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16. strokovno srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu
Rogaška Slatina, 21. in 22. maj 2009

Marina Senčar , ZZZS OE Celje

“Celjska” regija

ZZZS: Celje, Laško, Žalec, Sl.Konjice, 
Šentjur,Šmarje pri Jelšah  =
6 upravnih enot, 23 občin,
196.000 prebivalcev

ZZV:  ZZZS + Sevnica, Brežice, 
Mozirje ,               

Velenje = 10 UE, 36 občin
299.000 prebivalcev

Savinjska statistična regija: 
ZZZS + Mozirje, Velenje
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Starostna struktura prebivalcev celjske regije

17Ostale izpostave /UE celjske 
regije

13Velenje 

18Brežice

16Sevnica

15Šmarje pri Jelšah

14Slovenske Konjice

17SLOVENIJA

Odstotek starejših od 65 let

Izobrazbena struktura prebivalcev celjske regije

0,86,95,154,126,16,30,7SLOVENIJA

0,45,04,554,428,36,60,8CE regija

NeznanoVisokaVišjaSrednjaOŠNepop. OŠBrez 
izobr.

Demografske značilnosti
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Umrljivost in prevalenca bolezni

7878,16868,52006

75,276,365,766,61997

CELJSKA REGIJASLOVENIJACELJSKA REGIJASLOVENIJA

ŽENSKEŽENSKEMOŠKIMOŠKI

Povprečna starost umrlih (po spolu)

Vodilni vzroki smrti:
� bolezni srca in ožilja
� rak
� poškodbe in 
zastrupitve

�bolezni dihal in prebavil
�samomorilnost

29,5 (Šentjur)45,8 (Brežice)35,032,3gibal

15,9 (Celje)25,0 (Mozirje)19,318,8zvišanega krvnega 
tlaka

9,0 (Sl. 
Konjice)

17,1  (Šmarje)11,78,6srca in ožilja

NAJNIŽJANAJVIŠJAREGIJASLOVENIJAPREVALENCA BOLEZNI

Absentizem in stopnja hospitalizacije

3,684,224,094,284,564,284,784,424,644,94Skupni  % staleža

1,691,911,831,842,131,812,051,831,832,09
% staleža v breme 
ZZZS

1,992,312,252,432,432,462,732,582,802,84
% staleža v breme 
delodajalcev

SLO 
2008

SLO 
2007

SLO 
2006

SLO 
2005

SLO
2004

CE 
2008

CE 
2007

CE
2006

CE
2005

CE 
2004 

Odstotek absentizma v OE Celje in Sloveniji po letih 

Stopnja hospitalizacije:
• Slovenija: 158
•Celjska regija: 174 

Gospodarska situacija v Savinjski regiji

�Gospodarska kriza v začetku devetdesetih: prestrukturiranja, stečaji, 
propad velikih sistemov, brezposelnost

�Prednosti: geografska lega, razvojni potenciali: turizem, zdraviliški
turizem, razvoj podeželja, razvoj kovinske industrije

�Celje – staro industrijsko središče, prehrambena, kemijska, kovinska 
industrija in storitvene dejavnosti

�Velenje – rudarstvo in energetika, predelovalne dejavnosti

�Najpomembnejše dejavnosti po zaposlenosti: proizvodnja kovin in 
kovinskih izdelkov, gradbeništvo, trgovina, promet, izobraževanje
in zdravstvo.

�Razvojne iniciative v Celjski regiji: Regijsko študijsko središče, 
Tehnološko inovativni center, Tehnološki park v izgradnji.

Gospodarska situacija v Savinjski regiji

9,381.102872.246Januar 2009

9,382.612888.111Oktober 2008

DELEŽCELJSKA REGIJASLOVENIJADELOVNO AKTIVNI 
PREBIVALCI

11 %9.00379.682ŠTEVILO BREZPOSELNIH – marec 09

8,9 %7,8 %Marec 2009

8,0 %6,6 %Oktober 2008

DELEŽCELJSKA REGIJASLOVENIJASTOPNJA BREZPOSELNOSTI

+ 14 %1621 €OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

1418 €SLOVENIJA

- 11 %1262 €SAVINJSKA REGIJA

Razmerja glede na 
povprečje

POVPREČNA BRUTO PLAČA  XII/2008 – II/2009

Najvišje plače v savinjski regiji v dejavnostih: rudarstvo, energetika,
finančne in zavarovalniške dejavnosti, zdravstvo in izobraževanje

� 192 izvajalcev zdravstvenih storitev, od tega 20 javnih zavodov

�3668 vseh zaposlenih v javnih zavodih in pri zasebnikih
(15% več kot leta 2001), od tega 739 pri zasebnikih;

� 555 zdravnikov in zobozdravnikov 

(25 % več kot leta 2001),  od tega 164 zasebnikov.

Izvajalci zdravstvenih storitev v OE 

Celje
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Preskrbljenost v osnovni zdravstveni dejavnosti

XXXFizioterapija

XXXPedontologija

XXXOrtodontija

XZobozdravstvo za mladino

XZobozdravstvo za odrasle

XPatronaža in nega na domu

XDispanzer za ženske

XŠolski dispanzer -
preventiva

XXŠolski dispanzer - kurativa

XXOtroški dispanzer-
preventiva

XXOtroški dispanzer -
kurativa

XSplošna ambulanta v SVZ

XSplošna ambulanta

ENAKASLABŠABOLJŠA

PRESKRBLJENOST V PRIMERJAVI S SLOVENIJODEJAVNOST

OE Celje v primerjavi s Slovenijo – marec 2009

Preskrbljenost v specialistični ambulantni dejavnosti

XUZ

XCT

XXTireologija

XXXKardiologija

XGastroenterologija

XMamografija

XMagnetna resonanca

XXXDiabetologija, endokrinolog.

XOtorinolaringologija

XRTG

XXPsihiatrija

XXXDermatologija

XOkulistika

XOrtopedija

XKirurgija

XXXPediatrija

XXXNevrologija

XXPulmologija

XXInternistika

ENAKASLABŠABOLJŠA

PRESKRBLJENOST V PRIMERJAVI S SLOVENIJODEJAVNOST

Čakalne dobe za operacije in preiskave

XOralna in maksilofacialna KRG

XXXXXOrtodontija - aparat

XOrtodontija - zdravljenje

XKoronarografija

XXZobozdrastvo odrasli

XCT

XXXMagnetna resonanca

XXOP hrbtenice in kolkov

XEndoproteza kolena in gležnja

XXEndoproteza artroplastika
kolka

XOP kil in žolčnih kamnov

XXOP na ožilju

XOP sive mrene

XAngiografija

XMamografija

ENAKADALJŠAKRAJŠA

POVPREČNA ČAKALNA DOBA  V PRIMERJAVI S 
SLOVENIJO

OPERACIJA/PREISKAVA

OE Celje v primerjavi s Slovenijo – leto 2008

Odhodki za zdravstveno dejavnost (OZZ)

Številni ljudje zapravljajo denar, ki ga nimajo, za 
nakup reči, ki jih ne potrebujejo, da bi imponirali
ljudem, ki jih ne marajo.
(Walter Slezak)

Vloga akterjev v sistemu ZV in ZZ

Vsi zaposleni v sistemu zdravstvenega varstva in zavarovanja
racionalno razporejamo in porabljamo denar, 
ki je na razpolago, 
da bi kar najučinkoviteje pomagali ljudem, 
zaradi katerih smo tu. 
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Gospodarska kriza kot čas za 
korenite spremembe v 
slovenskem zdravstvu

Dr. Maks Tajnikar, redni prof. 
Ekonomska fakulteta 
Univerza v Ljubljani

Kardeljeva pl .17
1000 Ljubljana

maks.tajnikar@ef.uni-lj.si

Gospodarska kriza in zdravstvo
• zaostajanje denarnih in realnih dohodkov prebivalstva, 
• državni proračun - manj možnosti za nadomeščanje izpadov prihodkov, 
• prispevki za zdravstvo bodo vse bolj dražili delo, 
• prebivalstvo bo vse težje sodelovalo v PZZ, 
• javni ustanovitelji in zasebni lastniki izvajalcev bodo vse težje investirali, 
• država bo vse težje pokrivala stroške šolanja medicinskega kadra in 

zato bo presežno povpraševanje po tem kadru ostalo, 
• konkurenca – tudi tujih izvajalcev – bo vse večja, 
• sodelovanja med izvajalci pa bodo v večji meri prekinjena, 
• ob padanju standarda prebivalstva zdravstveno stanje vse slabše, 
• večji delež prebivalstva bo imel otežen dostop do zdravstvenih storitev, 
• vse močnejši sloj prebivalstva, ki služi s profiti in ne plačuje prispevkov 
• in ustanovitelji ter lastniki izvajalcev bodo bolj pritiskali na stroškovno 

učinkovitost, kar skoraj vedno ogroža tudi kakovost zdravstvenih storitev

Prvi č, sedanji pla čilni sistem v javnem zdravstvu 
ni vzdržen, kar jasno kaže prav kriza!

Plačilni sistem v javnem zdravstvu mora biti 
• finančno zdržen, 
• zagotavljati mora ustrezno ponudbo zdravstvenih storitev znotraj

javne mreže. 

Vprašanje tako imenovane univerzalne košarice zdravstvenega varstva:
nenehno večanje univerzalne košarice zdravstvenega varstva, ki 

zahteva tudi nenehno povečevanje sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja za financiranje košarice. To povečuje 
stroške dela in kritično vpliva na konkurenčno sposobnost podjetij v 
gospodarskem sektorju. 

Takšna reforma je 
• delno strokovni problem, 
• delno pa je to tudi politični problem

Drugi č, v Sloveniji bomo morali pove čati del 
denarja za zdravstvo, ki prihaja s trga!

Zakaj:
• ker ni mogoče povečati prispevnih stopenj, 
• ker bodo realni prejemki prebivalstva, na podlagi katerih plačujemo 

prispevke v blagajno obveznega zavarovanja, padali in 
• ker se bo večalo število brezposelnih, 

Povečanje sredstev za zdravstvo je mogoče zagotoviti samo 
• z večjim financiranje zdravstva z »denarjem iz žepa« in 
• preko prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 

Plačevanje zdravstvenih storitev z ″denarjem iz žepa″ posameznikov 
uvaja 

• bistveno bolj racionalno izbiro in povpraševanje posameznikov ter 
• zmanjša potrebo po ponudbi zdravstvenih storitev. 

Tretji č, večji delež trga v zdravstvu je pri nas 
možen šele po reformi prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja!

Nelogična vloga PZZ. Posledici: 
• doplačila so izgubila svojo ekonomsko vlogo, 
• prostovoljne zdravstvene zavarovalnice pa svojo vlogo, saj so postale 

zgolj dopolnilo obveznemu zdravstvenemu zavarovanju. 

Reforma:
• obvezno zdravstveno zavarovanje prevzame stoodstotno financiranje 

košarice 
• PZZ prevzamejo financiranja enega dela storitev iz sedanje univerzalne 

košarice zdravstvenega varstva

Posledice: 
• reformirala bi se univerzalna košarica zdravstvenega varstva, 
• razbremenil bi se sistem financiranja zdravstva preko prispevkov, 
• zmanjšali bi se stroški dela, 

– PZZ bi lahko aktivno sodelovale pri razvijanju novih zdravstvenih 
storitev, ki bi jih ponujali izvajalci na trgu 

Četrti č, javna mreža izvajalcev je vezana na 
odlo čitev glede univerzalne košarice 
zdravstvenega varstva!

V Sloveniji zdravstvo temelji na javnem zdravstvu, kar pomeni 
• javno financiranje določene košarice zdravstvenih dobrin in 
• mrežo izvajalcev tega javnega zdravstva 

Reforme:
• zasebni sektor znotraj mreže javnega zdravstva zgolj dopolnilo 

javnemu sektorju tedaj, ko javni sektor zaradi različnih razlogov ne 
more ali pa ni dovolj učinkovit pri nudenju storitev zdravstvenega 
varstva znotraj javne mreže.

• reforma univerzalne košarice zdravstvenega varstva zahteva tudi 
reformo obsega javne zdravstvene mreže (zmanjševanje števila 
zasebnih in tudi javnih izvajalcev,  privatizacija javnih izvajalcev 
zdravstvenega varstva)
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Petič, za učinkovitost v slovenskem zdravstvu 
potrebujemo regulirano konkurenco!

Danes konkurenco omejuje:
• pomanjkanje zdravnikov na trgu dela, 
• administrativno omejen vstop izvajalcev na trg, 
• univerzalna košarica zdravstvenega varstva  

Zakonodaja mora posebno pozornost nameniti 
• vstopnim pogojem, 
• standardom izvajanja teh dejavnosti, 
• razbijanju monopolnih struktur, 
• krepitvi trga dela, 
• razvoju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
• enakopravnosti javnega in zasebnega sektorja

Vprašanje števila zavarovalnic obveznega zavarovanja. 

Šesti č, za učinkovitost v slovenskem zdravstvu 
potrebujemo revidiran pla čilni sistem!

Problem slovenskega plačilnega sistema ni v samem sistemu, pač pa v 
dejstvu, 

• da je bil delno opredeljen že leta 1982, 
• da ga ne revidiramo redno na letni ravni, 
• da se ne izvaja dosledno in 
• da so cene storitev znotraj tako opredeljenega plačilnega sistema 

postavljene za različne izvajalce na različni ravni in hkrati oblikovane na 
način, ki omogoča mehke proračunske omejitve. 

Reforme: 
• obsežna revizija plačilnega sistema in noveliranje inženirskih 

normativov
• preiti v sistem enakih cen za vse izvajalce (sistem dediščine)

– znotraj ZZZS je potrebno oblikovati strokovno službo, ki omogoča 
redno letno analizo in tudi revizijo ustreznih standardov plačilnega 
sistema 

Sedmi č, pri javnih izvajalcih je potrebno ustvariti 
bolj neposredni vpliv konkurence in tudi 
plačnikov iz sredstev zdravstvenega zavarovanja

• v večji meri decentralizirati poslovanje 

• omogočiti izločanje dejavnosti v samostojne organizacijske oblike

• na področju javnih zavodov omogočiti organiziranje holdinških oblik

• prilagoditi velikosti posameznih izvajalcev na raven optimalne

• uvesti povezavo prejemkov zaposlenih z ustvarjenimi dobički na 
podlagi stroškovne učinkovitosti 

Osmi č, neučinkovitost v slovenskem zdravstvu 
izhaja iz ustanoviteljske vloge države pri javnih 
izvajalcih

Problem:
Javni izvajalci imajo ustanovitelje, ki je država na različnih ravneh, ki pa 

prek svetov zavodov ne deluje kot lastnik s svojim »zasebnim«
interesom. Tudi če deluje na ta način, upravljavsko vlogo igra v svetih 
zavodov skupaj s predstavniki zaposlenih, plačnikov in tudi lokalnih 
skupnosti.

Če pri zasebnih izvajalcih zasebna lastnina jasno določa motiv njihovega 
delovanja, nedorečena javna lastnina javnih izvajalcev sproža 
vprašanje, kaj naj bi jih spodbujalo, da, na primer, poslujejo stroškovno 
učinkovito.

Nujno je:
zmanjšanje razdalje med nastankov vplivov konkurence in plačilnega 

sistema in javnimi izvajalci zdravstvenega varstva
rešiti problem definicije javnih izvajalcev zdravstvenega varstva (ne gre za 

problem njihove vloge v delitvi dela znotraj zdravstvenega sistema, 
pač pa za problem njihove lastninske strukture) 

Deveti č, v čigavem interesu delujejo javni 
izvajalci!

Problem:
zasebni izvajalci delujejo na podlagi profitnega motiva
javni izvajalci imajo sicer ustanovitelja, ki se ne uveljavlja s profitnim 

motivom:
Zato je mogoče motiv, ki poganja dejavnost javnih izvajalcev, izpeljati le iz

interesa zaposlenih pri javnih izvajalcih 

Napačno:
ustanovitelji neposredno posegajo v poslovanje javnih izvajalcev, ko 

odločajo o investicijah, vrhnjem managementu, pokrivanju izgub ali 
razpolaganju z dobičkom 

Rešitev:
Ustanovitelji morajo z ustrezno regulacijo poslovodenja in operativnega 

delovanja javnih izvajalcev dovoliti maksimizacijo prejemkov zaposlenih, 
če ti s svojim delom uresničujejo stroškovno učinkovitost

Deseti č, največja rezerva pri javnih izvajalcih je v 
intenzivnosti dela oziroma organizaciji delovnih 
procesov!

Stroškovna učinkovitost se vedno pokaže v dobičkovnosti izvajalca, Da pa 
bi lahko ugotavljali dobiček, potrebujemo strošek dela. 

Za to je ključno natančno spremljanje delovnih procesov, pri čemer je 
treba vpeljati ustrezne normative dela in dnevno evidentiranje dela na 
ravni vsakega posameznega zaposlenega (40 urni delavnik, nadurno
delo). 

Delo zunaj posameznega javnega izvajalca pri zasebnem ali drugem 
javnem izvajalcu mora postati del rednega delovnega dela pri 
izvajalcu. Prav dejstvo, da v današnjih razmerah javni izvajalci ne 
ustvarjajo prihodka za svojo organizacijo, kaže, da je vsako delo 
zaposlenih pri zasebnih izvajalcih zunaj javnega izvajalca v nasprotju s 
konkurenčnim položajem izvajalca na trgu.
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Enajsti č, investicije je potrebno vrniti k 
izvajalcem!

Reforme:
• Omogočiti realizacijo ustrezne amortizacije in oportunitetne cene 

kapitala, ki se izraža v dobičku. 
• Sedanje obveznosti javnih izvajalcev do ustanoviteljev je potrebno 

spremeniti v normalni lastniški kapital. 
• Pri investiranju in organiziranju dejavnosti je potrebno omogočiti javnim 

izvajalcem, da izkoriščajo tudi možnosti javno-zasebnega partnerstva. 
• Poleg tega je potrebno omogočiti javnim izvajalcem, da z ustreznim 

načrtovanjem proračunov za zdravila in medicinsko-tehnične 
pripomočke ter za zunanje medicinske storitve ustvarjajo prihranke, ki 
lahko povečujejo osebne prejemke zaposlenih. Proračunsko 
načrtovanje teh stroškov in izdatkov je potrebno ugotavljati na ravni 
vsakega posameznega zdravnika ali zdravstvene ekipe, ki je povezana 
z njegovim delom.

Dvanajsti č, slovenski trg dela v zdravstvu je 
začetek njegovih težav!

• uveljavitev nove medicinske fakultete v Mariboru je 
zagotovo zelo pomemben korak

• odpiranje trga za vstop delovne sile iz drugih držav

• skrajšanje študija medicine

• povečanje intenzivnosti dela (od enakega števila 
zaposlenih dobiti več dela)

Trinajsti č, učinkovitost gre na ra čun 
kakovosti, če je ne branimo!

Sistemi stroškovne učinkovitosti lahko ogrožajo kakovost zdravstvenih 
storitev in preprečijo uresničevanje temeljnega cilja izvajalcev, ki je 
zagotavljanje zdravja za bolnike, ki vstopijo v dejavnost javnega izvajalca. 

Zato je nujno potrebno: 
• vpeljati sisteme kakovosti, ki omogočajo ocenjevati delo vsakega 

posameznika med medicinskim osebjem, 
• vpeljati je potrebno anketiranje bolnikov na ravni vsakega posameznika v 

zdravstvenem osebju 
• omogočiti bolnikom zamenjavo zdravnika in medicinske sestre 
• ustvariti sistem pravice do drugega mnenja
• omogočiti razširitev sistema ″denar sledi bolniku″

Bolnišnice so zaradi bolnikov in ne zdravnikov!
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MoMožžnosti za odpoved nosti za odpoved 
pogodbe o zaposlitvipogodbe o zaposlitvi

mag. Natamag. Natašša Belopavlovia Belopavlovičč
RogaRogašška Slatina, 21. maj 2009ka Slatina, 21. maj 2009

Varstvo delaVarstvo dela

DrDržžava ustvarja moava ustvarja možžnosti za zaposlovanje nosti za zaposlovanje 
ter za delo ter zagotavlja njuno zakonsko ter za delo ter zagotavlja njuno zakonsko 
varstvo varstvo –– 66. 66. ččlen Ustave RSlen Ustave RS

NaNaččini prenehanja PZini prenehanja PZ

�� Potek Potek ččasaasa

�� SporazumSporazum

�� Redna ali izredna odpovedRedna ali izredna odpoved

�� Sodba sodiSodba sodiššččaa

�� Prenehanje po samem zakonuPrenehanje po samem zakonu

Prenehanje PZ, sklenjene za Prenehanje PZ, sklenjene za 
dolodoloččen en ččasas

�� S potekom S potekom ččasa, za katerega je bila PZ asa, za katerega je bila PZ 
sklenjenasklenjena

�� Ko je dogovorjeno delo opravljenoKo je dogovorjeno delo opravljeno

�� Ko preneha razlog, zaradi katerega je bila Ko preneha razlog, zaradi katerega je bila 
PZ sklenjenaPZ sklenjena

Sporazumno prenehanje PZSporazumno prenehanje PZ

�� PisnostPisnost sporazumasporazuma

�� DoloDoloččilo o posledicah, ki nastanejo ilo o posledicah, ki nastanejo 
delavcu pri uveljavljanju pravic iz naslova delavcu pri uveljavljanju pravic iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnostizavarovanja za primer brezposelnosti

Odpoved PZOdpoved PZ

�� Redna odpoved (z odpovednim rokom)Redna odpoved (z odpovednim rokom)

�� Izredna odpoved (brez odpovednega roka)Izredna odpoved (brez odpovednega roka)
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Odpovedni razlogi za redno Odpovedni razlogi za redno 
odpoved s strani delodajalcaodpoved s strani delodajalca

�� Poslovni razlogPoslovni razlog

�� Razlog nesposobnostiRazlog nesposobnosti

�� Krivdni razlogKrivdni razlog

�� NezmoNezmožžnost za opravljanje delanost za opravljanje dela

Redna odpoved iz poslovnega Redna odpoved iz poslovnega 
razlogarazloga

Prenehanje potreb po opravljanju Prenehanje potreb po opravljanju 
dolodoloččenega dela pod pogoji iz PZ zaradi:enega dela pod pogoji iz PZ zaradi:

�� ekonomskih razlogovekonomskih razlogov

�� organizacijskih razlogovorganizacijskih razlogov

�� tehnolotehnološških razlogovkih razlogov

�� strukturnih razlogovstrukturnih razlogov

�� drugih podobnih razlogovdrugih podobnih razlogov

Postopek odpovedi Postopek odpovedi 
(individualni odpusti)(individualni odpusti)

�� Pisno obvestilo delavcu o nameravani Pisno obvestilo delavcu o nameravani 
odpovediodpovedi

�� Pisno obvestilo sindikatu, Pisno obvestilo sindikatu, čče delavec to e delavec to 
zahtevazahteva

�� Preverjanje moPreverjanje možžnosti ohranitve zaposlitve nosti ohranitve zaposlitve 
(ustrezna, neustrezna)(ustrezna, neustrezna)

�� Odpoved PZ s ponudbo nove zaposlitve Odpoved PZ s ponudbo nove zaposlitve 
ali odpoved brez ponudbeali odpoved brez ponudbe

Odpovedni rokiOdpovedni roki

�� 30 dni za delavca z  manj kot 5 let delovne 30 dni za delavca z  manj kot 5 let delovne 
dobe pri delodajalcudobe pri delodajalcu

�� 45 dni za delavca z  najmanj 5 let delovne 45 dni za delavca z  najmanj 5 let delovne 
dobe pri delodajalcudobe pri delodajalcu

�� 75 dni za delavca z najmanj 15 let delovne 75 dni za delavca z najmanj 15 let delovne 
dobe pri delodajalcudobe pri delodajalcu

�� 150 dni za delavca z 25 let delovne dobe 150 dni za delavca z 25 let delovne dobe 
pri delodajalcupri delodajalcu

OdpravninaOdpravnina

�� 1/5 od osnove za zaposlene od 1 do 5 let 1/5 od osnove za zaposlene od 1 do 5 let 
pri delodajalcupri delodajalcu

�� ¼¼ od osnove za zaposlene od 5 do 15 let od osnove za zaposlene od 5 do 15 let 
pri delodajalcupri delodajalcu

�� 1/3 od osnove za zaposlene z ve1/3 od osnove za zaposlene z večč kot 15 kot 15 
let pri delodajalculet pri delodajalcu

ČČe ni s KP drugae ni s KP drugačče doloe določčeno, znaeno, znašša a 
odpravnina najveodpravnina največč 10 pla10 plačč..

Odpoved iz razloga nesposobnostiOdpoved iz razloga nesposobnosti

�� Nedoseganje priNedoseganje priččakovanih rezultatov (ker akovanih rezultatov (ker 
delavec ne dela pravodelavec ne dela pravoččasno, strokovno, asno, strokovno, 
kvalitetno)kvalitetno)

�� Neizpolnjevanje predpisanih pogojev, Neizpolnjevanje predpisanih pogojev, 
zaradi zaradi ččesar delavec ne more izpolnjevati esar delavec ne more izpolnjevati 
delovnih obveznostidelovnih obveznosti
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Postopek odpovedi PZPostopek odpovedi PZ

�� Pisno obvestilo in vabilo na zagovorPisno obvestilo in vabilo na zagovor

�� Pisno obvestilo sindikatu, Pisno obvestilo sindikatu, čče delavec to e delavec to 
zahtevazahteva

�� Preverjanje moPreverjanje možžnosti ohranitve zaposlitvenosti ohranitve zaposlitve

�� Odpoved PZOdpoved PZ

Odpovedni rokiOdpovedni roki

�� 30 dni za delavce z manj kot 5 let delovne 30 dni za delavce z manj kot 5 let delovne 
dobe pri delodajalcudobe pri delodajalcu

�� 45 dni za delavce z najmanj 5 let delovne 45 dni za delavce z najmanj 5 let delovne 
dobe pri delodajalcudobe pri delodajalcu

�� 60 dni za delavce z najmanj 15 let delovne 60 dni za delavce z najmanj 15 let delovne 
dobe pri delodajalcudobe pri delodajalcu

�� 120 dni za delavce z najmanj 25 let 120 dni za delavce z najmanj 25 let 
delovne dobe pri delodajalcudelovne dobe pri delodajalcu

OdpravninaOdpravnina

�� 1/5 od osnove za zaposlene od 1 do 5 let 1/5 od osnove za zaposlene od 1 do 5 let 
pri delodajalcupri delodajalcu

�� ¼¼ od osnove za zaposlene od 5 do 15 let od osnove za zaposlene od 5 do 15 let 
pri delodajalcupri delodajalcu

�� 1/3 od osnove za zaposlene z ve1/3 od osnove za zaposlene z večč kot 15 kot 15 
let pri delodajalculet pri delodajalcu

ČČe ni s KP drugae ni s KP drugačče doloe določčeno, znaeno, znašša a 
odpravnina najveodpravnina največč 10 pla10 plačč..

Odpoved PZ iz krivdnega razlogaOdpoved PZ iz krivdnega razloga

KrKrššenje pogodbenih ali drugih obveznosti enje pogodbenih ali drugih obveznosti 
iz delovnega razmerja.iz delovnega razmerja.

Postopek Postopek 

�� Pisno opozorilo na izpolnjevanje Pisno opozorilo na izpolnjevanje 
obveznosti in na moobveznosti in na možžnost odpovedi v nost odpovedi v 
primeru ponovne krprimeru ponovne krššitveitve

�� Vabilo na zagovor in pisna obdolVabilo na zagovor in pisna obdolžžitevitev

�� Obvestilo sindikatu, Obvestilo sindikatu, čče delavec to zahtevae delavec to zahteva

�� Odpoved PZ Odpoved PZ 

Pred iztekom odpovednega roka je moPred iztekom odpovednega roka je možžna na 
odredba o prepovedi opravljanja dela.odredba o prepovedi opravljanja dela.

Posledice Posledice 

�� Odpovedni rok 30 dniOdpovedni rok 30 dni

�� Ni odpravnineNi odpravnine

�� Ni nadomestila iz naslova zavarovanja za Ni nadomestila iz naslova zavarovanja za 
primer brezposelnostiprimer brezposelnosti
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NezmoNezmožžnost za delonost za delo

NezmoNezmožžnost za opravljanje dela pod nost za opravljanje dela pod 
pogoji iz PZ zaradi invalidnosti v skladu s pogoji iz PZ zaradi invalidnosti v skladu s 
predpisi, ki urejajo pokojninsko in predpisi, ki urejajo pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje oz. ki urejajo invalidsko zavarovanje oz. ki urejajo 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje 
invalidov.invalidov.

Izredna odpoved PZ s strani Izredna odpoved PZ s strani 
delodajalcadelodajalca

�� čče delavec kre delavec kršši pogodbeno ali drugo obveznost iz i pogodbeno ali drugo obveznost iz 
delovnega razmerja in ima krdelovnega razmerja in ima krššitev vse znake kaznivega itev vse znake kaznivega 
dejanja,dejanja,

�� čče delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje kre delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje kršši i 
pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,

�� čče delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na e delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na 
delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti 
delodajalca, delodajalca, ččeprav bi to moral in mogel storiti,eprav bi to moral in mogel storiti,

�� čče je delavcu po pravnomoe je delavcu po pravnomoččni odloni odloččbi prepovedano bi prepovedano 
opravljati doloopravljati določčena dela v delovnem razmerju ali ena dela v delovnem razmerju ali čče mu e mu 
je izreje izreččen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma en vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma 
sankcija za prekrsankcija za prekrššek, zaradi katerega ne more opravljati ek, zaradi katerega ne more opravljati 
dela dalj kot dela dalj kot ššest mesecev, ali est mesecev, ali čče mora biti zaradi e mora biti zaradi 
prestajanja zaporne kazni veprestajanja zaporne kazni večč kot kot ššest mesecev odsoten est mesecev odsoten 
z dela,z dela,

Izredna odpoved PZ s strani Izredna odpoved PZ s strani 
delodajalcadelodajalca

�� v primeru iz petega odstavka 73. v primeru iz petega odstavka 73. ččlena ZDR,lena ZDR,
�� čče delavec ne opravi uspee delavec ne opravi uspeššno poskusnega dela,no poskusnega dela,
�� čče se delavec v roku petih delovnih dni po e se delavec v roku petih delovnih dni po 

prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o 
zaposlitvi neopravizaposlitvi neopraviččeno ne vrne na delo,eno ne vrne na delo,

�� čče delavec v e delavec v ččasu odsotnosti z dela zaradi asu odsotnosti z dela zaradi 
bolezni ali pobolezni ali pošškodbe ne spokodbe ne spošštuje navodil tuje navodil 
pristojnega zdravnika oziroma pristojne pristojnega zdravnika oziroma pristojne 
zdravnizdravnišške komisije ali ke komisije ali čče v tem e v tem ččasu opravlja asu opravlja 
pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega 
zdravnika oziroma pristojne zdravnizdravnika oziroma pristojne zdravnišške komisije ke komisije 
odpotuje iz kraja svojega bivanja.odpotuje iz kraja svojega bivanja.

Postopek izredne odpovediPostopek izredne odpovedi

�� Pisna obdolPisna obdolžžitev in vabiloitev in vabilo

�� Obvestilo sindikatu, Obvestilo sindikatu, čče delavec to zahtevae delavec to zahteva

�� Odpoved PZ (odpoved uOdpoved PZ (odpoved uččinkuje z inkuje z 
vrovroččitvijo)itvijo)

Posebno varstvo pred odpovedjoPosebno varstvo pred odpovedjo

�� Predstavniki delavcevPredstavniki delavcev

�� StarejStarejšši delavcii delavci

�� StarStarššii

�� invalidiinvalidi

ČČemu posvetiti posebno pozornost emu posvetiti posebno pozornost 
ob odpovedi PZob odpovedi PZ

�� Postopku (vroPostopku (vroččanje, obveanje, obveššččanje, sindikat)anje, sindikat)

�� Razlogom (obrazloRazlogom (obrazložžitev utemeljenega itev utemeljenega 
razloga)razloga)

�� Pravicam (odpravnina, odpovedni roki, Pravicam (odpravnina, odpovedni roki, 
preverjanje mopreverjanje možžnosti druge zaposlitve)nosti druge zaposlitve)

�� Pravnemu pouku in obvestilu o moPravnemu pouku in obvestilu o možžnostih nostih 
uveljavljanja pravic iz naslova zavarovanja uveljavljanja pravic iz naslova zavarovanja 
za primer brezposelnostiza primer brezposelnosti
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Obvladovanje procesov in 
prenova vodenja procesov v 
Splošni bolnišnici Jesenice

Igor Horvat
Marko Kiauta

Rogaška, 
21.05.2009

Kako najhitreje do sistema kakovosti?Kako najhitreje do sistema kakovosti?Kako najhitreje do sistema kakovosti?Kako najhitreje do sistema kakovosti?

Poslovni model – vloga in sestava

• Zakaj? (strateška izhodišča, motivacija)
• Kako? (izvajanje poslovne politike – dogovorjenih 

pravil, procesni model)
• Kaj? (organiziranost, struktura znanja in poslovnih 

pravil, model dejstev in podatkov)
• Kdo? (izvajalci, vloge in odgovornosti)
• Kdaj? (čas, roki)
• Kje? (lokacija in povezave)

Poslovni model predstavlja abstrakcijo poslovanja organizacije. Kaže na 
medsebojna razmerja in potek izvajanja posameznih poslovnih 
dejavnikov s ciljem zagotavljanja dodane vrednosti .

S procesno usmerjenostjo do konkurenčne prednosti?

nizko

srednje

visoko

Nižji stroški

Kakovost

Znanje in 

inovativnost

Povezljivost procesov

Prilagodljivost in 

agilnost

Hitrost 

izvajanja 

procesov

Konkurenca

“Naše” poslovanje

Procesno usmerjeno 
poslovanje
Zahteve kupcev in 
poslovnega okolja

Legenda:

Funkcijska organiziranost – običajno danes
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zahteva, potreba ... 

odločitev, proizvod ... 

Poslovne funkcije, oddelki ... 
so v tradicionalnem 
podjetju kot utrdbe
znotraj  trdnjave .

Organizacijske 
enote so pomembnejše

od procesov in projektov. 
Podjetje optimizira 

organizacijske enote.
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PROCESNA USMERJENOSTPROCESNA USMERJENOSTPROCESNA USMERJENOSTPROCESNA USMERJENOST

Pomeni udejanjanje nove poslovne doktrine:
• Nov poslovni in procesni model
• Primerna strategija in mehanizem upravljanja in 

vodenja sprememb
• Prilagajanje tehnološkim standardom in uvajanje 

najboljše prakse
• Spremljanje, merjenje in evalvacija poslovnih 

učinkov
• Informatika: intra, inter in globalna dimenzija
• Upravljanje znanja ali učeča se organizacija
• Obvladovanje, upravljanje tveganja

Misli na svoj 

oddelek in na

svoj sektor !
Direktor ti je 

dal odločbo za 

delo na projektu !

Najpomembnejši je proces, 

ker podjetju prinaša denar !

Tvoje delo je del procesa!

Kako naj razvrstim

prioritete ?

Manager
procesa

Vodja 
projekta “1”

Direktor
sektorja

Koga poslušati ?

DODATNI PROBLEM: Meje procesov in projektov se 
pogosto ne ujemajo z mejami podjetja.

Kaj je pri poslovanju pomembnejše,
procesi ali funkcijske enote?

Optimizacija procesov praviloma zahteva spremembe 
v organiziranosti in/ali delovanju funkcijskih enot.

Nabava Logistika Uprava Finance Obdelava Prodaja

Proces “1”

Proces “2”

Proces “3”

Proces “4”

Storitev “1”

Storitev “2”

Storitev “3”

Storitev “4”

Poslovni procesi v podjetju
• Procesi v podjetju predstavljajo mrežo aktivnosti, ki se 

izvajajo medsebojno povezano in prepleteno
• Zaradi medsebojne odvisnosti in povezanosti:

– procesov ni mogoče popolnoma enolično kategorizirati, npr. v 
funkcije, procese / podprocese ...

– je vsaka kategorizacija le kompromis

• Nekaj pogosteje obravnavanih tipov procesov:
– razvoj in proizvodnja
– odnosi s strankami
– menedžerski procesi: strategija, planiranje, finance, storilnost, 

učinkovitost & poročanje, razporejanje virov, HRM, 
infrastruktura, komunikacije

– obravnava pacienta

Funkcijski silos in temeljni poslovni procesi

PRODAJA FINANCE PLANIRANJE PROIZVODNJA KAKOVOST DISTRIBUCIJANABAVA

Proces prodajanja

Proces nabavljanja

Proces proizvajanja

Podporni proces

Management proces

P
ro
c
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o
p
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d
e
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n
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v
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d
n
o
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Proces ustvarjanja / dodajanja vrednosti

Temeljni 

poslovni 

proces

Vrste procesov
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Kaj je management poslovnih procesov (MPP) ? (angl.: Business Process
Management - BPM)

• Management poslovnih procesov je nova oblika 
organiziranosti ter sodoben poslovni pristop k 
upravljanju s spremembami pri prenavljanju in 
informatizaciji poslovanja. 

• Usmerjen je v povezovanje poslovnih partnerjev 
in neposredno (informatizirano) povezljivost 
njihovih poslovnih procesov. 

• Le-to zajema modeliranje in analiziranje, izvedbo, 
integracijo, upravljanje ter spremljanje in nadzor 
teh procesov.

POSLANSTVOPOSLANSTVO

KULTURA IN VREDNOTEKULTURA IN VREDNOTE

VIZIJAVIZIJA
STRATESTRATEŠŠKI CILJIKI CILJI

STRATEGIJESTRATEGIJE

URAVNOTEURAVNOTEŽŽENI IZKAZENI IZKAZ

CILJI POSAMEZNIKACILJI POSAMEZNIKA

ZADOVOLJNI
LASTNIKI

ZADOVOLJNIZADOVOLJNI
LASTNIKILASTNIKI

KAJ HOČEM
BITI

POTI DO
CILJEV

KAJ HOČEMO
BITI

ZAKAJ
OBSTOJAMO

STRATEŠKA
USMERJENOST

CILJEV

NAJVIŠJI CILJI
DRUŽBE

V KAJ
VERJAMEMO

NAVDUŠENI
ODJEMALCI
NAVDUNAVDUŠŠENIENI
ODJEMALCIODJEMALCI

PONOSNI
ZAPOSLENCI
PONOSNIPONOSNI

ZAPOSLENCIZAPOSLENCI
BLAGINJA
DRUŽBE
BLAGINJABLAGINJA
DRUDRUŽŽBEBE

Cilji strateškega načrtovanja Vir: Nemec A., EF, 2007Cilji strateCilji stratešškega nakega naččrtovanjartovanja Vir: Nemec A., EF, 2007Vir: Nemec A., EF, 2007

Potrebni pogoji za koristno uvajanje:

1. Jasna (osebna) vizija aktivno vključene ekipe, in 
skladnost te vizije z vizijo konkretne zdravstvene 
organizacije

2. Izbira realnega pristopa . 
Ne igramo na noto: “Imamo prav, naredite tako!”
Igramo na noto: “Naredimo vse, kar je možno!

3. Vklju čevanje/povezovanje vseh zaposlenih, strok, 
nivojev,…

4. Razvoj osebne kompetentnosti (znanje, položaj, osebni 
razvoj). 

1. JASNA VIZIJA ZA BOLNIŠNICO IN EKIPO

Zadovoljni

lastniki

Navdušeni

odjemalci

Ponosni

zaposleni

Blaginja

družbe

CILJI POSAMEZNIKA

URAVNOTEŽENI IZKAZ

STRATEGIJE

STRATEŠKI CILJI

VIZIJA

KULTURA IN VREDNOTE

POSLANSTVO

Kaj ho čem biti? Timsko 
prevzemanje soodgovornosti 

člana za cilje tima 

Razvitje ciljev po procesih

– z vodstva bolnišnice         
na time procesov

Poti do ciljev Glede na možnosti 
ravna – najkrajša pot ni najlažja.

Najvišji cilji bolnišnice
Uravnoteženost ciljev glede 
na najpomembnejše vidike 

(odjemalci,  finance, 
organizacija, kader) 

Kaj ho čemo kot bolnišnica 
biti - dose či? Dobra je vizija, 
ki povezuje želje in možnosti 

vseh zaposlenih.

V kaj verjamemo?
Sistem skupnih vrednot je 

orodje za odločanje.

Brez skupnih vrednot smo 
lahko učinkoviti samo v 

diktaturi

Zakaj obstajamo? “Komu kaj dajemo?”
Vzrok mora biti zunaj, saj vagona ne moremo 

poriniti od znotraj.

1. JASNA VIZIJA ZA BOLNIŠNICO IN POSAMEZNIKA

1 PRAVE IDEJE

2 RAZVOJ POGOJEV        
za njihovo realizacijo

3 STALNOST 
NAMENA

Kateri elementi so (že) 
prisotni / odsotni ?

Bistveni 
elementi 
voditeljstva

(NOVA) NAČELA ?
• OSEBNA OBRAVNAVA

– pacienta in 
– vsakega zaposlenega. 

• SPOŠTOVANJE VIROV
– zaposlenih, časa,
– finančnih in materialnih sredstev.

• ODLOČANJE NA PODLAGI DEJSTEV
– pri vodenju kakovosti za paciente, 
– za zaposlene in 
– za bolnišnico.

1. JASNA VIZIJA ZA BOLNIŠNICO IN POSAMEZNIKA
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Odločanje na podlagi dejstev?

Zakaj vodje 

ne hrepene 

po podatkih 
o kakovosti???

2.  IZBIRA PRISTOPA – vrstni red

KAKOVOST KOT:  uuuučenje, izboljenje, izboljenje, izboljenje, izboljššššave in razvojave in razvojave in razvojave in razvoj

• Jasna struktura dogodkov
(predpogoj za skupno učenje): 
Standard ISO 9001:2008

• Prilagojeno javnemu sektorju IWA4 (le kot možna 
pomoč)

• Prilagojeno zdravstvu IWA1 (le kot možna pomoč)
• Cehovsko prilagojen pogled JCI – Mednarodna 

akreditacija. 
• Širši razvojni pogled 

Model Poslovne odličnosti (EFQM).

Bistveni 
elementi 

voditeljstva 
1 PRAVE IDEJE

2 RAZVOJ POGOJEV        
za njihovo realizacijo

3 STALNOST 
NAMENA

Kateri elementi so 

prisotni / odsotni ?

2.  IZBIRA PRISTOPA – stalnost namena

kakovost 

izdelka /storitve

kakovost procesa

kakovost delovnega okolja:            
odnosi, znanje, 

kakovost vodenja:
vrednote, poslanstvo, vizija uspeha

Pot
k v

ar
no

sti
, 

uč
ink

ov
ito

sti
 in

 u
sp

eš
no

sti
UČENJE

2.  IZBIRA PRISTOPA –
RAZVOJ VODENJA KAKOVOSTI

sistem izvajalec

pacient

rešitev

pog
oji

storitev

problem
, 

sodelovanje

MOŽNOSTI Z - MOŽNOSTI

3. Vklju čevanje/povezovanje vseh : zaposlenih, 
strok, nivojev,…

MOŽNOSTI Z - MOŽNOSTI

PARTNERSKO SODELOVANJE
pri obvladovanju procesov

• Zdravniki

• Medicinske sestre
• Farmacevti
• Radiologi
• Fizioterapevti

• Laboranti - kemiki
• Ostali zdravstveni      

delavci….

• Managerji

• Ekonomisti
• Organizatorji
• Informatiki
• Tehniki

• Finančniki
• Kakovostniki
• Ostali  nezdravstveni

delavci….

3. Vklju čevanje/povezovanje vseh zaposlenih, 
strok, nivojev,…
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Način organiziranosti – za SODELOVANJE ?

Organiziranost 
je običajno 

drugačna, 
kot je

potek dela

Določitev strategije, ciljev, 
načina poslovodenja

in spremljanja (merjenja) 
Strategija,

cilji in politike 
organizacije 

Določitev strategije, ciljev, 
načina poslovodenja
in spremljanja (merjenja)
konkretnih poslovnih procesov
ter posamičnih aktivnosti 

Poslovni proces 

1. Organizacijski
(strateški) nivo

2. Procesni nivo

3. Logi čni nivo

4. Fizični nivo

Arhitektura 
poslovnega
procesa 

Modeliranje in
metode spreminjanja 
poslovnega procesa 

Vzpostavitev
Informacijskega 

sistema

Dolo čitev razporeda 
kadrov in njihovih 
kompetenc 

Modeli, dokumenti,
sestava kompetenc
In fizi čna namestitev
zaposlenih

Modeli, dokumenti 
In arhitektura 
informacijskega 
sistema 

Delo, ki ga
ljudje izvajajo

z uporabo 
Informacijske
tehnologije 

( SW in HW)  

Računalniki in omrežja  Zgradbe in oprema 

Shema procesno organiziranega  podjetja
Vir: Paul Harmon 2004

Pod sistemi 
so eden v 
drugemu

3. Vklju čevanje/povezovanje vseh zaposlenih, 
strok, nivojev,…

PROCESI
povezujejo!

Kot v letalstvu? 
Kot v orkestru?

3. 
Vklju čevanje/povezovanje

vseh zaposlenih,   
strok, nivojev,…

POSLOVNI PODPORNI PROCESI

STROKOVNI PODPORNI PROCESI

BIVALNI PODPORNI PROCESI

CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA

ZDRAVSTVENI TIM: 
PACIENT, ZDRAVNIK, MEDICINSKA SESTRA

ZDRAVNIK
dnevno in po potrebi 

MS  24 ur

ZDRAVSTVENA
NEGA

TERAPIJADIAGNO-
STICI-
RANJE PACIENT

P
O
D
P
O
R
A
  D
IA
G
N
O
ZI P

O
D
P
O
R
A
  TE

R
A
P
IJI

ADMINISTRACIJA ADMINISTRACIJA

RAZLIČNOST:  
v očalih 

posameznika, 
realnosti,

jeziku 
sodelujočih, 

….

3. Vklju čevanje/povezovanje vseh 
zaposlenih,strok, nivojev,… 4.  Razvoj (osebne) kompetentnosti

USPOSABLJANJE:
• Poleg temeljitega izobraževanja o zdravljenju
• Tudi temeljito usposabljanje o vodenju kakovosti; 

- CQM – SZK …. v javnem sektorju največ iz zdravstva
- aktivno sodelovanje v PRSPO; izkušnje in primerjave 

TEMELJNE ZAKONITOSTI VODENJA KAKOVOSTI VELJAJO POVSOD

PROFESIONALNOST:
• zdravljenja in
• vodenja kakovosti zdravljenja 

NA DOKAZIH TEMELJE ČEM PRISTOPU

GLAVNE PRILOŽNOSTI:
- niso v NEZAUPANJU in NADZORU 
- so v ZAUPANJU

TRANSPARENTNOSTI, UČENJU, USTVARJALNOSTI
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Vloga managementa poslovnih procesov - MPP

Strateško 
načrtovanje 
in odlo čanje

Snovanje in 
skrbništvo 
poslovnih 
procesov

Informatizacija 
in izvajanje 
procesov

Merjenje 
učinkov in 
ukrepanje

Strateški 
management

MPP

Management
informatike, 
organizacije 
in procesov

Operativni 
management

kakovost 
izdelka /storitve

kakovost procesa

kakovost delovnega okolja :            
odnosi, znanje,

kakovost vodenja:
vrednote, poslanstvo, vizija uspeha

T
R

D
I elem

enti
M

E
H

K
I elem

enti

X- VODENJE

- delamo, ker in kakor MORAMO.

- zaupamo samo dokazom 

- stvari “uredimo”
v tednu ali mesecu.

- sistem nas nadzira in nam 
daje “varnost”.

Y- VODENJE
- delamo, ker HO ČEMO.

- zaupamo LJUDEM.

- vemo, da za razvoj 
kulture vodenja in
odnosov potrebujemo
leta, tudi 10 let in ve č.

- vemo, da ni ve čje svobode 
brez ve čje odgovornosti. RAZVOJ DELOVNE KULTURE

4.  Razvoj osebne kompetentnosti

INOVIRAINOVIRA

VZPODBUJA, NAVDUVZPODBUJA, NAVDUŠŠUJEUJE

RAZVIJA NOVOSTIRAZVIJA NOVOSTI

IMA DOLGOROIMA DOLGOROČČNI VIDIKNI VIDIK

USTVARJAUSTVARJA

IZZIVA STATUS QUOIZZIVA STATUS QUO

DELA PRAVE STVARIDELA PRAVE STVARI

VODITELJVODITELJ

VPRAVPRAŠŠUJE KAJ IN ZAKAJUJE KAJ IN ZAKAJ

VODI

NADZIRA

VZDRŽUJE STANJE

IMA KRATKOROČNI VIDIK

IZVAJA

SPREJEMA STATUS QUO

DELA STVARI PRAV

VODJA

VPRAŠUJE KAKO IN KDAJ

NIZKA RAVEN PROCESOVNIZKA RAVEN PROCESOV

VISOKA RAVEN PROCESOVVISOKA RAVEN PROCESOV

VODITELJSTVO INVODITELJSTVO IN
STANOVITNOST NAMENASTANOVITNOST NAMENA

Vir: Nemec A., EF, 2007Vir: Nemec A., EF, 2007Vir: Nemec A., EF, 2007

Več istega ni izboljšava !

What Got You Here Won't Get You There

ZAKLJUČEK 
“Če nisem del problema, tudi del rešitve ne 
morem biti.”

- Oblikujemo novo kulturo, odprto za spremembe
- Vodenje kakovosti temelji na merjenju
- Ustvarjanje kakovosti potrebuje sodelovanje
- Temelj sodelovanja je komunikacija

- Temelj na dejstvih temelje čega pristopa so INFORMACIJE

- Predpogoj: 
informacije (o kakovosti) postanejo dostopne, ko se zavest o 
odgovornosti za kakovost razvije na zadosten nivo.    

Hvala za pozornost
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A. Čufar, M. Galeša

Vpliv gospodarske krize na 
lekarniško dejavnost v Sloveniji

16. srečanje ekonomistov in 
poslovodnih delavcev v zdravstvu

Rogaška Slatina
21. maj 2009

A. Čufar, M. Galeša

Vsebina

• Analiza prometa zdravil in kozmetike v 
lekarnah

• Sistem financiranja lekarniške 
dejavnosti v Sloveniji 

• Vloga lekarniškega farmacevta 
– potrebe pacientov in družbe 
– usmeritve evropske politike

• Usmeritve slovenske politike?

A. Čufar, M. Galeša

Analiza obsega prometa 
v lekarnah

• 8 lekarn
– 4 v mestih (V1 – 4)
– 4 na podeželju (M1 – 4)
– 4 lekarne javnih zavodov
– 4 zasebne lekarne
– Bližina zdravstvene ustanove

• Predpostavke:
– Povečanje obsega izdaje zdravil na Rp iz skupin 

za živčevje in za želodec
– Zmanjšanje pordaje zdravil brez recpta in 

kozmetike
A. Čufar, M. Galeša
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A. Čufar, M. Galeša
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A. Čufar, M. Galeša
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Izdaja zdravil za živ čevje v lekarnah na podeželju

2008 1797 948 2599 1196
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Lekarna M1 Lekarna M2 Lekarna M3 Lekarna M4
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A. Čufar, M. Galeša
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Izdaja zdravil za želodec v lekarnah na podeželju

2008 2208 592

2009 2090 502
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A. Čufar, M. Galeša
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Izdajanje zdravil brez recepta za živ čevje v 
lekarni na podeželju in v mestu

2008 90 192

2009 116 175
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A. Čufar, M. Galeša
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A. Čufar, M. Galeša
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A. Čufar, M. Galeša

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Prodaja kozmetike v lekarnah v mestu
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A. Čufar, M. Galeša
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A. Čufar, M. Galeša

Lekarniška dejavnost v 
Sloveniji – sistem 
financiranja

• “Zelena knjiga”
• Lekarniške storitve

– Materialni stroški
– Amortizacija
– Stroški dela
– Zakonske obveznosti

• Cena točke se določi z upoštevanjem 
povprečne produktivnosti

A. Čufar, M. Galeša

A. Čufar, M. Galeša

60%

65%

70%

75%

80%

Delež pokritja kadrov v lekarniški dejavnosti  v 
dogovorih in izra čunu vrednosti to čke

razlika - vsi % 75% 73% 71% 67% 67%

razlika mag. farm. % 80% 78% 73% 70% 68%

2004 2005 2006 2007 2008

A. Čufar, M. Galeša

Prihranki iz naslova 
pove čane 
produktivnosti

• Izračun vrednosti lekarniške točke
– Planiran program 
– Dogovorjeno število delavcev
– Povprečna produktivnost za preteklih 12 mesecev

• Primer (leto 2007)
– Povprečna produktivnost iz preteklega leta: 9.243 točk
– Dosežena produktivnost (več receptov): 9.646 točk
– Planirani program: 10.952.375 točk
– Realizirano: 11.895.404 točk
– Razlika: 2.715.923 EUR (8,6% celotne vrednosti)
– Prihranek v zadnjih štirih letih: ~4 mio €

A. Čufar, M. Galeša

Primanjkljaj v 
financiranju javne 
slu žbe lekarne pokrivajo 
s prihodki iz dejavnosti 
na trgu!

Ali naj lekarne 
postanejo trgovine, da 
bodo lahko pre živele? 

A. Čufar, M. Galeša

Lekarniški farmacevt –
slabo izkoriš čen 
zdravstveni strokovnjak

• Potrebe in pričakovanja pacientov
• Usmeritev stroke: Od zdravila k pacientu!
• Pogled politike

– Resolucija o vlogi farmacevta v sistemu 
zdravstvenega varstva (ResAP(2001)2)

– Priporočilo Odbora ministrov državam članicam 
glede upravljanja varnosti pacientov in 
preprečevanja neželenih dogodkov pri izvajanju  
zdravstvene oskrbe (Rec(2006)7) 

– Razvijajoča se lekarniška praksa – osredotočenje 
na skrb za pacienta (WHO in FIP)
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A. Čufar, M. Galeša

Vloga farmacevta pri 
prepre čevanju 
iatrogenih tveganj

• Z zdravili povezani problemi: 4,3 – 5,6% 
hospitalizacij (pri nas 6% - informacija 
UKC Lj);

• Preprečiti bi se dalo ~50% teh 
problemov;

• Število vseh hospitalizacij v Sloveniji v 
letu 2007: 320 124 (vir: IVZ)

A. Čufar, M. Galeša

768,6722,4805,0745,41083,4781,2961,3med, sestre/tehniki na 
100.000 preb. 

48,352,380,771,472,759,169,1farmacevti na 100.000 preb.

61,151,464,559,983,176.0479,2zobozdravniki na 100.000 
preb.

57,9npnpnpnp46,974,5% zdravnikov v bolnišnicah

48,867,7102,496,760,499,177,5spl. zdrav. na 100.000 
prebivalcev

238,4339,0256,0320,6357,9345,0319,7zdravniki na 100.000 
prebivalcev

Sloven
ija

(2007) 

Evropsk
a 
regij
a 
SZO  

EU 15EU 25Šveds
ka 

Nemči
ja

DanskaKAZALNIK

Preskrbljenost s 
farmacevti

68% - zaposlenih
42% - priznanih

A. Čufar, M. Galeša

Struktura odhodkov ZZZS, 2008

16,8%

48,0%

0,7%
4,6%

15,6%

0,9%2,3%

1,3%

9,9%

Osn. zdr. varstvo

Bolnišnice

Zdravili šča

Socialni zavodi

Lekarne

Zdravila, MTP, Kri in
soc.med.

Mednarodno zav,
Zdravlj.tujina

Odhodki službe ZZZS

Ostalo 
Lekarne

A. Čufar, M. Galeša

Usmeritev slovenske 
politike???



1

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VZDR ŽŽŽŽNOSTI 
SISTEMA OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA 

ZAVAROVANJA

ZZZS, 2009

PLAČČČČE V ZDRAVSTVU

MAKRO-EKONOMSKE NAPOVEDI
(UMAR)

NOMINALNA RAST - PADEC PRISPEVNE 
OSNOVE

STOPNJA RASTI BREZPOSELNOSTI V 2009 UKREPI ZZZS – 1. SVEŽŽŽŽENJ 
začetek priprave december 2008

ZA POVEČČČČANJE PRIHODKOV
• prispevki 
• regresni zahtevki:

– delovne nesreče
– nesreče po 3. osebi (pretepi, ugrizi)

– iz premij obveznega avtomobilskega 
zavarovanja
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UKREPI ZZZS – 1. SVEŽŽŽŽENJ      -2

ZA OBVLADOVANJE ODHODKOV
• zdravstvene storitve 
• zdravila
• bolniški stalež
• služba ZZZS 
• drugo: 

– predstavniki zavarovancev v svetih javnih zavodov –
zahteve do vodstev po racionalizaciji 

– predlogi za spremembe KP, Pravilnika o NMP in 
dežurstvu

– predlog revizije razporeditev c plačne razrede
– ureditev kakovosti v zdravstvu

ZDRAVSTVENE STORITVE
SPLOŠNI DOGOVOR 2009

• ↓ cen zdravstvenih storitev za 2,5 % = 31,8 mio
• ↓ materialnih stroškov v kalkulaciji cene = 1,3 mio

• 0 dodatnih sred. za napredovanje v 2009 = 20 mio
• postopna izenačitev cen v bol. obravnavi

• izvedba posebnega javnega razpisa za 20 % 
programa na področju 4 operacij

• operacije sive mrene – 90 % ambulantni način
• uvedba pogodbenih kazni

ZDRAVILA 

• opravljena pogajanja in podpisani dogovori o 
ceni ZZ
– 32 dobaviteljev za 549 zdravil 
– ocenjeni prihranek na letni ravni = 11,4 mio €
OZZ = 6,9 in PZZ = 4,5 mio € (z DDV) 

• dodatni prihranki bodo doseženi s 
spomladansko listo NPV (najvišjih priznanih 
vrednosti) – v pripravi 

ZDRAVILA - 2

• ocenjeni prihranki doseženi v pogajanjih z 
dobavitelji v postopku razvrščanja zdravil –
dogovori so v pripravi bodo prinesla še 0,9 mio €
(0,5 mio OZZ in 0,4 mio PZZ 
– vsak nov generik
najmanj 5 % nižja cena = vpliv na NPV 

• potencialni prihranki so še: 
– fleksifilnejša širitev seznama medsebojno zamenljivih 
zdravil (antipsihotiki – 1 mio €)

– večje sodelovanje stroke (nov generik EPO – 1,2 mio
€)

MEDICINSKO-TEHNIČČČČNI PRIPOMOČČČČKI

• nadzor dobaviteljev skupaj z DURS

• odklonili zahtevo dobaviteljev po 19,5 % ↑
cenovnih standardov
– cenovni standardi so enaki več let - razen: za slušne 
aparate – 2007, za proteze – 2008  (novi materiali)

– 70 % MTP = potrošni material, od tega 30 % 
material za diabetes – 5 % letni prirast bolnikov in 
sprememba doktrine � ↑ potrošnega materiala

BOLNIŠKI STALEŽŽŽŽ

• ciljano usmerjanje laičnih nadzorov 
• intenzivno sodelovanje – sestanki z ZPIZ 
• organizacija strokovnega posveta 15.4. - Primeri dobre 
prakse pri obvladovanju zdravstvenega absentizma -
na nacionalni ravni 

• nato po OE, predvidoma 4x letno
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PRIHODKI - PRISPEVKI

• sestanki z DURS � pospeševanje izterjave in 
preprečevanje goljufij 

• dogovor z DURS za preprečevanje goljufij pri 
refundaciji nadomestil (dejansko izplačilo plače 
pred refundacijo in prava osnova za 
nadomestilo) 

DRUGO
• priprava področij sprememb Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

• naročilo OE da pozovejo predstavnike zavarovancev v 
svetih javnih zavodov in direktorje k izdelavi sanacijskih 
ukrepov za blažitev krize 

• izterjava regresnih zahtevkov (v 2009 že 7,6 mio €) 
• posveti MZ in ZZZS za izvajalce
• predstavitev ukrepov in napovedi poslovanja v 2009 na 
raznih srečanjih

• mesečno spremljanje stanja, analiziranje in ukrepanje
• varčevanje pri stroških službe ZZZS

UKREPI VLADE RS  
1. SVEŽŽŽŽENJ

• zamik 3. četrtine odprave nesorazmerja do 4 
plačne razrede s 1.9.2009 na 1.1.2010

• začasna ukinitev dodatka za delovno uspešnost 
od aprila do novembra 2009

• uskladitev osnovnih plač javnih uslužbencev se s 
1.7.2009 NE izvede

UČČČČINEK UKREPOV na OZZ

• Ukrepi Vlade – 1. sveženj:

za 2009 = 22,2 mio
• 1. sveženj ZZZS: za 2009 = 71,1 mio

SKUPAJ ZA 2009 =  93,3 mio

UKREPI ZZZS – 2. SVEŽŽŽŽENJ 
začetek priprave marec 2009

SKUPAJ UČČČČINEK OZZ 

na letnem nivoju = 80,2 mio

priččččakovana realizacija v 2009 = 53,6 mio

UKREPI ZZZS – 2. SVEŽŽŽŽENJ   - 2
Vključčččitev v Aneks 1 k SD 2009:

1. Amortizacija: 16,5 mio na letnem nivoju -
↓ za 20 % vklakulirane AM, začasno za 2 leti 
pri vseh izvajalcih– upočasniti nabave 

2. Stroški dela: 50,1 mio na letnem nivoju -
diferencirana implementacija po izvajalcih

3. Cena dialize: 0,9 mio na letnem nivoju 
(znižanje cene EPO, ki je v kalkulaciji cene)

4. ↓↓↓↓ vrednosti terciara: 7 mio na letnem 
nivoju  (znižanje za 5 %)
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UKREPI ZZZS – 2. SVEŽŽŽŽENJ  - 3
IN ŠE
5. ↓↓↓↓ stroškov za zdravila: 5 mio na letnem 

nivoju 
6. ↓↓↓↓ stroškov služžžžbe ZZZS za 0,6 mio

UKREPI VLADE RS 
2. SVEŽŽŽŽENJ

znižžžžanje materialnih stroškov služžžžbe ZZZS 
za 20 % = 3,2 mio

SKUPNI UČČČČINEK UKREPOV
do 12. 5. 2009

v 2009 = 150,1 mio €
oz. na letnem nivoju - 190,9 mio €

to je samo OZZ 
za rebalans FN ZZZS

UČČČČINEK V SISTEMU

• cene zdravstvenih storitev in zdravil se zaradi 
ukrepov znižajo  

• znižajo se odhodki PZZ zavarovalnic 
ZATO 

• spremeni se odstotni delež OZZ: 
– zdravila z vmesne liste iz 25 % na 10 %
– zdraviliško zdravljenje, ki nadaljevanje bolnišničnega 
zdravljenja iz 40 % na 15 % 

• TO GRE V 3. SVEŽENJ UKREPOV ZZZS

POTREBNI DODATNI UKREPI PRIČČČČAKOVANJA ZZZS

• predpisovanje zdravil na Rp
• kritično odobravanje bolniškega staleža
• dobra presoja napotovanja na sekundarno raven
• varčevalni ukrepi pri vseh izvajalcih v okviru 
njihovih FN – vsak ima svoj program ukrepov
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Pogled na varččččevanje izvajalca iz ZZZS

• Javna naročila
• Standardizacija materiala
• Optimizacija procesa nabave
• Minimalno število lekarniških enot na 
oddelkih

• Specifične zaloge v lekarniških enotah
• Zaloge finančno v lekarni največ za 14 dni

Pogled na varččččevanje izvajalca iz ZZZS - 2

• Optimizacija procesov dela:
– Začetek dela glede na potrebnost kadra
– Natančen urnik dela zdravnikov – razpored po 
urah (1 zdravnik, 7 ostalih delavcev)

– Optimizacija ekip (primer: administratorke) 
– Optimalna velikost oddelkov (25)
– Operacijski blok – organizacija – case-
manager (urnik operacij za 1 teden vnaprej)

– Dnevna bolnišnica

Pogled na varččččevanje izvajalca iz ZZZS - 3

• Optimizacija procesov dela - nadaljevanje:
– Prehod iz hospitalnega v ambulantni način dela 
– Zagotavljanje 24 – urne oskrbe – kaj je potrebno?

• Usposabljanje managementa
• Pozitivna organizacijska kultura (vrednote, ki 
podpirajo poslanstvo bolnišnice) 

• Izkoriščenost opreme in prostorov
• Smiselnost nabave medicinske opreme
• Načrtovanje investicij v stavbe 

Pogled na varččččevanje izvajalca iz ZZZS - 4

• Strateški razvojni načrti
• Letni poslovni plan s poslovnimi kazalniki 
• Kontroling in interna revizija 
• Spremljanje kazalnikov klinične uspešnosti
• Učinkovit outsourcing
• Energetika
• Obvladovanje prehrane (več menijev)
• Spremljanje stroškov
• Informatizacija poslovanja
• Telemedicina

Pogled na varččččevanje izvajalca iz ZZZS - 5

• Kolektivna pogodba: LD, dodatki za težje pogoje 
dela

• Zakon o zdravniški službi – plačevanje dežurstva
• Opredelitev terciara
• Izvajanje sistematičnega eksternega nadzora 
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Izziv slovenskega zdravstvenega sistema:Izziv slovenskega zdravstvenega sistema:

Kako od zahtev zdravstvenega sistema do Kako od zahtev zdravstvenega sistema do 
realnih potreb?realnih potreb?

DorjanDorjan MaruMaru ššiičččččččč
SSvetovalecvetovalec generalnega direktorja ZZZSgeneralnega direktorja ZZZS

RogaRogašška, 21. maj 2009ka, 21. maj 2009

Metode ali orodja, ki so povzroMetode ali orodja, ki so povzro ččččččččile ile 
problemproblem , ne morejo biti , ne morejo biti 

uporabljene za njegovo reuporabljene za njegovo re ššitev!itev!
(Al(Albertbert EinsteinEinstein))

Pa začnimo

Tistim, ki so napaTistim, ki so napa ččččččččne metode in ne metode in 
orodja vpeljali, ne sme biti orodja vpeljali, ne sme biti 

dovoljeno njihovo spreminjanjedovoljeno njihovo spreminjanje !!
((DorjanDorjan MaruMaruššiičč))

Ali ima smisel iAli ima smisel i skaska ti ti ravnovesjravnovesj ee!!??

• pripadajo čččče zdravstvene storitve
• demografski in epidemiološki pritisk
• nagli razvoj medicinske tehnologije
• veččččja osveš ččččenost prebivalstva
• ustrezno vrednotenje kakovostno opravljenega dela

in

• finan ččččna zmo žžžžnost zdravstvenega sistema
• razpolo žžžžljiva finan ččččna sredstev
• omejitve zdravstva

Izziv!

Kako od pri ččččakovanj zdravstvenega 
sistema

do

realnih potreb !?

SporoSporo ččččččččiloilo ……

(F(Finaninan ččččččččnana)) vzdrvzdr žžžžžžžžnost zdrnost zdr avstvenega avstvenega 
sistemasistema kot kot OKVIR OKVIR in NE cilj!in NE cilj!

DostopnostDostopnost

UUčččččččč inkovitostinkovitost
KakovostKakovost

UspeUspe ššnostnost

TekmovalnostTekmovalnost

PreglednostPreglednostVarnostVarnost

zdravstvo pred finančnim zlomom?!

2009 bo (je) kriza, 2010 bo še huje, 2011 neznanka …

huje bo kot v 90-ih

ukrepi, aktivnosti, popravki “preteklikov“ iz pretek losti

Stopili smo v ččččas, ko morajo v ospredje stopiti 
tisti, ki so sposobni s prepletom imaginacije in 

intuicije poroditi inovacijo!
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zdravstveni sistem je …
• Specifičnost

– “naročila” ostala 100% ali celo več!

• Unikatnost
– siamski dvojček OZZ - PZZ

• Nižanje cen zdravstvenih storitev              nižji stroški PZZ
• Zdravilško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bol. zdr. 15% (doslej 40; do 60%)!
• Zdravila vmesne liste: 10% (doslej 25%, do 50%)!

• (Ne)preglednost
– Plačevanje zdravil

• Nižanje cen zdravil nižji stroški PZZ in izvajalcev

Od demografije k med. tehnologijiOd demografije k med. tehnologiji

•• DDemografemograf ija in ija in epidemioloepidemiolo gijagija
–– > > 65 let: 15 % (2004), 22,8 % (2025) in 31,2 % (2050)65 let: 15 % (2004), 22,8 % (2025) in 31,2 % (2050)

–– zzdrdr . stro. stro šški ki > > 65 let 4,565 let 4,5 --krat krat (> 80 let (> 80 let 66--kratkrat )) vivi ššji od stroji od stro šškov kov 
povprepovpre ččččččččnega drnega dr žžžžžžžžavljanaavljana (RNPZV 2008 do 2013)(RNPZV 2008 do 2013)

–– bbreme bolezni (%): 26 nreme bolezni (%): 26 n eureur o o –– ppssihih ..; 17 sr; 17 sr ččččččččnono --žžžžžžžž ilne; 16 rakilne; 16 rak

–– vvzroki smrti (%): 41 srzroki smrti (%): 41 sr ččččččččnono --žžžžžžžž ilne; 26 rak; 8 poilne; 26 rak; 8 po šškodbekodbe

•• MMedicinskedicinsk aa tehnologijtehnologij a: a: šširitev iritev do 2 % do 2 % zdrzdr . . proraprora ččččččččuna letnouna letno
–– 2007: 0,9 %  2007: 0,9 %  

–– 2008: 0,8 %2008: 0,8 %
–– 2009: 02009: 0,33 ,33 %% !!!!!!

U krivulja U krivulja –– v krivulja v krivulja –– VAL! VAL! 

Stroški

Leta

StroStro šški zdravljenja v zadnjem letu ki zdravljenja v zadnjem letu žžžžžžžživljenja padajo z naraivljenja padajo z nara ššččččččččajoajo ččččččččo starostjo!o starostjo!

••na strona stro šške zdravljenja bolj vpliva ke zdravljenja bolj vpliva ireverzibilnostireverzibilnost bolezni kot starostbolezni kot starost
••starost pomembno vpliva na zdravstvene strostarost pomembno vpliva na zdravstvene stro šške v zadnjem letu ke v zadnjem letu žžžžžžžživljenja, a PTD (ivljenja, a PTD ( ProximityProximity To To 
DeathDeath costscosts ) predstavlja najpomembnej) predstavlja najpomembnej šši demografski kriterij za doloi demografski kriterij za dolo ččččččččanje zdravstvenih stroanje zdravstvenih stro šškov kov 
odrasle populacije vse tja do zadnjih 15 let pred smrtjoodrasle populacije vse tja do zadnjih 15 let pred smrtjo

MMedicinska tehnologijaedicinska tehnologija
PreventivaPreventiva

Kako doloKako dolo ččččččččiti potrebe?iti potrebe?

155,9

160,4

165,5

172,6 174
170,7

176,4
178,5

184,5 185,5 186,4

175,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Stopnja hospitalizacije Stopnja potreb

+12,6
(1,66% povpre ččččna letna 

rast)

+9,2
(1,56% povpre ččččna letna raat)

Od 2004 do 2007: 

NAO od 75.951 na 161.251 BOD ali za 2,1 krat ali 4,8 % povpre ččččno letna stopnja rast

SAO od 3.696.968 na 3.898.121 obiskov ali za 201.153  obiskov oziroma 5,4 % ali za 1,8 %
povpre ččččna letna stopnja rasti

Vir: Plan in realizacija programa po posameznih dejavnostih (www.zzzs.si), ZZZS.

Kapacitete Kapacitete -- kaderkader

•• UUstrezno vrednotenje kakovostno opravljenega delastrezno vrednotenje kakovostno opravljenega dela
–– Slovenija: 2,4 zdravnikov na 1.000 prebivalcev, v EU 3,2Slovenija: 2,4 zdravnikov na 1.000 prebivalcev, v EU 3,2

–– DDeleeležžžžžžžž za plaza pla čččččččče 2009 : 55,6% bolnie 2009 : 55,6% bolni ššnice, 75% osnovna dejavnostnice, 75% osnovna dejavnost

–– 2007 v bolni2007 v bolni ššnicah 29,1% dnicah 29,1% d eleeležžžžžžžž nezdravstvnezdravstv eeneganega osebjaosebja
• delež administrativno-tehničnega kadra lahko znaša največ 17, 27% (7. člen SD 2009) 

•• UpravljanjeUpravljanje
– Od 2003 do 2008: skrajšanje LD za 18,5% 

• Ocena potencialnih prihrankov 18,9 mio EUR

– 29% vseh bolnikov z LD pod 1 dan (2006) 
– 16% prospektivnih primerov (2008)

341,6 334,9
320 317,5

285

237,7

140,9 147,2 138,3 129,7 118
103,3

340,7

124

41,2

43,2

41,3
40,9

41,4

43,5

38,8

0
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1 2 3 4 5 6 7

Bolnišnice

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0
število uteži na zdravnika število uteži-korekcija delež stroškov dela

Razlike v stroRazlike v stro šških dela na osnovi razlik v kih dela na osnovi razlik v 
produktivnosti produktivnosti zdravnikovzdravnikov

Kolikšna je razlika v kakovosti in varnosti?!
Vir MZ 2007: Vir MZ 2007: UVAJANJE IZBOLJUVAJANJE IZBOLJ ŠŠEVANJA KAKOVOSTI V BOLNIEVANJA KAKOVOSTI V BOLNI ŠŠNICE NICE –– POSLOVNI DEL; POPRAVLJENO POROPOSLOVNI DEL; POPRAVLJENO PORO ČČČČČČČČILO O STATISTIILO O STATISTIČČČČČČČČNI ANALIZI PODATKOVNI ANALIZI PODATKOV
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Št. SPP Povprečna LD

Posegi pri Posegi pri ingvinalniingvinalni in in femoralnifemoralni kilikili (G09Z; ute(G09Z; ute žžžžžžžž 0,84) 0,84) ––

4300 primerov v 2008, PLD 2,3 dni4300 primerov v 2008, PLD 2,3 dni

1938 (19,6%) BOD
Povpr.: 2,3

Nagradno vprašanje: 

Koliko dni so vsi operirani ččččakali od sprejema do operacije?

3349 BOD!!!
33,8% od vseh 9899 BOD

v povpre ččččju je vsak ččččakal na operacijo 18,7 ur! 

hotel pred operacije pribli žžžžno 150 operacij!

Nata Menabde : “Neu ččččinkovitost je NEeti ččččna!” (Praga, maj 2009)
Vir: Plan in realizacija programa po posameznih dejavnostih (www.zzzs.si), ZZZS; Baza eSPPP, IVZ

KapaciteteKapacitete

• VSAKA potencialna regija z VE ČČČČ kot ENO bolnišnico ima 
VEČČČČ kot DVE dejavnosti podvojene! (Polmer < 50 km!)

• Leta 2008 je bilo 7196 (2,1%) bolnikov ponovno spre jetih 
zaradi enake glavne diagnoze!

• “Postelje”
– V letu 2008 so operirani bolniki le žžžžali 846.291 dni, pred operacijo 379.023 

dni (44,8%)!
– Razkorak u ččččinkovitega upravljanja s posteljami in sporo ččččenimi posteljami:

• 2007: 1692 prostih postelj v slovenskih bolnišnicah
• 2015: 897 dodatno prostih postelj v slovenskih boln išnicah

– Pediatrija
• Od 2006 do 2007: starostno spec. stopnja hospitaliz acije 77,6 na 82,3 ali za 6%!
• 2007 potrebnih 363 postelj ob 699 razpolo žžžžljivih: 53% izkoriš ččččenost!

Realne (?) pRealne (?) p otrebe po ortopedskih operacijah: otrebe po ortopedskih operacijah: 
kolk, koleno, glekolk, koleno, gle žžžžžžžženj, hrbtenicaenj, hrbtenica

1,4449,734,6Potrebe po ortop. oper. nad 65 let

1,0516,115,3Delež preb. nad 65 let

1,07326.847306.484Prebivalci nad 65 let

1,012.025.8661.997.590Prebivalci

1,5316.23410.596Potrebe

1,5510.1276.548Čakajoči
1,516.1074.048Realizirani primeri

2008/200520082005

Od 2005 do 2008: 

Starejših od 65 let za 20.363 - potreb za ortopedski mi operacijami 5.638!

“Vsak peti po 65 letu uvrš ččččen na seznam ččččakajo ččččih!?”

26,34.43616.87610,11.667Koleno (I04A,B)

31,812.48939.31510,73.667Kolk (I03A,B,C)

DeležžžžBOD pred operacijoBODLDPrimeri2008

7,3
7,5

35 mio EUR (RNPZV od 2008 do 2013)!

“Hotel” pred operacijo: 1 mio EUR ali 250 operacij

Vir: Plan in realizacija programa po posameznih dejavnostih (www.zzzs.si), ZZZS; Baza eSPPP, IVZ

premikom s pogledom naprej …

processtruktura

mreženjemreža

integracijaločevanje

zdravjebolezen

državljanbolnik

INTUICIJA                                  IMAGINAC IJA          INOVACIJA

Kako postaviti realne potrebeKako postaviti realne potrebe ……
•• Postavitev mej sektorjev: Postavitev mej sektorjev: 

–– meje sektorja zaokromeje sektorja zaokro žžžžžžžžijo celoto po teijo celoto po te žžžžžžžžavnosti oskrbe, na kar vpliva avnosti oskrbe, na kar vpliva šštevilo tevilo 
prebivalcev in prebivalcev in biobio --psihopsiho --sociosocio --ekonomske determinante danega podroekonomske determinante danega podro ččččččččja ja 

•• v dolov dolo ččččččččenem podroenem podro ččččččččju gre lahko za viju gre lahko za vi ššje je prevalenceprevalence in in incidenceincidence

•• Ocena potreb prebivalstva: Ocena potreb prebivalstva: 
–– temelji na epidemiolotemelji na epidemiolo šškem dolokem dolo ččččččččanju pogostosti in teanju pogostosti in te žžžžžžžžavnosti posameznih bolezni avnosti posameznih bolezni 

ter njihovem prepletanjuter njihovem prepletanju

•• Register primerov: Register primerov: 
–– oboleli, osebe s tveganjemoboleli, osebe s tveganjem

•• Seznam prioritet: Seznam prioritet: 
–– kontinuirana skrb, obkontinuirana skrb, ob ččččččččasni obiskiasni obiski

•• Standardna, kontinuirana in celovita Standardna, kontinuirana in celovita (tudi (tudi finanfinan ččččččččna)na) ocenaocena potreb: potreb: 
–– polopolo žžžžžžžžaj na prioritetni listi doloaj na prioritetni listi dolo čččččččča pogostost ocene potreb, kar povratno vpliva na a pogostost ocene potreb, kar povratno vpliva na 

polopolo žžžžžžžžaj na prioritetni listiaj na prioritetni listi

Elementi po Elementi po StrathdeeStrathdee , , ThornicroftThornicroft , A. Maru, A. Maru šš iičččččččč

Predlogi Predlogi v razmislekv razmislek ali razpravoali razpravo ……
•• LoLo čččččččč itev sistema financiranja in sistema izvajanjaitev sistema financiranja in sistema izvajanja

–– SF: SF: dolodolo ččččččččitev osnovne koitev osnovne ko ššarice pravicarice pravic
•• solidarnsolidarn a a ““ slikaslika ”” javnofinjavnofin ananččččččččnihnih momo žžžžžžžžnostinosti

–– SI: uSI: u ččččččččinkovitoinkovito stst , konkuren, konkuren ččččččččnonost, kakovostst, kakovost

•• Promocija primarne ravniPromocija primarne ravni

•• PodjetizacijaPodjetizacija
–– opolnomoopolnomo ččččččččenen srednji (in top) srednji (in top) managamentmanagament
–– oodgovornost in nagrajevanje odvisno od rezultatovdgovornost in nagrajevanje odvisno od rezultatov

•• KonkurenKonkuren ččččččččnostnost
–– nacionalni razpisnacionalni razpis za veza veččččččččjo dostopnost ob spremljanju kakovostijo dostopnost ob spremljanju kakovosti
–– ffleksibilnost zaposlovanjleksibilnost zaposlovanj aa

•• Povezovanje za oPovezovanje za o rganizacijskrganizacijsk ee premikpremik ee
–– timskotimsko in in mmultidisciplinarnoultidisciplinarno delo delo 
–– mremre žžžžžžžženjeenje bolnibolni ššnic v poslovnem in strokovnem pogledunic v poslovnem in strokovnem pogledu
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Navsezadnje imamo oNavsezadnje imamo o čččččččči spredaj zato,i spredaj zato,
da gledamo NAPREJ!da gledamo NAPREJ!

((Andrej Andrej MaruMaru ššiičččččččč))

kot se spodobi, se  VAM ob koncu zahvaljuJEM, kot se spodobi, se  VAM ob koncu zahvaljuJEM, 

šše posebej e posebej NeviNevi BanoviBanovi čččččččč in Franciju Hoin Franciju Ho ččččččččevarju za evarju za 
povabilopovabilo

dorjandorjan ..marusicmarusic @zzzs.si  @zzzs.si  
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Zakon o zdravstveni dejavnosti

Glavne usmeritve

20. april 2009

ZZDej-1 2

TEMELJNI IZZIVI NA PODROČJU 
ZAGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Slovensko zdravstvo je tako kot v drugih državah pred velikimi 

sodobnimi izzivi, ki so povezani:

� s povečevanjem potreb zaradi staranja prebivalstva (2050 - 31,1%  
starejših od 65 let),

� z rastjo stroškov zaradi  večjih potreb in boljših možnosti zdravljenja 

� z večjimi pričakovanja prebivalcev.

+ zaostreni ekonomski pogoji

ZZDej-1 3

SEDANJI ZAKON JE ZASTAREL (1992)

Spremembe so potrebne zaradi nuje po:

� prilagoditvi novim izzivom, potrebam, spremenjenemu 
zdravstvenemu stanju in  demografski in socialni strukturi; 

� posodobitvi organizacije zdravstvene službe,  povečanju, njene 
uspešnosti in učinkovitosti;   

� boljše dostopnosti in kakovosti storitev,   boljšega zadovoljevanja 
potreb prebivalstva. 

ZZDej-1 4

KAJ ZAKON UREJA

Zakon zagotavlja enakomernejšo in pravičnejšo dostopnost do 
učinkovite, kakovostne in varne zdravstvene obravnave prebivalcem:

� uveljavlja pomen in omogoča razvoj primarne zdravstvene dejavnosti in 
programov krepitve zdravja in preventive bolezni; 

� posodablja organizacijo in uvaja nove oblike pristopov in organiziranosti 
javne zdravstvene dejavnosti glede na spremenjene zdravstvene potrebe 
prebivalstva;    

� določa merila in pogoje za razvoj mreže javne zdravstvene dejavnosti v 
okviru razpoložljivih zmogljivosti na celotnem območju Slovenije;

ZZDej-1 5

KAJ ZAKON UREJA

� določa podlage za učinkovitejše delovanje javne zdravstvene 
dejavnosti, delitev dela in povezovanje med njenimi ravnmi in 
posameznimi izvajalci;

� zagotavlja osnovne pogoje za vzpostavitev sistema celovite 
kakovosti in varnosti pacientov;

� vzpostavlja možnosti za učinkovito  upravljanje in vodenje javnih 
zdravstvenih zavodov; 

� opredeljuje javni interes pri organiziranju, zagotavljanju in izvajanju 
javne zdravstvene dejavnosti in jo razmejuje od zasebne zdravstvene 
dejavnosti;

� vzpostavlja učinkovitejši sistem nadzora nad delom javne in 
zasebne zdravstvene dejavnosti.

ZZDej-1 6

OMEJITEV OPRAVLJANJA DELA ZDRAVSTVENIH 
DELAVCEV

� Med trajanjem delovnega razmerja zdravstveni delavec, 
zaposlen pri izvajalcu javne zdravstvene dejavnosti (javnem 
zdravstvenem zavodu oziroma koncesionarju), ne sme brez 
pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati 
zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu javne zdravstvene 
dejavnosti. 

� Zdravstveni delavec zaposlen pri izvajalcu javne zdravstvene 
dejavnosti ne sme za svoj ali tuj račun opravljati zdravstvenih 
storitev pri zasebnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. 
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ZZDej-1 7

GLAVNE USMERITVE NA PODROČJU 
ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI 

Slovenija bo gradila sistem zdravstvenih dejavnosti predvsem na 
javni zdravstveni službi - zasebna iniciativa bo le njena 
dopolnitev. Kriteriji za zasebno delo bodo določeni v zakonu

� vzpostavljena bo jasna razmejitev med javno in zasebno
zdravstveno dejavnostjo 

� določena bodo merila za načrtovanje in določitev mreže javne 
zdravstvene službe na vseh ravneh

� opredeljena bo delitev dela med posameznimi ravnmi 
zdravstvenih dejavnosti

ZZDej-1 8

GLAVNE USMERITVE NA PODROČJU 
ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI

� Osrednji nosilec sistema zdravstvenih dejavnosti bo njena primarna 
raven in zdravstveni domovi z novo funkcijo in vsebino – preventivo, 
dispanzerski pristop, racionalna organizacija. Vključitev 
koncesionarjev v celovito dejavnost te ravni !

� Zdravstveni domovi bodo morali zagotavljati celotno (!) izvajanje 
osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem geografskem območju. V 
razvoju jim bo dana prioriteta!

ZZDej-1 9

MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

Pripravljena in sprejeta bodo merila za določitev mreže javne 
zdravstvene službe,  predvidoma v 1 letu po sprejetju zakona.

Nekateri bi jo hoteli videti že v zakonu?! Vendar je to nemogoče, 
saj gre za dinamično materijo!

Mrežo bodo določale:

� na primarni ravni občine in mesta na geografskem območju 
posamezne upravne enote; 

� na sekundarni in terciarni ravni država;  

ZZDej-1 10

ZDRAVSTVENI DOM

� osrednji nosilec celovite osnovne javne dejavnosti določenega 
območja, kar je nakazan korak v smeri vzpostavitve sistema, ki bo 
temeljil predvsem na javni zdravstveni dejavnosti. 

� usklajevalec vseh izvajalcev javne osnovne zdravstvene 
dejavnosti na svojem območju, torej tudi koncesionarjev. Tega 
pooblastila doslej ni imel. 

� organiziran je najmanj 1 zdravstveni dom na geografskem 
območju posamezne upravne enote.

ZZDej-1 11

BOLNIŠNICE  

Po novem naj bi imeli: 

� Lokalne bolnišnice

� Splošne bolnišnice; 

� Specialne bolnišnice; 

� Negovalne bolnišnice.

Terciarno zdravstveno dejavnost izvajajo klinični inštituti,klinike in 
klinični oddelki.

ZZDej-1 12

REGIJSKI SVETI

� Podana bo možnost skupnega opravljanja določenih dejavnosti s 
strani izvajalcev primarne in sekundarne ravni – skupnosti zavodov.

� Usklajevanje razvoja in delitev dela med posameznimi ravnmi in 
izvajalci bo potekala na regionalni ravni v regijskih svetih ( v njih 
bodo predstavniki izvajalcev, ustanoviteljev, ZZZS) – na podlagi meril 
za določitev mreže javne zdravstvene službe. 
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ZZDej-1 13

UREDITEV ZASEBNE DEJAVNOSTI 

� Zakon bo vseboval tudi področje podeljevanja koncesij, ki bo 
temeljilo na koncesijskem aktu ministra za zdravje in na javnih 
razpisih z jasnimi merili in pogoji; 

� Koncesionarji bodo zavezani sklepati pogodbe z javnimi 
zdravstvenimi zavodi svojega območja in se vključiti v izvajanje 
programa na podlagi medsebojne delitve dela in sodelovanja.   

ZZDej-1 14

POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE SO ZELO 
RESTRIKTIVNI

Koncesija se podeli le če: 

� javni zavod ne more pokriti potreb skladno z mrežo,

� koncesionar sklene pogodbo o sodelovanju z območnim 
zdravstvenim domom (bolnišnico),

� bo opravljal zasebno dejavnost izven časa določenega za izvajanje 
koncesijske pogodbe.  

ZZDej-1 15

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DO 
KONCESIONARJEV

� Obvezna vključitev v dežurstva, nadomeščanja,opravljanje 
preventive, skupno izvajanje programov,

� Usklajevanje dejavnosti opravlja zdravstveni dom,

� Ločeno vodenje prihodkov in odhodkov javne in zasebne 
dejavnosti,

� Nadzor s strani koncedenta

ZZDej-1 16

RAZMEJITEV JAVNE IN ZASEBNE DEJAVNOSTI

� Opravljanje zasebne dejavnosti v javnem zavodu (in 
koncesionarju) bo možno le v ambulantah s posebnim dovoljenjem 
po opravljenem delovnem času za javno dejavnost. 

� Opravljanje zasebne dejavnosti izvajalcem javne dejavnosti pri 
zasebnikih ali v obliki s.p. NI dovoljeno.

ZZDej-1 17

UPRAVLJANJE Z JAVNIMI ZAVODI  

� Javni zavodi naj bi imeli v prihodnje uprave: eno ali več članske (do 
pet) v odvisnosti od števila zaposlenih.Uprava bo imela večja 
pooblastila. 

� Poslovati bo morala v okviru letnega poslovnega načrta, na 
katerega daje soglasje ustanovitelj.

� Poslovanje s primanjkljajem pomeni, da uprava ne dobi razrešnice 
od sveta zavoda (razen, če so nastopile izjemne razmere).    

ZZDej-1 18

UPRAVLJANJE Z JAVNIMI ZAVODI

� Uprava bo imela velika pooblastila v zvezi z načrtovanjem in 
poslovodenjem zavoda,a tudi odgovornost

� Njeno delo bo nadzoroval nadzorni svet – tri ali štiripartitno
sestavljen

� Večja bo tudi odgovornost ustanoviteljev do javnih zavodov

� Praviloma ne bodo smeli poslovati s primanjkljajem
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ZZDej-1 19

JAVNI ZAVODI ŽE PO VELJAVNEM ZAKONU 
LAHKO OPRAVLJAJO TUDI STORITVE ZA TRGU

� Za to dejavnost bodo morali imeti dovoljenje, določena pa bo morala 
biti določena tudi v ustanovitvenem aktu

� Ambulante za samoplačnike bodo morale biti registrirane, označen 
izvajalec, čas dela, cena. Dejavnost teh ambulant pa se bo 
izvajala izven časa določenega za opravljanje javne zdravstvene 
dejavnosti

� Javni zavodi bodo morali voditi ločeno prihodke in odhodke za 
opravljanje javne in zasebne zdravstvene dejavnosti  

ZZDej-1 20

ZBORNICE

� Članstvo v zbornicah ne bo več obvezno – želja velikega števila 
zdravnikov!

� Javna pooblastila se bodo podeljevala na javnem natečaju
reprezentativnim zbornicam

� Javna pooblastila bodo časovno omejena in lahko le posamična 

ZZDej-1 21

VELIK POUDAREK NA KAKOVOSTI V 
ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

� Predvidena ustanovitev Javne agencije za kakovost in varnost v 
zdravstveni dejavnosti

� Le-ta sodeluje pri uvedbi kliničnih smernic in kliničnih poti, določa 
standarde kazalnikov kakovosti in varnosti, nadzor itd. 

� Obveznost objavljanja doseganja kakovosti na spletnih straneh 

ZZDej-1 22

OGLAŠEVANJE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

� Oglaševanje zdravstvene dejavnosti in izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti je prepovedano

� Izvajalci zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstveni delavci ne 
smejo oglaševati raznih proizvodov in storitev

� Tudi v prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti NI dovoljeno 
oglaševanje raznih proizvodov in storitev

� Dovoljeno je le oglaševanje, ki ima zdravstveno - vzgojni značaj

ZZDej-1 23

NADZOR ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI

Zakon bo predvidel:

� Interni nadzor ( v pristojnosti uprave) 
� Upravni nadzor ( s strani MZ) tudi nad občinami in mesti
� Zavarovalniški – finančni nadzor ( s strani ZZZS) 
� Strokovni nadzor (s strani zbornic)
� Inšpekcijski nadzor

ZZDej-1 24

PREKRŠKI, PREKRŠKOVNI ORGAN

� Določen bo nov prekrškovni organ (ZIRS) z večjimi pooblastili kot 
doslej

� Na novo bodo določeni prekrški za pravne in fizične osebe 

� Med prekrški bo tudi opravljanje zasebne dejavnosti med rednim
delovnim časom za potrebe javne službe za koncesionarje in javne 
zavode in njihove zdravstvene  delavce. 
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ZZDej-1 25

NAJPOMEMBNEJŠE PREHODNE REŠITVE

1.Prilagoditev organizacije javnih zdravstvenih zavodov novim 
zakonskim določilom v 1 letu od sprejetja mreže javne zdravstvene 
dejavnosti

2.Koncesijski akt ministra za zdravje 

3. Dopolnitve in spremembe koncesijskih pogodb (kjer bo potrebno) -
v 1 letu od sprejema mreže javne zdravstvene dejavnosti

4. Do sprejema mreže javne zdravstvene dejavnosti ni dovoljeno 
podeljevanje novih koncesij in ustanavljanje novih javnih 
zdravstvenih zavodov

ZZDej-1 26

DILEME V ZVEZI  Z  ZDRAVSTVENIM VARSTVOM 
IN ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM

� Ali lahko “odpravimo” vse koncesionarje in imamo le čisto javno 
zdrav. dejavnost ?

� Ali je možno prepovedati javnim izvajalcem tudi opravljanje storitev 
na trgu ?

� Ali nimamo največ nedovoljene privatizacije, ki jo je potrebno 
odpraviti v javni dejavnosti ?

� Ali smo pripravljeni na spremembe v organizaciji, vlogi občin, 
zbornic, nadzoru itd?   

ZvarZav

ZZDej-1 27

OSREDNJA VPRAŠANJA PRI ZAKONU O 
ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 

ZAVAROVANJU

Cilj: Dolgoročna ohranitev funkcionalne in finančne vzdržnosti

� Kako doseči ta cilj ?

� Potrebne bodo spremembe na več področjih  in nosilcih 

ZvarZav ZZDej-1 28

USMERITVE ZA PRENOVO ZAKONA (1)

� Večja orientacija celotnega sistema in družbe od bolezni k zdravju 
(od patogeneze k salutognezi), ob tem konkretizacija nalog države, 
občin, delodajalcev; ZZZS, izvajalcev  

� Usmerjanje razvoja področja z načrtovanjem glede na potrebe 
prebivalstva in ekonomske možnosti, določitev dolgoročne strategije 
zdravstvenega varstva države   

ZvarZav

ZZDej-1 29

USMERITVE ZA PRENOVO ZAKONA (2)

Ohranitev sistema obveznega zdravstevnega zavarovanja, ki pa 

naj bi se delilo na zavarovanje za: 

� bolezen in poškodbe izven dela; 

� poškodbe na delu in bolezni, povezane z delom  

Ta ločitev bo vsebinska (razlike v zavarovancih, pravicah, zavezancih 
za prispevke itd.) in finančna (dva ločena sklada)  Pri zavarovanju za 
poškodbe in bolezni povezane z delom diferencirane prispevne 
stopnje za delodajalce ! 

ZvarZav ZZDej-1 30

USMERITVE ZA PRENOVO ZAKONA (3)

Vprašanje pravic ?

� Realno jih je skoraj nemogoče spremeniti (zmanjšati), možne so le 
manjše spremembe (npr. pogrebnina, hotelski del v zdraviliščih itd.) 

� Predvidena bo večja osebna udeležba pri nekaterih poškodbah 
izven dela (rizični, tekmovalni  športi, zavestno izpostavljanje 
tveganjem itd.) 

ZvarZav
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ZZDej-1 31

USMERITVE ZA PRENOVO ZAKONA (4)

Finančni viri ?

� Še vedno prispevki, katerih višino prav tako ni mogoče spremeniti 
(gospodarska situacija, delodajalci, sindikati !)  

� Predlagana bo razširitev osnov za prispevke na nagrade upravam, 
nadzornim svetom, na prejemke od podjemnih, avtorskih pogodb, 
nadurnega dela, odpravnin, sejnin itd.

ZvarZav ZZDej-1 32

USMERITVE ZA PRENOVO ZAKONA (5)

Ohranitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, razširitev 

javnega interesa na področje vzporednih zavarovanj

� Dopolnilno zavarovanje naj bi bilo povsem neprofitno, presežki 
zavarovalnic se naj ne bi namenjali za druge potrebe, ampak za 
znižanje premij ali druge bonitete zavarovancev. 

� Večji nadzor države nad zavarovanji, ki bodo opredeljena kot javni 
interes.  

ZvarZav

ZZDej-1 33

USMERITVE ZA PRENOVO ZAKONA (6)

Spremembe v partnerskih odnosih med ZZZS in predstavniki 

izvajalcev 

� Poenostavitve postopkov, nova vloga ministrstva, večja avtonomija 
in odgovornost partnerjev, nova in drugačna vloga arbitraže, brez 
odločanja Vlade o spornih vprašanjih, dogovori in pogodbe najmanj   
dvoletni, razpisi in pogajanja za nekatere dejavnosti na območni 
ravni

ZvarZav ZZDej-1 34

USMERITVE ZA PRENOVO ZAKONA  (7)

Spremembe v sestavi in upravljanju ZZZS

� Večja avtonomija in odgovornost 

� ZZZS mora postati naročnik in plačnik storitev, njegove funkcije in 
funkcije države se ne smejo mešati, njegova skupščina mora postati 
ekonomsko-socialni svet v majhnem z vso odgovornostjo pri 
usklajevanju potreb in možnosti 

ZvarZav
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Makroekonomske napovedi

0,41,12,8Povprečna rast cen

-1,82,43,5Rast prispevnih osnov

-4,3-1,40,7Rast zaposlenih

-9,11,59,7Rast izvoza

-4,001,14,1Rast BDP

Marec 2009December 
2009

Ob sprejemu 
proračuna 
2009

V %

49,7-6,645,239,12013

46,5-6,145,939,82012

43,3-6,646,840,22011

38,5-6,847,540,72010

32,5-6,446,440,02009

21,5-0,341,641,32008

21,40,340,440,62007

Dolg Primanjkljaj0dhodkiPrihodki V % 
BDP

Stanje javnih financ 

Odhodki blagajn javnega 
financiranja

9,26,713,128,22010

5,96,612,727,42009

4,86,112,725,02005

4,96,313,224,12001

občineZZZSZPIZproračun

Proračun 

• Zakonske obveznosti dodatnih 600 mio

• Protikrizni ukrepi:
– Prihodki zmanjšanje za 300 mio

– Odhodki povečani za 400 mio 

• Zmanjšanje prihodkov: 3,7 % BDP,  1,4 mrd:
– zakonodaja 500 mio

– gospodarske razmere kriza 900 mio

• Povečanje trošarin 370 mio

50 mio EUROdškodnine po zakonu o telekomukacijah

625 mio EUR SKUPAJ           1,3 % BDP

120 mio EUR Doplačilo v pokojninsko blagajno

17 mio EUR Plačila drugim izvajalcem javne službe

33 mio EUR Plačila v proračun EU

204 mio EUR Plače proračunskim uporabnikom

163 mio EUR Socialni prejemki posameznikom (brez vpliva 
povečanja števila brezposelnih)

14 mio EUR Dopolnilna sredstva občinam

24 mio EUR Javna služba železniškega prometa

Proračuna - zakonske obveznosti Proračun – protikrizni ukerpi

• Likvidnost:
– Jamstva bankam

– Krediti bankam 

– Jamstvena shema za podjetja

• Trg dela
– Subvencije delovnega časa

– Povračila nadomestila plače

– Izobraževanje, preusposabljanje, 
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Proračun – protikrizni ukrepi

• Poslovno okolje in pogoji poslovanja
– Pomoči male vrednosti

– Pomoči male vrednosti

– Sofinanciranje nakupa tehnološke opreme 

– Skupni razvojni investicijski projekti

– Garancije za kredite in subvencije obrestnih mer

– Sofinanciranje projektnih interdisciplinarnih skupin

– Pretok zaposlenih

Proračun – zmanjšanje prihodkov

• Davek na izplačane plače

• Davek na dobiček:
– Nižje stopnje

– Več olajšav

– Način obračunavanja akontacij

• Dohodnina 

• Carine 

Proračun – zmanjšanje odhodkov

• Znižanje stroškov za plače
– Dogovor s sindikati

– Omejevanje števila zaposlenih

• Znižanje stroškov za blago in storitve

• Zmanjšanje investiranja

Zdravstvena blagajna

-0,576,616,052011

-0,576,676,102010

-0,506,556,052009-2

-0,226,436,202009-1

0,015,955,972008

0,195,635,822007

Deficit Odhodki Prihodki V % BDP

Javni zdravstveni zavodi – po 
zaključnih računih

2007

2006

2005

2004

2003

Presežek/

primanjkljaj

OdhodkiPrihodki 

Javni zdravstveni zavodi – bilance

67      441.9451.9892008

4         81.7471.7512007

23       13 1.6661.6902006

12       121.5881.6002005

20 81.5221.5242004

15     8    1.4361.4512003

Primanjkljaj/

Presežek
Obračun  denarni tok

Odhodki PrihodkiV mio EUR
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Investicije – proračun RS

33.1549.01342.1402008

39.6209.79129.9182007

40.4369.74630.6892006

42.98922.12920.8592005

16.93597615.9592004

22.9873.22819.7592003

Skupaj Proračunski 
sklad

Proračun V tisoč EUR

Investicije – bilance zavodov

57.29662.1115.1852009

84.40133.1549.01342.1402008

78.33939.6209.79129.9182007

66.34140.4369.74630.6892006

56.67842.98922.12920.8592005

59.25116.93597615.9592004

57.67622.9873.22819.7592003

Po 
bilancah 
zavodov

Skupaj Proračunsk
i sklad

Proračun V tisoč EUR
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Plače in organizacija v javnem sektorju kot priložnost 
za nov razvojni zagon in krmiljenje ciljev v javnem  

sektorju in še posebej v sistemu zdravstvenega 
varstva

Doc. dr. Branko Lobnikar

MJU, državni sekretar

branko.lobnikar@gov.si

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

www.mju.gov.si, e: gp.mju@gov.si
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
t: 01 478 8399, f: 01 478 8331

REPUBLIKA SLOVENIJA
Nov pla čni sistem v javnem 
sektorju

� Na višino plač, izplačanih v javnem sektorju, 
primarno vplivata dva dejavnika: uvrstitev v plačni 
sistem ter število zaposlenih.

� Analiza uvedbe novega plačnega sistema je v delu, 
ki se dotika sistemizacij delovnih mest pokazala, da 
so uporabniki proračuna ob prehodu na nov plačni 
sistem izvajali tudi reorganizacije (višanje 
zahtevnosti delovnih mest, predvsem v tarifni 
skupini VII/1 in VII/2), kar ni bilo predvideno s 
prehodom na nov plačni sistem.

100,02.76812.0799.311SKUPAJ

7.0,616204Javni skladi na ravni občin 

8-10.0,064539Javni skladi na ravni države

6.1,0275427Javni red in varnost 

8-10.0,051914Okolje in prostor

3.7,922030787Kmetijstvo in gozdarstvo

8-10.0,010141131Kultura

4.3,187685598Socialno varstvo

2.32,28924.6943.802Zdravstvo

1.53,21.4735.7574.284Vzgoja, izobraževanje in šport 

5.1,232357325Pravosodni PU

54=3/∑3=2-121

RangDelež julij -
oktober 2008

RazlikaŠtevilo 
zasedenih DM 
oktober 2008

Število 
zasedenih DM 

julij 2008

Podskupina javnega sektorja

Deleži delovnih mest tarifnega razreda VII/1

100,02.16035.85333.693SKUPAJ

2.14,6316632316Obvezno socialno zavarovanje

6.3,166390324Agencije

10.0,0198Javni red in varnost 

9.0,7169074Malo gospodarstvo in turizem

5.3,883912829Raziskovalna dejavnost

8.1,2251.5581.533Kultura

3.14,13051.3321.027Socialno varstvo

4.9,42032.8272.624Zdravstvo

1.50,91.10027.74926.649Vzgoja, izobraževanje in šport 

7.2,145354309Vladne službe

54=3/∑3=2-121

RangDelež julij -
oktober 2008

RazlikaŠtevilo 
zasedenih DM 
oktober 2008

Število 
zasedenih DM 

julij 2008

Podskupina javnega sektorja

Deleži delovnih mest tarifnega razreda VII/2 

100,0%23.696,320.213,3100,0%23.807,920.076,1100,0%23.882,0119.775,73Skupaj

1,1%252,90237,401,1%253,90236,400,8%198,90189,90Direktorji

0,0%10,6052,000,0%11,6052,000,1%14,0023,00IX

10,0%2.369,072.337,3710,0%2.384,372.238,879,6%2.281,772.117,52VIII

11,9%2.826,692.863,9011,9%2.837,542.874,4011,0%2.624,242.326,55VII/2

19,8%4.694,284.029,7119,7%4.692,134.018,5615,9%3.801,653.388,86VII/1

1,9%448,00435,001,9%450,00436,006,8%1.624,661.396,20VI

41,8%9.905,727.516,9741,8%9.958,847.476,9742,0%10.018,697.533,22V

4,4%1.047,05923,254,4%1.050,18925,253,9%922,38805,75IV

2,4%562,30531,602,4%560,30523,602,3%537,60496,10III

6,5%1.549,881.250,136,6%1.578,881.259,136,5%1.545,751.328,50II

0,1%29,8836,000,1%30,2535,001,3%312,38170,13I

Delež
Število 
zased. 
DM

Število 
sistem. 

DM
Delež

Število
zased. 
DM

Število 
sistem. 

DM
Delež

Število 
zased. 
DM

Število 
sistem. 

DM

1. oktober 081. avgust 081. julij 08

Tarifni 
razred

Spremembe v zasedenosti delovnih mest:
javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb s podr očja zdravstva

Finančen učinek “reorganizacij”
ob prehodu v nov pla čni sistem

� Ocena učinkov reorganizacij je narejena na podatkih 
o povprečnem plačnem razredu po tarifnih razredih 
in števila zaposlenih na takšnih delovnih mestih. 

� Število delovnih mest se je najbolj povišalo v VII/1. 
in VII/2. tarifnem razredu. 

� Izračun kaže, da znaša razlika 53,0 mio €
(bruto/bruto), kar lahko štejemo kot učinek zvišanja 
potrebnih sredstev za odpravo nesorazmerij iz 
naslova “reorganizacij” pri uporabnikih proračuna.
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Gibanje števila zaposlenih v 
javnem sektorju

JAVNA UPRAVA
� nevladni proračunski uporabniki
� vladne službe
� ministrstva in organi v sestavi
� upravne enote
� pravosodni proračunski uporabniki
� občine

JAVNE SLUŽBE
� JZ s področja vzgoje, izobraževanja in 

športa
� JZ s področja zdravstva
� JZ s področja socialnega varstva
� JZ s področja kulture
� JZ s področja raziskovalne dejavnosti
� JZ s področja kmetijstva in gozdarstva
� JZ s področja okolja in prostora
� JZ s področja gospodarskih dejavnosti
� JZ s področja malega gospodarstva in 

turizma
� JZ s področja javnega reda in varnosti
� agencije
� skladi in drugi izvajalci obveznega 

socialnega zavarovanja
� javni skladi na ravni države
� javni skladi na ravni občin
� samoupravne narodnostne skupnosti

Gibanje števila zaposlenih

� Število zaposlenih se je od julija do decembra 2008 v JAVNEM 
SEKTORJU povečalo za 1,1%, medtem ko se je v JAVNI 
UPRAVI znižalo za -0,7%, v JAVNIH SLUŽBAH pa povečalo za 
1,8%. 

Število 
zaposlenih 
julij 2008

Delež Osnova
Število 

zaposlenih 
dec 2008

Delež Rast

1 2 3 = 2 / ∑2 4 5 6 = 5 / ∑5 7

1.1.-6.1. JAVNI SEKTOR 150.882 100,0% 100,0% 152.579 100,0% 1,1%
1.1.-2.1. JAVNA UPRAVA 41.772 27,7% 100,0% 41.460 27,2% -0,7%
3.1.-6.1. JAVNE SLUŽBE 109.061 72,3% 100,0% 111.067 72,8% 1,8%

Šifra podskupine

Število zaposlenih 

Izplačilo bruto pla če

� povprečna bruto izplačana plača od julija do decembra 2008 v JAVNEM 
SEKTORJU se je nominalno povečala za 9,2%, medtem ko se je v JAVNI 
UPRAVI povečala za 4,2%, v JAVNIH SLUŽBAH pa povečala za 11,0%. 

� Pomembna značilnost je, da je povprečna izplačana bruto plača v decembru 
2008 v JAVNIH SLUŽBAH višja od povprečne izplačane bruto plače v JAVNI 
UPRAVI, medtem ko je bilo julija obratno. To pomeni, da so JAVNE
SLUŽBE relativno pridobile glede na JAVNO UPRAVO.

Šifra podskupine

Povp izpl 
plača julij 2008

Delež Osnova
Povp izpl 

plača dec 2008
Delež Rast

1 2 3 = 2 / ∑2 4 5 6 = 5 / ∑5 7

1.1.-6.1. JAVNI SEKTOR 1.628 100,0% 100,0% 1.777 100,0% 9,2%
1.1.-2.1. JAVNA UPRAVA 1.650 101,4% 100,0% 1.719 96,7% 4,2%
3.1.-6.1. JAVNE SLUŽBE 1.620 99,5% 100,0% 1.799 101,2% 11,0%

Povpre čna izpla čana bruto pla ča (v €)

Finančen učinek ob prehodu v 
nov pla čni sistem

� Glede na dejstvo, da se je v povprečju število 
zaposlenih pri proračunskih uporabnikih po 
prehodu na nov plačni sistem povečalo, prav 
tako pa se je povečala tudi zasedenost 
delovnih mest v višjih tarifnih razredih, je 
nesporno, da je prehod na nov plačni sistem 
ne le zaradi odprave plačnih nesorazmerij, 
temveč tudi zaradi spreminjanja (višanja) 
strukture delovnih mest, povzročil dvig 
finančnih posledic. 

GIBANJE ZAPOSLENIH JAVNIH USLUŽBENCEV S PODRO ČJA ZDRAVSTVA V OBDOBJU 
JANUAR 2008 - MAREC 2009 
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ZDR_ŠTEV ZAPOSL 30.818 30.819 31.092 31.048 31.411 31.454 31.314 31.376 30.777 31.130 30.935 31.165 31.167 31.224 31.298
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MESEČNI OBSEG SREDSTEV ZA IZPLAČANE BRUTO PLAČE S PODROČJA 
ZDRAVSTVA V OBDOBJU JANUAR 2008 - MAREC 2009 
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ZDR_OBS SRED ZA PLAČE 48.310.967 48.912.832 49.077.948 48.553.188 49.453.363 50.363.091 51.214.749 60.380.317 57.805.386 58.843.475 60.875.638 61.444.128 63.197.057 59.846.458 60.907.797
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MESEČNO POVEČANJE OBSEGA SREDSTEV ZA IZPLA ČANE PLAČE ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ S PODRO ČJA ZDRAVSTVA 
(BRUTO/BRUTO) V OBDOBJU AVGUST 2008 - MAREC 2009 GL EDE NA JULIJ 2008
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14.000.000

16.000.000

v 
€

ZDR_POV SRED ZA PLAČE 10.815.370 7.776.952 9.001.897 11.399.849 12.070.667 13.911.460 10.021.414 11.253.629

VIII.08/VII.08 IX.08/VII.08 X.08/VII.08 XI.08/VII.08 XII.08/VII.08 I.09/VII.08 II.09/VII.08 III.09/VII.08

RELATIVNA RAST OBSEGA SREDSTEV ZA PLA ČE S PODROČJA ZDRAVSTVA (BRUTO/BRUTO) V 
OBDOBJU AVGUST 2008 - MAREC 2009 GLEDE NA JULIJ 200 8

0,0%

5,0%
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25,0%

30,0%

ZDR_RAST SRED ZA PLAČE 21,1% 15,2% 17,6% 22,3% 23,6% 27,2% 19,6% 22,0%

VIII.08/VII.08 IX.08/VII.08 X.08/VII.08 XI.08/VII.08 XII.08/VII.08 I.09/VII.08 II.09/VII.08 III.09/VII.08

MESEČNO POVEČANJE OBSEGA SREDSTEV ZA IZPLA ČANE PLAČE NA JAVNEGA USLUŽBENCA S 
PODROČJA ZDRAVSTVA (BRUTO/BRUTO) V OBDOBJU AVGUST 2008 - MAREC 2009 GLEDE NA JULIJ 

2008

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

v 
€

ZDR_POV SRED ZA PLAČE/ZAP 344,71 252,69 289,17 368,51 387,31 446,36 320,95 359,57

VIII.08/VII.08 IX.08/VII.08 X.08/VII.08 XI.08/VII.08 XII.08/VII.08 I.09/VII.08 II.09/VII.08 III.09/VII.08

KUMULATIVNO POVEČANJE SREDSTEV ZA IZPLA ČANE PLAČE IN SREDSTEV ZA ODPRAVO 
NESORAZMERIJ S PODROČJA ZDRAVSTVA (BRUTO/BRUTO) V OBDOBJU AVGUST 2008 - MAREC 2009 

GLEDE NA JULIJ 2008
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ZDR_KUM SRED ZA PLAČE 10.815.370 18.592.322 27.594.219 38.994.068 51.064.735 64.976.194 74.997.609 86.251.237

VIII.08/VII.08 IX.08/VII.08 X.08/VII.08 XI.08/VII.08 XII.08/VII.08 I.09/VII.08 II.09/VII.08 III.09/VII.08

Nov razvojni zagon in krmiljenje 
ciljev v javnem sektorju

� Gibanje števila zaposlenih v javnem sektorju
� Državna uprava

� - 2 % zaposlenih letno, predvsem na način 
nenadomeščanja odhajajočih zaposlenih iz 
organizacije

� Obvezno soglasje Vlade RS za vsako novo zaposlitev 
(razen za nadomeščanje porodniških, daljših bolniških 
in zaposlenih v kabinetih ministrov, ki so vezani na 
zaupanje ministra - do 5 zaposlenih po posameznem 
ministrstvu)

Nov razvojni zagon in krmiljenje 
ciljev v javnem sektorju

� Predvideno zmanjšanje števila zaposlenih se naj bi 
doseglo na naraven način, z ne nadomeščanjem 
zaposlenih, ki jim bo v letu 2009 prenehalo delovno 
razmerje, seveda, kjer gre za naloge, ki jih je možno 
opravljati z drugačno organizacijo dela oziroma s 
prerazporeditvijo na druga delovna mesta. 

� Glede na to, da je povprečna letna fluktuacija
zaposlenih večja od predvidenega zmanjšanja 
števila zaposlenih, torej  2%,  predvideno 
omejevanje števila zaposlenih ne pomeni popolne 
blokade možnosti zaposlitve v javnem sektorju tudi v 
letu 2009, kar velja tudi za študente, ki bodo letos 
zaključili študij.
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Nov razvojni zagon in krmiljenje 
ciljev v javnem sektorju

� Pristojna ministrstva in vladne službe za osebe 
javnega prava s svojega delovnega področja 
� preverijo stanje in gibanje števila zaposlenih v osebah 

javnega prava ter nadaljujejo z aktivnostmi za sistemske in 
organizacijske spremembe, pri čemer sledijo cilju  
zniževanja števila zaposlenih tako, da bo število zaposlenih 
v letu 2009 za 2 % nižje glede na dovoljeno število 
zaposlenih konec leta 2008,

� mesečno spremljajo število zaposlenih po posameznih 
osebah javnega prava v skladu s predlagano metodologijo 
ter v primeru nadomestnih zaposlitev priporočajo osebi 
javnega prava, da realizira zaposlitev, kadar ni možno z 
reorganizacijo dela zaradi vrste in vsebine nalog zagotoviti 
opravljanja nalog z že zaposlenimi javnimi uslužbenci.

Nov razvojni zagon in krmiljenje 
ciljev v javnem sektorju

� Pristojna resorna ministrstva so naložila 
osebam javnega prava s svojega področja, 
da preverijo sprejete programe dela, finančne 
in kadrovske načrte za leto 2009 ter 
predlagajo možne racionalizacije poslovanja, 
predlagane ukrepe pa dosledno upoštevajo 
tudi pri pripravi programov dela, finančnih in 
kadrovskih načrtov za leto 2010 ob 
upoštevanju vsebine, vrste ter načina 
izvajanja nalog 

Nov razvojni zagon in krmiljenje 
ciljev v javnem sektorju

� Pristojna ministrstva proučijo ustreznost veljavnih 
standardov in normativov, ki določajo organizacijo in 
kadrovsko zasedbo ter tam, kjer se pokaže, da so 
standardi ali normativi neustrezni, da ne odražajo 
več dejanskih potreb, pristopijo k njihovi posodobitvi. 

� Po potrebi  se pristopi tudi k spremembam in 
dopolnitvam zakonskih in podzakonskih aktov, ki te 
standarde določajo. 

� Na področjih, kjer standardov in normativov ni, 
morajo pristojna ministrstva pričeti z njihov pripravo.

Nov razvojni zagon in krmiljenje 
ciljev v javnem sektorju

� Nov razvojni zagon je mogoče doseči ob 
sinhronem delovanju na naslednjih področjih:
� Sistemskem urejanju posameznega področja,
� Sodobnih pristopih upravljanja organizacij,

� Sodobnih pristopih vodenja in načina upravljanja 
odnosov v organizaciji.

� Vodje se odgovorni za realizacijo zastavljenih 
ciljev. 

Hvala

branko.lobnikar@gov.si


