in pospeševali evropsko kakovost,
posredovala pobudo za ustanovitev evropske platforme
kakovosti (ang. European Quality Platform).

Tako kot v Evropi imamo tudi v Sloveniji organizacijo za
kakovost, ki se imenuje Urad RS za meroslovje (MIRS). Urad
deluje v okviru Ministrstva za znanost, šolstvo in šport. MIRS
je naslednik Urada RS za standardizacijo in meroslovje, ki je
bil ustanovljen leta 1991. Leta 2001 je prišlo do reorganizaci-
je, kar ima za posledico samostojnost nacionalnih institucij
pristojnih za standardizacijo in akreditacijo. Tako predstavlja
MIRS nacionalno institucijo, ki je odgovorna za meroslovni
sistem ter za vzpostavitev in vzdrževanje sistema priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost. Vzdržuje in skrbi
za nacionalno tehniško kakovostno infrastrukturo, kar zago-
tavlja temeljne elemente kakovosti za doseganje
konkurenčnosti na svetovnih trgih in mednarodno prepoz-
navnost države. 

Evropska nagrada za kakovost (EQA) ali nagrada za poslovno
odličnost se od leta 1992 podeljuje vsako leto. Ta model je v
slovenskem prostoru že dobro uveljavljen in promoviran kot
priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost
(PRSPO). 

3. Razvoj priznanja RS za poslovno
odličnost

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najviš-
ja državna nagrada, ki jo Vlada Republike Slovenije podeljuje
vsako leto najboljšim organizacijam za dosežke na področju
kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja.
Prevzema v Evropi priznan in uveljavljen model poslovne
odličnosti, ki je podlaga evropski nagradi za kakovost in
omogoča slovenskim organizacijam v javnem kot tudi zaseb-
nem sektorju konkurenčno primerjavo z organizacijami v
evropskem prostoru. Leta 1994  so se začele priprave za spre-
jem zakona, ki naj bi uveljavil najvišje državno priznanje na
področju kakovosti, in sicer priznanje Republike Slovenije za
kakovost.

Čeprav je bil v Sloveniji takrat zakon še v postopku spreje-
manja, se je takratni Urad RS za standardizacijo in meroslov-
je leta 1996 odločil in uspešno izvedel prvi pilotni projekt za
priznanje RS za poslovno odličnost. V sodelovanju s
strokovnjaki iz uglednih organizacij in ustanov je pripravil
tudi prva pilotna merila za prijavo in ocenjevanje.

Izsledki rezultatov tega pilotnega projekta so privedli do
odločitve, da je Slovenija v letu 1997, prevzela evropski
model,  kot enotni model priznanja RS za poslovno
odličnost. V istem letu je bilo s spremembami predloga
zakona Priznanje RS za kakovost preimenovano v priznanje
RS za poslovno odličnost. 

Leta 1999 prišlo pri EFQM do izpopolnitve modela odličnos-
ti, saj model stalno preverjajo in posodabljajo. Na podlagi
sprememb smo tudi v Sloveniji leta 2000 prevzeli izpopol-
njeni model odličnosti EFQM in ga vgradili v sistem priznan-
ja RS za poslovno odličnost. Posodobitev modela zagotavlja
dinamičnost in skladnost s sodobnimi pogledi na upravljanje
s kakovostjo. Model odličnosti EFQM je  torej praktično
orodje, ki organizacijam pomaga vzpostaviti tak sistem. S
pomočjo merjenja  nam pokaže, kako daleč smo prišli na poti
do odličnosti. Pomaga nam razumeti, kje so naše vrzeli in
nam nakaže možne rešitve. Spodnja slika prikazuje njegovo
strukturo:
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Slika 1: Struktura modela EFQM

Model odličnosti EFQM je splošen in neobvezujoč okvir, ki
temelji na devetih merilih. Ta merila so razdeljena na dva
dela. Na levi strani modela je pet skupin meril za kakovost
vplivov na proces, ki odgovarjajo na vprašanje KAKO, na
desni strani modela pa so štiri skupine meril za dosežke, ki
odgovarjajo na vprašanje KAJ. Dejavniki zajemajo tisto, kar
organizacija počne, rezultati pa tisto, kar organizacija dosega.
Dejstvo je, da so  "rezultati"  posledica "dejavnikov".

Vsako izmed devetih meril ima svojo definicijo in pojasnjuje
splošen pomen posamičnega merila. Hkrati ima vsako meri-
lo tudi več podmeril, na katera se splošni pomen nadalje
razčleni. 

Od leta 1998 do 2007 je bilo podeljenih 10 nagrad PRSPO.
V vseh teh letih je bilo v ocenjevanje vključenih 160 ocenje-
valcev (na leto je aktivnih 60-70 ocenjevalcev). V okviru
nagrade PRSPO je bilo 135 ocenjenih organizacij v okviru
PRSPO in 66 ocenjevanj v okviru pilotnih projektov; skupaj
201 ocenjevanj. Leta 2005 je MIRS začel v skladu z Evropsko
nagrado kakovosti podeljevati priznanje za doseženo število
točk in tako je od leta 2005 do 2007 podeljenih 18 bronastih,
6 srebrnih in 2 zlati priznanji.  

4. EUSKALIT - Baskovska fundacija za
poslovno odličnost

Baskija je avtonomna pokrajina Španije, ki se razprostira na
več kot 7234 kvadratnih kilometrov z 2 milijona prebivalci. Je
pokrajina z najvišjo koncentracijo odličnosti v Evropi.
Imenujejo jo tudi zibelka poslovne odličnosti.

V Baskiji za uvajanje in razvoj poslovne odličnosti skrbi
Baskovska fundacija za poslovno odličnost - Euskalit, ki delu-
je od leta 1992 in združuje več kot 930 članov tako s področ-
ja gospodarstva kot tudi javnega sektorja.

Osnovno poslanstvo Baskovske fundacije za poslovno
odličnost je pospeševanje izboljšav in ino-
vacij v managementu na vseh družbenih in
kulturnih področjih s temeljnim ciljem
razširjanja razvoja, tekmovalnosti in blag-
inje celotne Baskovske pokrajine. 

Vizija Baskovske fundacije za poslovno
odličnost je prepoznavanje referenčnih
organizacij k vzpodbujanju odličnosti in
inovativnosti v Evropi. Baskovska pokraji-
na je v okolju prepoznavna kot dežela
poslovne odličnosti in inovativnosti. 

Baskovska fundacija za poslovno
odličnost svoje poslanstvo stalno razširja,
organizira izobraževanja, podpirajo delo-
vanje in organizirajo Baskovsko nagrado

za poslovno odličnost. Svojo dejavnost oglašujejo v medijih,
na spletnih straneh, izdajajo različne publikacije, organizirajo
izmenjavo dobrih praks in evropski teden kakovosti, katerega
ideja je širitev znanja in izmenjava najboljših praks. 

V letu 2007 je bilo v izobraževanje vključenih 830 zunanjih
sodelavcev, ki pridobivajo znanja s področja standarda ISO
9001, ISO 140001, EFQM modela, procesnega managemen-
ta za znanje in razvoj, zadovoljstvo uporabnikov, prepoz-
navnosti zaposlenih (karierni razvoj), razvoja strateških ciljev,
notranje komunikacije, voditeljstva in inovacij. Imajo tudi
podiplomske programe, katere je zaključilo 500 diplomantov
v zadnjih 5 letih. Sestavljeno je iz izobraževanja in 9 mesečne-
ga dela v organizaciji (80 % dela). Rezultati tega izobraževan-
ja so dobri in mnogi diplomanti ostanejo v podjetjih z
namenom razširjanja najboljših praks. 

Ocenjevalci so združeni v klubu, ki je v letu 2007 štel 1555
ocenjevalcev. Vsako leto se na tečaj za ocenjevalce prijavi
okoli 200 novih udeležencev. Predstavniki Baskovski fundaci-
je za poslovno odličnost  pomagajo organizacijam, ki izvajajo
samoocenjevanje z udeležbo dvodnevnega bivanja v podjetju. 

V letih od 2000 do 2007 so opravili 200 ocenjevanj v postop-
ku pridobitve nagrade za poslovno odličnost. Od tega je bilo
11 % vključenih organizacij s področja zdravstva, 7 % s
področja javnega sektorja, ostale pa s področja industrije, izo-
braževanja in svetovalnih storitev. 12 % dobitnikov nagrad
izhaja iz področja zdravstva, 57 % iz področja izobraževanja,
ostalo pa iz drugih področij. 

Od leta 1997 je tako v Baskiji 4007 organizacij, ki so certifi-
cirane na podlagi zahtev standardov ISO 9000 in 94 organi-
zacij, ki imajo certifikat kakovosti s področja turizma. Od teh
je 151 dobitnikov priznanj na 1. stopnji (manj kot 400 točk),
137 dobitnikov srebrnih znakov (nad 400 točk), 29 dobit-
nikov zlatih znakov (nad 500 točk), 5 finalistov in 9 prejem-
nikov nagrade za poslovno odličnost. 
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5. OSAKIDETZA - združenje sistema javne-
ga zdravstva v Baskiji

Osakidetza je združenje, ki zagotavlja delovanje sistema javne-
ga zdravstva in združuje 18 bolnišnic, od tega 11 z akutno
obravnavo, 4 psihiatrične bolnišnice, 3 bolnišnice, ki imajo
povprečno ležalno dobo 15 dni in več. V združenje je
vključenih tudi 7 zdravstvenih domov, 2 ustanovi za mentalno
zdravljenje, urgentna služba, radiološka dejavnost (Osatek),
Center za transfuzijo krvi za Baskovsko pokrajino in univerzo.
Značilnost združenja je skupna povezanost vseh v enoten
informacijski sistem, ki zagotavlja preglednost in povezanost
vseh vključenih v sistem (informacije o bolnikih, kadrih,
zasedenosti zdravstvenih zmogljivosti, nabava, ekonomi-
ka,…).
Poslanstvo združenja je zagotavljanje javnega zdravstva za pre-
bivalce, prepoznavanje njihovih zdravstvenih potreb na
temelju načela enakopravnosti, učinkovitosti in kakovosti ter
razvoja aktivnosti za prepoznavanje, razvoj in izboljšanja
zdravja. Spreminja in dopolnjuje se ves čas. 

Za učinkovito zagotavljanje sistema
vodenja kakovosti v zdravstvu so že leta
1992 sistemizirali delovno mesto
pomočnika direktorja za kakovost v
zdravstvu. Od takrat se je sledilo pro-
gresivno vključevanje strokovnjakov za
kakovost v zdravstvenih centrih. Istega leta so sklenili part-
nersko sodelovanje z Euskalit-om. Začeli so z intenzivnim izo-
braževanju o modelu poslovne odličnosti za management in
strokovno osebje. 10 % ocenjevalcev v Euskalit -u je iz
združenja Osakidetza.  
V letu 1996 so izvedli prvo samoocenitev (nato ponovno
vsaki 2 leti), v letu 2000 pa so izpeljali prvo zunanjo oceno. V
vseh ocenjevanih področjih so upoštevali načela modela
poslovne odličnosti. Pri voditeljstvu je bil poudarek na izo-
braževanju direktorjev in managerjev ter prenos pooblastil na
klinične oddelke (od vrha navzdol). Prvi strateški plan so
pripravili za obdobje od 1998 do 2002, ga posodobili za
obdobje 2003 do 2007 in dopolnili v istem obdobju tudi s
planom kakovosti. Na področju zaposlenih so vpeljali kari-
erne načrte (poklicni razvoj), sistem merjenja zadovoljstva in
ukrepe za preprečitev poklicnih tveganj. Velik poudarek so
namenili informacijskemu sistemu, ki združuje vsa tri področ-
ja Baskije (Aldabide, Gizabide, Osabide) in omogoča vpogled
gibanja pacienta (one clinical record), ocenjevanju in razvoju
tehnologije. Ustanovili so fundacijo za raziskovanje in razvoj.
Jasno imajo opredeljene procese, ki vključujejo proces
zdravstvene nege; proces nadzora, preventive in kontrole nad
bolnišničnimi okužbami; uvedbo kliničnih poti in 5S metodo
(organiziranje, reševanje, povezovanje, prilagajanje, pouče-
vanje). Jasno so opredelili standarde kakovosti za nekatere
diagnoze (rak, srčni infarkt, operacija kolka, porod, …).
Vpeljali so nekatere mednarodne standarde (ISO), sistem
vodenja in reševanja pritožb in merjenja zadovoljstva uporab-

nikov. 
V zunanje ocenjevanje je bilo po letih vključenih naslednje
število javnih zdravstvenih organizacij: 

Tabela 1: Zdravstvene organizacije, vključene v zunanje ocen-
jevanje

Tabela 2: Povprečje posameznih meril ocenjevanih organi-
zacij v združenju Osakidetza

6. Splošna bolnišnica Novo mesto na poti
poslovne odličnosti

V Splošni bolnišnici Novo mesto  sodelujemo v razpisu za
omenjeno priznanje že od leta 1998.  Priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost je najvišja državna nagrada, ki
jo Vlada Republike Slovenije podeljuje vsako leto najboljšim
organizacijam za dosežke na področju kakovosti proizvodov
in storitev ter kakovosti poslovanja. 
V Splošni bolnišnici Novo mesto se zavedamo, da so ene od
večjih prednosti prijave za priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost pridobljene povratne informacije, ki jih
bolnišnica dobi v obliki končnega poročila. V prvem pilot-
nem projektu za zdravstvo (1999) je sodelovalo osem
udeležencev. Na konferenci zmagovalcev (2000), so bili pred-
stavljeni tudi doseženi rezultati. Pohvaljena so bila predvsem
vodstva zdravstvenih organizacij, ki so se odločila za sodelo-
vanje v tem pilotnem projektu, kot tudi delovne skupine, saj
so s prijavami pokazale željo po uvajanju sprememb in
doseganju izboljšav. Prav tako so bili pohval deležni tudi
ocenjevalci. Vloge so bile formalno vzorno pripravljene,
doseženi rezultati pa so bili v intervalu med 100 in 300 točka-
mi. Prijavitelji smo prejeli tudi priporočila, kako na podlagi
končnega poročila o ocenjevanju določiti svoje cilje in prior-
itete ter pripraviti načrt aktivnosti za izboljšave. Poudarjena je
bila tudi pomembnost šolanja osebja na tem področju.
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Obdobje  Zdravstvene organizacije, vkljuèene v zunanje ocenjevanj e 
1996-1997 0/0 bolnišnic (0%)  

0/0 zdravstvenih domov (0%)  
1998-1999 0/0 bolnišnic (0%)  

0/0 zdravstvenih domov (0%)  
2000-2001 3/18 bolnišnic (17%)  

0/7 zdravstvenih domov (0%)  
1/6 ostale organizacije (17%)  

2002-2003 5/18 bolnišnic (28%)  
1/7 zdravstvenih  domov (14%)  
1/6 ostale organizacije (17%)  

2004-2005 7/18 bolnišnic (39%)  
2/7 zdravstvenih domov (28%)  
2/6 ostale organizacije (33%)  

2006-2007 9/18 bolnišnic (50%)  
5/7 zdravstvenih domov (71%)  
3/6 ostale organizacije (50%)  

Intervali skupnih ocen  
Konèno število toèk  0-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 
Leto 1996- 1997    327,2       
Leto 1998-1999    361,4       
Leto 2000-2001    367,2       
Leto 2002-2003    399       
Leto 2004-2005     426,7      
Leto 2006-2007     435,4      
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SLIKA 2:  RAZVOJ TQM V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO
MESTO

PPoovvzzeetteekk  oocceenn    SSBB  NNoovvoo  mmeessttoo  vv  lleettiihh  11999999--22000077

Vir: lasten

Skupna ocena Splošne bolnišnice Novo mesto po modelu
poslovne odličnosti v letih 1999 do 2007 nam kaže, da je bol-
nišnica skozi vsa leta postopoma napredovala in pridobivala
večje število točk (50/leto)V letu 2004 je prišlo da novega
načina ocenjevanja in nekoliko spremenjenega modela
(Radar matrika), ki je bistveno zahtevnejše in strožje. Tako je
v vseh prijavljenih organizacijah prišlo do nižjih ocen, kar se
je zgodilo tudi pri nas in smo v letu 2004 dosegli enako
število točk kot pri zadnjem ocenjevanju.
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1997 - sprejeta vizija in strategija razvoja bolnišnice  
1998 - zaèetek projekta uvajanja TQM  
1999 - izvedba samoocene zavoda z vprašalnikom p o kriteriju PRSPO  
1999 - 1. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja RS za PO v zdravstvu  
2000 - priprava in sprejem strateškega poslovnega naèrta za obdobje 2000 – 2004 
2000 - 2. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja RS za PO v zdravstvu  
2001 - priprava in sprejem kadrovske politike za obdobje 2001 -2004 
2001 - 3. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja RS za PO v zdravstvu  
2002 - strateška poslovna konferenca in revidiranje SPN ter sprejetje strateških      

usmeritev za obdobje 2002 -2006 
2002 - svet zavoda sprejem sklep za uvedbo sistema kakovosti po standardu  
           ISO 9000:2001  
2003 - vkljuèitev direktorice zavoda v republiški odbor PRSPO  
2003 -  izdelava in uvedba OP po standardu kakovosti ISO 9001:2000  
2004 - sprejet PQ – poslovnik kakovosti  
2004 - samoocenitev zavoda po kriterijih PRSPO in prijava za priznanje RSPO za javni  
             Sektor  
2005 - notranja presoja in predcertifikacijska presoja po standardu kakovosti ISO 9001:2000  
2005 – finalist PRSPO – prvi izmed javnega sektorja  
2005 – dobitnik bronastega priznanja PRSPO za doseŽeno število toèk  
2006 – certifikacijska  p resoja za pridobitev standarda ISO 9000:2000  
2006 – pridobitev certifikata kakovostne nege tekstilij RAL -GZ 992/1  
2006 –  pridobitev certifikata ISO 9001:2000  
2006 – Zlata lastovka – najboljši  manager v javnem sektorju (direktorica)  
2006 – Zlata lastovka  – najboljša organizacija v javnem sektorju - finalist  
2006 –  finalist PRSPO  
2006 –  dobitnik bronastega priznanja PRSPO za doseŽeno število toèk  
2007 – Zlata lastovka – najboljša organizacija v javnem sektorju - finalist  
2007 – finalist PRSPO  
2007 – dobitnik srebrnega priznanja PRSPO za doseŽeno število toèk  

Št. Merilo 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

1. Voditeljstvo    1999, 
2000 

2001, 
2004, 
2005, 
2006, 
2007 

  
 

    

2. Strategija in naèrtovanje    1999, 
2000 

2001, 
2004, 
2005, 
2006, 
2007 

      

3. Zaposleni    1999, 
2000 

2001, 
2004, 
2005, 
2006, 
2007 

      

4.  Partnerstva in viri     1999, 
2000, 
2001, 
2004, 
2005 

2006, 
2007 

     

5. Procesi    1999, 
2000, 
2001 

2004 2005, 
2006, 
2007 

     

6. a  Rezultati v zvezi z 
odjemalci  

 1999 2001 2000, 
2004, 
2005, 
2006 

2007      

6. b  Rezultati v zvezi z 
odjemalci – dodatna 
merila 

1999  2000, 
2001  

2004, 
2005, 
2006, 
2007 

      

7.a  Rezultati v zvezi z 
zaposlenimi  

1999  2000, 
2001 

2006 2004, 
2005, 
2007 

     

7.b Rezultati v zvezi z 
zaposlenimi – dodatna 
merila 

 1999 2000, 
2001 

2004, 
2005, 
2006, 
2007 

      

8. Rezultati v zvezi z 
družbo 

   1999, 
2000, 
2001, 
2004, 
2005, 
2006 

2007      

9. a Kljuèni rezultati 
delovanja – finanèna 
merila 

   1999, 
2000, 
2001, 
2004, 
2005 

2006 2007     

9. b Kljuèni rezultati 
delovanja –  
nefinanèna merila  

  1999 2000, 
2001, 
2004, 
2005 

2006 2007     
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TABELA 4:  OCENE POSAMEZNIH MERIL DOSEŽENE
V LETIH 1999 -2007

Vir: lasten

S sodelovanjem za pridobitev priznanja RS za poslovno
odličnost skozi samoocenjevanje ugotovimo prednosti in
pomanjkljivosti in s strateškim načrtovanjem dosežemo
boljšo kakovost vseh svojih storitev in zdravstvene oskrbe.
V bolnišnici se zavedamo da pridobljeno priznanja za sodelo-
vanje in nenazadnje tudi uvrstitev med finaliste v letu 2005,
kot prvi javni zavod v RS zelo pozitivno vpliva ne samo na
zaposlene v bolnišnici, ampak tudi na širšo skupnost oz. na
bolnike. Pridobitev bronastega priznanja za doseženo število
točk  v letih 2005 in  2006  ter srebrnega priznanja leta 2007,
je med zaposlene nedvomno prinesla tudi veliko dodatne
motivacije.  Priznanje je dokaz oz. potrditev našega dolgolet-
nega truda in dela. S tem smo bolnikom in ostalim partner-
jem bolnišnice pokazali, da bolnišnica na vseh področjih, ne
samo na medicinskem, opravlja svoje naloge korektno, vest-
no in predano, kljub pojavom nekaterih odklonov, ki so pris-
otni tudi v drugih bolnišnicah. Na drugi stani pa smo svojim
odjemalcem storitev (pacientom) dokazali, da je bolnišnica
vredna zaupanja in da razvija status odlične bolnišnice. 

7. Bolnišnica Zumarraga

Bolnišnica Zumarraga je specialistična bolnišnica, ki skrbi za
90.000 prebivalcev. Zaposluje 485 ljudi. Ima 4 bolnišnične
oddelke (124 postelj), oddelek enodnevne bolnišnice (8
postelj), oddelek intenzivne terapije (8 postelj), 4 operacijske
sobe in 39 ambulant. Bolnišnica na leto oskrbi 7.900 hospi-
taliziranih pacientov, 135.000 ambulantnih pacientov, opravi
35.000 urgentnih pregledov in 3.650 operativnih posegov.
Bolnišnica za opravljanje zdravstvenih storitev razpolaga na
letni ravni z 40 milijoni EUR, od tega je 95% iz naslova javnih
prihodkov. 

SLIKA 3:  RAZVOJ TQM V BOLNIŠNICI ZUMARRAGA

Vir: Vloga za Pridobitev priznanja Zumarraga Hospital,
Baskija

Bolnišnica uporablja različna orodja za neprestano izboljše-
vanje svojega delovanja. Imajo jasno opredeljeno politiko in
strategijo, vpeljano procesno vodenje, razvit kadrovski man-
agement in management virov. Najpomembnejšo vlogo pa
predstavlja voditeljstvo, ki podpira razvoj kakovosti in
nenehnega izboljševanja. Bistvo uspešnosti temelji na
temeljnih vrednotah, spoštovanju in komuniciranju. V
poslanstvu in viziji imajo opredeljeno bistvo obstoja, medtem
ko načrtovanje, vrednote in voditeljstvo kažejo pot kako to
doseči. Upravljanje in vodenje imajo začrtano z jasno opre-
deljenimi procesi, vključevanjem zaposlenih, uporabo virov
(finančni, materialni, informacijski) in spoštovanje vseh
vključenih v proces zdravljenja. Bistvo neprestanih izboljšav je
merjenje, razmišljanje, raziskovanje in učenje. Središče doga-
janja je pacient, zato imajo v vrednotah zapisano, da delajo in
obstajajo za pacienta. Pogoj da to dosežejo je vzajemno spoš-
tovanje, timsko delo, odprta in jasna komunikacija, osredo-
točenost na rezultate, neprestano izboljševanje in pripadnost
bolnišnici. 
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  Intervali skupnih ocen       

Konèno število toèk  0  - 100 100 - 200 201- 300 301- 400 401- 500 

Leto 1999                      

Leto 2000                      

Leto 2001            

Leto 2004            

Leto 2005            

Leto 2006            
Leto 2007            

1992 – vpeljan sistem celovite kakovosti  
1993 – plan kakovos ti, opredelitev poslanstva, ustanovitev zdruŽenja kakovosti,  
             sprejetje dokumenta – strateške reforme zdravstvenega sistema  
1994 – merjenje zadovoljstva uporabnikov, izobraŽevanje s podroèja managementa kakovosti  
1996 – odloèitev o vpeljavi E FQM modela in izobraŽevanje za samoocenitev  
1996 – strateški plan 1997 - 2000 
1997 –  prva samoocenitev, merjenje zadovoljstva uporabnikov preko telefona, prvo merjenje  
             zadovoljstva zaposlenih,izobraŽevanje zaposlenih s podroèja kakovosti  
1998 - druga samoocenitev, merjenje zadovoljstva primarnega zdravstva, pregled in dopolnitev  
            strateškega plana, izdelava poslovnega naèrta  
1999 – posodobitev poslanstva in sprejetje bolnišniènih vrednost, vpeljava procesnega  
            management a – sistem vodenja kakovosti na podlagi zahtev ISO  
2000 – prva zunanja ocenitev po modelu EFQM (srebrno priznanje – do 401 toèke)  
2001 – opredelitev vizije, pregled ravnanja z okoljem (Ecoscan), zadovoljstvo zaposlenih,  
            Helix zlata nagrada, pr idobitev naziva novorojenèku prijazna bolnišnica (UNICEF)  
2002 – opredelitev razvojnih ciljev, opredelitev procesov (16) in vpeljava projekta za pridobitev  

ISO certifikata, druga zunanja ocenitev po modelu EFQM ( srebrno priznanje  – do 451 
toèk), Ciudadan ia award 

2003 – strateški plan do leta 2007,  tretja zunanja ocenitev po modelu EFQM (dobitnik zlate   
            nagrade  – do 501 toèk), projekt certifikacije ISO 14001  
2004 – vpeljava timskega dela in modela neprestanih izboljšav, izobraŽevanje in timsk o delo,  
             sistem uravnoteŽenih kazalnikov, certifikacijska presoja ISO 14001  
2005 - certifikacijska  presoja za pridobitev standarda ISO 9001:2000 in pridobitev certifikata  
            ISO 9001:2000  
2006 – procesno vodenje  
2006 – ocenjevanje izboljšav (Eval express)  
2007 – zunanje ocenjevanje  
2008 – ponovna certifikacijska presoja  
2008 – 2011 – strateški plan  
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8. Zaključek

Pot do odličnost je dolgotrajen in nikoli končan proces. Poti
do celovite kakovosti je veliko, vendar je samo ena tista, ki
pripelje do želenega rezultata. Pravzaprav je prava tista pot, ki
se drži načela osredotočenosti na uporabnika. Ravno zato je
dobro načrtovan in vpeljan TQM v zdravstveni zavod
najpomembnejše zagotovilo k večji prilagodljivosti zahtevam
bolnikov, učinkovitosti in fleksibilnosti celotnega zavoda,
nižjim stroškom, boljšim rezultatom poslovanja in
konkurenčni prednosti. 

V skladu z načelom TQM je delovanje zdravstvene ustanove
smiselno in upravičeno le, če zadovolji potrebe oz. želje
uporabnika. Zato tudi vse osnovne postavke TQM pravijo,
da je strokovnjak področja kakovosti bolnik. Vsak zavod, ki se
zaveda pomena TQM ve, da bodo kakovost razumeli, če se
bodo znali pogovarjati z bolniki, svojci in drugimi uporabniki
zdravstvenih storitev. Na poti do uspeha moramo zaposleni v
javnem zdravstvenem zavodu gledati z očmi bolnika. Pri zago-
tavljanju kakovosti se želimo čim bolj približati optimalni
obravnavi pacienta. V bolnišnici smo prepričani, da je bolnik
najpomembnejši subjekt in ima pravico do kakovostne
zdravstvene storitve. Ima pravico sodelovati in odločati pri
vseh odločitvah, ki se nanašajo na njegovo zdravje. Pri tem
moramo spoštovati njegovo pravico do zasebnosti, ki vključu-
je tudi poklicno skrivnost. Dolžni smo spoštovati človekove
in bolnikove pravice ter vrednote.

Ljudje z znanjem, s sposobnostjo hitre in pravilne reakcije na
nenehne spremembe in zahteve, predvsem pa z željo po stal-
nem in osebnostnem izpopolnjevanju, so temelj uspeha vsake
organizacije in predvsem njim je potrebno v bolnišnici pris-
luhniti. Današnji zaposleni niso več le izvajalci nalog, saj hitre,
večkrat pa tudi nepredvidljive spremembe v okolju in na trgu,
zahtevajo fleksibilnost tako podjetij kot posameznikov.
Slednji postajajo kreativni nosilci uresničevanja poslovne poli-
tike in doseganja strateških ciljev. Če želimo to doseči,
moramo dobiti naklonjenost zaposlenih in njihovo podporo.
Ta cilj pa bomo hitreje dosegli ob upoštevanju potreb in
interesov zaposlenih.

Pomembno je, da znamo presoditi in izbrati ključne procese
in zmogljivosti, ter nato izvajati proces merjenja zmogljivosti.
Presoja mora temeljiti na ustreznem sklopu finančnih in nefi-
nančnih kazalcev, ki omogočajo vpogled v to, kako se odvija-
jo procesi v organizaciji, v čem so njihove slabosti in kako jih
je mogoče izboljšati. Primerjava z najboljšimi pri tem pomem-
bno vpliva na to, kako izoblikovati sistem kazalcev za preso-
janje uspešnosti poslovanja posamezne konkretne organizaci-
je. Merjenje zmogljivosti je potrebno obravnavati kot del
celovite kulture organizacije in ga izvajati redno, stalno in v
daljšem obdobju. 
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