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Celjska zdravstvena in Savinjska statistična regija

ZZZS: Celje, Laško, Žalec, Sl.Konjice, 
Šentjur, Šmarje pri Jelšah 
(23 občin, 205.000 prebivalcev)

Savinjska statistična regija: 
ZZZS + Mozirje, Velenje 
(33 občin, 254.000 prebivalcev)



� prebivališče 13% prebivalcev Slovenije

� najnižji delež starejših od 80 let, nižji delež starejših od 65 let 

� nizek naravni prirast, povprečen selitveni prirast

� delež prebivalcev z višjo in visoko izobrazbo pod povprečjem Slovenije

� stopnja registrirane brezposelnosti nad povprečjem države

� povprečna neto plača zaposlenih nižja od slovenske 

� z 11% BDP na 3. mestu med regijami  (predelovalne dejavnosti, industrija)

� turistično razvito območje (1,4 mio prenočitev letno - polovica domačih; 
kar 7 naravnih zdravilišč )

� 12% investicij v varstvo okolja 

Demografske in ekonomske značilnosti Savinjske regije



Kazalniki zdravja v Savinjski regiji (vir: NIJZ)



Zdravstveni absentizem v OE Celje



Zavarovane osebe v OE Celje 31.12.2016

Območna enota CELJE Zavarovanci
Družinski 

člani
Skupaj Struktura

delavci 

od tega:
74.415 41.582 115.997 56,5

Zaposl. pri prav. osebah 68.595 38.771 107.366 52,3

Zaposl. pri zasebnikih 5.820 2.811 8.631 4,2

Osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali 

poklicno dejavnost
6.621 3.116 9.737 4,7

Kmetje 1.476 902 2.378 1,2

Upokojenci 51.525 3.569 55.094 26,8

Upravičenci iz proračuna 2.469 976 3.445 1,7

Brezposelni 2.166 709 2.875 1,4

Občani brez prihodkov 5.799 1.284 7.083 3,4

Osebe, ki si same plačujejo prispevek

(ZZVZZ 15/20)
4.707 1.045 5.752 2,8

Ostali 2.414 607 3.021 1,5

SKUPAJ 151.592 53.790 205.382 100,0



170 izvajalcev zdravstvenih storitev, od tega:

• 20 javnih zavodov

• 150 zasebnikov s koncesijo

Javni zdravstveni zavodi: 

• 2  bolnišnici

• 7  zdravstvenih domov

• 2 lekarni

• 9  socialno varstvenih zavodov

Zasebniki koncesionarji: 

• 33 splošnih zdravnikov

• 57  zobozdravnikov (vključno 2 ortodonta in maksilofacialni kirurg)

• 21  specialistov različnih specialnosti

• 10 izvajalcev nege in patronaže, 9 zasebnih fizioterapevtov

• 6 zdravilišč, 5 SVZ, 7 lekarn

•2 izvajalca nenujnih reševalnih prevozov

Izvajalci zdravstvenih storitev v OE Celje



Preskrbljenost v osnovni zdravstveni dejavnosti

o Preskrbljenost s storitvami ambulantne fizioterapije: najvišja v državi
o Preskrbljenost z zobozdravstvom: prenizka v izpostavah Šentjur in Žalec, ortodontija

in parodontologija nasploh
o Potrebnega več programa antikoagulantne ambulante, logopeda v dispanzerju za

mentalno zdravje in več programa otroško-šolskega dispanzerja v izpostavi Šmarje. 

� Čakalnih dob ni, razen za ortodontijo in protetiko. 



Preskrbljenost in čakalne dobe v specialistični dejavnosti

Slabša preskrbljenost: 
• Revmatologija
• Ortopedija
• Tireologija

Čakalne dobe na 1.4.2017 (Vir: NIJZ/ poročilo Načas) prekoračene za:
• UZ dojke, operacijo krčnih žil, artroplastiko kolena in kolka, 

operacijo hallux valgusa (SB Celje)
• Dermatološka ambulanta  (Zdravilišče Rogaška Slatina)
• Operacije sive mrene (okulistika Irman d.o.o.)

Čakalne dobe so vedno bolj posledica kadrovskih in organizacijskih 
težav izvajalcev zdravstvenih storitev in vedno manj posledica 
pomanjkanja finančnih sredstev.

Za res učinkovito obvladovanje čakalnih dob bo potrebno še tesnejše 
sodelovanje vseh akterjev: izvajalcev, MZ, NIJZ in ZZZS. 



Hvala za pozornost.


