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Izhodiš ča

• Investicije  zahtevajo odli čno pripravo 
proces odlo čanja – načrti. analize. simulacije, …

• Vplivajo na  denarne tokove 
/likvidnost – nelikvidnost//likvidnost – nelikvidnost/

• Vplivajo na dodatne stroške   
/obresti, nepredvideni stroški, podražitve investic ije, kadri…/

• Vplivajo na obseg programa



Zunanje investicijsko okolje

• Zakon o javnih financah – okvir

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na podro čju javnih financ 
/usmerjena v podjetniški vidik, manjkajo merila jav ni sektor,/usmerjena v podjetniški vidik, manjkajo merila jav ni sektor,
neracionalne birokratske zahteve/.

• Nestabilni pogodbeni odnosi med  
ZZZS  in izvajalci . 

• Zdravstvena zakonodaja ne odgovarja 
na družbene izzive / starajo ča populacija, pravice, …



Notranje  investicijsko okolje

• Ustroj javnega zavoda 
- sredstva
- organizacijska kultura- organizacijska kultura

• Investicijske potrebe in želje

• Strategija razvoja – klju čne dejavnosti



Prva dilema: Kdo naj izdela 
investicijski program 

• Z lastnimi kadri – če jih imamo?
/poznavanje zavoda,  šibko znanje, …/ 

• Zunanji izvajalci – imajo rutino izdelovanja 
programov, a ne poznajo zdravstvenega zavoda 

• Kdaj izdelati investicijski program –
vedno je prezgodaj ali prepozno



Druga dilema: Vsebine IP
Tretja dilema: Kdaj sprožiti 

postopek za kredit
• Katere vsebine ustrezajo zdravstvu? 

/načeloma vse, realno precej manj/

- upravi čeni in neupravi čeni stroški?- upravi čeni in neupravi čeni stroški?
/vpliv na denarne tokove – otežena faza odločanja/

- viri financiranja /kako umestiti lastna sredstva,
najem kredita, sredstva države, višina investicije ?/ 

- analiza stroškov in koristi – finančna in
ekonomska analiza



Finančna analiza

• Je med zadnjimi to čkami 13. člena – IP. 

• Vse vrednosti so izražene v denarju in 
denarnem toku

• Stati čne metode / amortizacija, donosnost, • Stati čne metode / amortizacija, donosnost, 
produktivnost

• Dinami čne metode / neto sedanja vrednost –
diskontiranje bodočih donosov, interna stopnja 
donosa – ugotavljanje diskontne stopnje, po 
kateri se vložki in donosi izenačijo.



Četrta dilema: Sporo čilo finan čne 
analize

• Rezultati so praviloma negativni .

• Dodatnih donosov investicije praviloma 
ne dajejo. ne dajejo. 

• Izkazujejo se negativni denarni tokovi.
• Posledica je lahko nelikvidnost

• To so razlogi za potrebo po nepovratnih 
sredstvih. 



Ekonomska analiza

• Upošteva in vrednoti poleg finan čnih koristi 
tudi posredne finan čne koristi ter  
nefinan čne koristi.

• Rezultati analize so zato pozitivni

• Cost benefit analiza – Metoda iz priročnika za izdelavo 
analize stroškov in koristi investicijskih projektov – za projekte 
kohezijskih skladov. Izdala Vlada RS za strukturno politiko in 
regionalni razvoj 2004. 

• Stroškovna u činkovitost – kadar ni možnosti ali volje 
vrednotiti posredne finančne ali nematerialne koristi.



Peta dilema: Merila za 
vrednotenje posrednih in 

nefinan čnih koristi
• Kako finan čno ovrednotiti: zmanjšanje  

bolečin, hitro vrnitev na delovno mesto, 
zmanjšanje psihičnih težav pacienta, ugoden zmanjšanje psihičnih težav pacienta, ugoden 
vpliv na družinsko in socialno okolje, izboljšanje 
kvalitete življenja…

• Vrednotenje posrednih koristi investicije v 
organizacijski strukturi zavoda.

• Ali smo kot družba sposobni tega izziva? 




