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• Zunanji vodilni presojevalec za sisteme vodenja po ISO9001

• Svojo kariero je začel v gospodarstvu in kasneje nadaljeval kot CIO 
v državni upravi ter agencijah. Zadnjih enajst let v vodi upravljanje 
poslovnih procesov in skrbi za skladnost ISO9001, ISO18001, 
ISO14001, Projektno pisarno, vodenje projektov, korporativna 
varnost itd. v ljubljanskem podjetju Snaga d.o.o. 

• Sedemnajst let deluje kot certificirani senior projektni  menedžer 
(IPMA Zurich) in osem let kot zunanji vodilni presojevalec sistema 
kakovosti ISO9001 (IRCA – BVQ).

• Sodeluje tudi v ostalih podjetjih, kjer svetuje pri prenovah 
poslovnih procesov, informatizaciji in uvajanju sistema 
uravnoteženih kazalcev merjenja, sistema ISO9001:2015 itd..

• Preko Projektne šole Gregor Hauc s.p. izvedel prenove procesov in 
uvedba projektnega vodenja že v 56 organizacijah (malih, srednjih 
in velikih). 

• Doktoriral iz teme: Celovita prenova in informatizacija poslovanja 
preko izvedb programa šestih projektov, Ekonomska fakulteta 
Ljubljana, september 2016
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Je mogoče prenoviti zdravstveno organizacijo 
po enakih metodah in tehnikah kot 

gospodarsko organizacijo? 

Da, zagotovo….
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Vir. The Economist, 2012 – povzeto po 
prof. dr. Andrej Kovačič, EF Ljubljana



Tveganja
1. Programi in projekti razvoja (pristop k prenovi)

2. Znanja zunanjih izvajalcev pri prenovah 

3. Obvladovanje kompleksnosti pri celoviti prenovi

4. Obvladovanje standardizacije postopkov 

5. Strategija povezovanja pri uvajanju procesne 
usmerjenosti 



Pogoji za začetek prenove
1. Zelo močna podpora vodstva

2. Motivacija zaposlenih

3. Organizacijska kultura 

4. Informacijska kultura

5. Projektna kultura 

6. Vlaganje v rešitve in veščine
Vir: Carnegie Mellon University, 2013



Ključna področja 

pri uvajanju 

menedžmenta 

poslovnih 

procesov 

Vir: Rosemann, von Brocke, 2010



Metodološki pristop 

k celoviti prenovi 

organizacije 

Vir: Hauc, 2016



Trenutne vrzeli (osebno mnenje) 

� Zdravstvo je tudi del gospodarstva 
� Zakaj niste povezani (procesno, informacijsko) iz nivoja 

lastnik-izvajalec-pacient?
� Je dovolj, če imate pridobljen ISO9001 certifikat? 
� Je ločenost med stroko in gospodarnostjo procesov nujna?
� So direktorji (vseh) zdravstvenih organizacij res menedžerji?
� Se resnično primerjate po vseh KPI benchmarkinga s tujino?
� Je prisotno dovolj motivacije za spremembe? 



Vir: Kersnik, Kakovost v zdravstvu, 2010



Primer javnega podjetja….
Projekt: Celovita prenova in informatizacija poslovanja
� Šest let (šest med seboj povezanih projektov)
� Izredno močna podpora direktorja in članov kolegija
� Najprej SRP, procesi, metrike, sistem vodenja, IT
� Za tem pa usposabljanje za vodenje (do zadnjega vodje)
Rezultat: 
� Prvi v Evropi med 28 prestolnicami (BIPRO benchmarking EU)
� V LJ 2015 v decembru kupci niso potrebovali plačati decembrske 

položnice za odvoz odpadkov, 2016 pa so jim prihranili 60% 
položnice.





Vse faze procesa – jih vodje obvladujejo?

� (P) Načrtovanje
� (D) Organiziranje (DN)
� (D) Izvajanje 
� (D) Obračunavanje
� (D) Izdaja računa in kontrola plačila
� (D) Prejemanje reklamacij in reševanje
� (C) Merjenje UU (učinkovitost-uspešnost)
� (C) Analiziranje 
� (A) Ukrepanje 
� (A) Poročanje





Kako bi izboljšali poslovanje ZO? 

1. Prenova Strateškega razvojnega programa 2018-2022?
2. Pregled ali ponovna opredelitev procesov, kot so (AS_IS)?
3. Analiza sedanjega stanja procesov s predlogi izboljšav?
4. Izboljšava storitev v poslovnih procesih z vsemi opisi, potrjenimi 

spremembami in cilji – počnejo tako tudi v uspešnih ZO v tujini?
5. Prehod iz funkcijske na procesno orientirano organiziranost?
6. Uvedba lastništva in skrbništva procesov s polnim  pooblaščanjem 

odgovornih?
7. Okrepitev veščin pri zaposlenih po vseh zahtevah ISO9001:2015?
8. Okrepiti veščine vodenja, motivacije, organizacije, merjenja itd.?



Kako bi izboljšali poslovanje ZO? 

9. Okrepitev KDU – ključnih dejavnikov uspeha (cilji, problemi, 
tveganja, ukrepi, kazalci) za procese in nivo zdr. organizacije?

10. Okrepitev (BSC) uravnoteženih kazalcev za merjenje učinkovitosti 
in uspešnosti poslovanja procesov za nivo poslovne uspešnosti, nivo 
kupca, nivo notranjih poslovnih procesov ter nivo učenja in rasti 
zaposlenih?

11. Prenova poslovnika ISO9001:2015 z digitalizacijo vodenja?

12. Prenova – izboljšava vseh pravilnikov, navodil in obrazcev?

13. Prenova – izboljšava informatizacije poslovnih procesov?

14. Izboljšava – uvedba projektnega vodenja? 



Kako bi izboljšali poslovanje ZO? 

15. Uvedba kompetenčnih modelov in HR strategije?

16. Strategija zaposlovanja?

17. Strategija povezovanja med zdravstvenimi organizacijami– krepitev 
temeljnih procesov z lastnim izvajanjem?

18. Močnejše benchmarking analize iz tujih trgov?

19. Večji izkoristek notranjih in zunanjih presoj?

20. Vzpostavitev poslovne analitike v vse temeljne procese?

21. Analiza cen storitev podpornih procesov (na trgu)?

22. Še kaj?



Rezultati – lahko jih dosežete
1. Izberite pilotne projekte in vzpostavitev enotni procesni model 

pacienta v (1) osnovni zdravstveni dejavnosti  (2) bolnišnični 
obravnavi (3) dolgotrajni oskrbi. 

2. Vzpostavite enotni informacijski model podpore vsem procesom.
3. V vsakem temeljnem procesu mesečno izračunavajte IPI, KPI-je
4. Dogovorite se za enoten nabavni model blaga in storitev. 
5. Začnite z enotnim HRM model veščin in kompetenc (vodenje).
6. Sistemi vodenja postanejo obvezna znanja na delovnih mestih vodij.
7. Nenehno se primerjajte po vseh kazalcih poslovanja z najboljšimi in 

najslabšimi. 




