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Helena Ulčar Šumčič

»Nazaj k izvirnim načelom ekonomike 
in vodenja v zdravstvu« 

mag. Robert Cugelj mag. Franc Hočevar

Strokovno srečanje društva se odvija v času veli-
kega vrveža in predvolilnih obljub. Volilni čas je 
tveganje predvsem za tiste storitvene dejavnosti, 
znotraj katerih ni možno dosegati hitrih spre-
memb. Med njimi je zdravstvo, ki predstavlja 
velik tanker, ki ga ni mogoče krmiliti na krat-
kih progah. Zlasti ne, ko gre v matično luko. 
Dejstvo je, da javno zdravstvo slabi, predvsem 
njegova materialna osnova in zanesljivost do-
toka virov. Posledica tega stanja je splošno ma-
lodušje, nezaupanje v voditelje sistema in kriza, 
ki se postopoma izkazuje v delovanju sistema. 
Naj dodamo še to, da se zaradi te nezanesljivosti 
bohoti zasebna pobuda in komercialna ponud-
ba paralelnih zavarovalnih možnosti ter zlasti 
ponudba posamičnih storitev, ki so vabljive žal 
predvsem za ljudi v stiski. 

Naše strokovno srečanje naj bi odgovorilo na 
nekatera ključna vprašanja. Najprej na vpraša-
nje gospodarnosti in vzdržnosti sistema. Takoj 
za tem sledi tudi vprašanje učinkovitosti posa-
meznih institucij tega sistema, vključno z zdrav- 
stvenimi domovi, bolnišnicami s sekundarne 
ravni in terciarnih institucij ter tudi za delovanja 
različnih nacionalnih inštitutov, zbornic, zdru-
ženj in uradnih nadzornih služb. Ključno mesto 
v sistemu institucij pa ima vendarle ministrstvo 

za zdravje oziroma Vlada RS, ki bi morala ob-
čutljivo usklajevati in vzpodbujati zaledje tega 
sistema za varno in učinkovito izvajanje zdrav- 
stvenih storitev. 

Gre torej za vprašanje strategije, ki naj bi po-
menila razporejanje in tudi krepitev virov, tako 
človeških, tehnoloških, prostorskih informacij-
skih kot seveda tudi finančnih, pri čemer pa bi 
sledila zaporedju namenov in ciljev z določitvijo 
prioritet. In če zaključimo to uvodno razmišlja-
nje, naj povemo, da je na prvem mestu pacient 
oziroma zavarovanec, in kar je dobro zanj, naj bi 
bilo dobro tudi za ljudi, ki delajo v zdravstvu, za 
institucije zdravstvenega sistema in vsesplošno 
dobro. Pa preidimo k stvari. 

Na strokovnem srečanju bi se zato lotili temelj-
nih predpostavk, ki se oblikujejo in pripomore-
jo k učinkovitosti:

Organiziranost tako imenovanih struktur, 
vključno z razporeditvijo virov znotraj siste-
ma, omogoča tudi optimizacijo (če se grdo 
izrazimo) »proizvodnih procesov«. Razpore-
ditev vseh potencialov ali bolje rečeno virov 
zdravstvenega varstva na ustrezne lokacije in 
z ustrezno infrastrukturno podporo zagotavlja 
zanesljivost delovanja sistema. Na ta spisek ne-
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ustrezne razporeditve in razdelitve dela med 
nosilci zdravstvene dejavnosti bi lahko uvrstili 
vrsto oddelkov, služb zdravstvenih zavodov pa 
tudi birokratsko infrastrukturo, ki naj bi podpi-
rala in služila temu sistemu. Postavitev logične 
in optimalne mreže tako vsebine kot tudi raz-
poreditve na posamezne lokacije je ena ključnih 
nalog in temeljna organizacijska zaveza. 

Načrtovanje v zdravstvu, kot smo že pri orga-
nizaciji ugotovili, je več ali manj naključno ter 
podprto s političnimi ambicijami posameznih 
deležnikov in dovolj ambicioznih strokovnja-
kov. Dejstvo je, da so nekatere dejavnosti izra-
zito kadrovsko podhranjene, da imamo slabo 
tako imenovano horizontalno mreženje znotraj 
zdravstvenih institucij in še slabše tako imeno-
vano vertikalno mreženje, ki naj bi integriralo 
zdravstvene dejavnosti v relativno majhnem 
sistemu, ki ga predstavljajo naši zavarovanci. 
Da bi sledili smiselni strukturi v opori proce-
sa načrtovanja, moramo nekatere programe in 
vsebine drugače organizirati, jih povezati in jim 
zagotoviti kritično količino znanja, tehnološke 
podpore pa tudi denarja. Pomemben element 
tega načrtovanja naj predstavljajo tudi tržne 
ambicije slovenskega zdravstva, ki naj bi segale 
preko državnih meja in pokrivale bistveno širši 
gravitacijski prostor.

Pri besedi vodenje si moramo najprej zastaviti 
vprašanje, kaj bi morali vedeti oz. znati in kate-
re veščine morajo obvladovati vodstvene struk-
ture, seveda najprej tiste, ki vodijo sistem, to se 
pravi upravni organi, tisti, ki vodijo zdravstvene 
zavode in podporne zdravstvene institucije, in 
tiste, ki vodijo posamezne organizacijske dele 
znotraj zdravstvenih zavodov in drugih delov 
zdravstvenega sistema. Sporočila, ki jih vodstve-
ne strukture sporočajo preko medijev in srečanj, 
že kažejo na to, da nekateri ne razumejo svo-
je vloge niti ne svojega osebnega poslanstva in 
da nimajo pravega znanja, ki bi jih obvarovalo 
zmot in zablod. Prepričanje, da je vsak, ki ga 
prepozna politika, že sam po sebi rojen voditelj, 
brez poznavanja metod, postopkov, strukturnih 
odnosov, uporabe posameznih strategij, poslov-
nih zakonitosti, poslovnih načrtov ter različnih 
metod in orodij za vodenje, je zmotna. Naj za-
ključimo misel vodenja takole: vodenje zdrav-
nikov je nadvse zahtevna veščina, tako med 

njimi samimi kakor tudi vodenje njih. Lahko bi 
rekli, da je z njimi težko, vendar se je treba za-
vedati, da je brez njih nemogoče. Pri tem nam 
ne pomaga nikakršno prestižno preseganje tega 
dejstva, saj ne gre samo za zdravnike, ampak še 
vrsto drugih, in v sodelovanju s katerimi je treba 
sprejemati realne in uresničljive kompromise. 
Vodenje zdravstva kot sistema v zadnjih letih pa 
je bolehalo ravno na tem področju. 

V štirih stebrih managementa je tudi nadzor, 
seveda najprej interni nadzor pa tudi samo-
kontrola posameznih odločevalcev. Dejstvo je, 
da manj napak delamo, če več vemo, in da sta 
znanje in védenje že sama po sebi ključna ele-
menta nadzora, in to na vseh nivojih. Poleg tega 
nadzora se je treba vprašati, kakšno vlogo ima 
nadzor delegiranih in dirigiranih nadzornih or-
ganov javnih zdravstvenih zavodov, kot je svet 
in še drugi. Žal smo predvsem v zadnjem času 
priča povsem nekvalificiranim nastopačem s 
pomanjkljivim znanjem in zavedanjem o svoji 
vlogi. V časopisih beremo, da se je v svetih zavo-
dov pojavil kup popadljivih zastopnikov države 
pa tudi lokalne skupnosti, ki vodstva odstavljajo 
kar na pamet in počez ter še v isti sapi sami kan-
didirajo za direktorje. Mogoče so to ekstremni 
primeri, vendar kažejo na mentaliteto in obču-
tek vsemogočnosti teh delegatov, ki bi morali v 
prvi vrsti poskrbeti za zaupanje in sodelovanje, 
skladno s svojo nadzorno in upravljavsko vlogo 
z vodstvom zavoda – v dobro zaupanja v bol-
nišnice. Več kot je tega sodelovanja in kulturne 
komunikacije, manj je možnosti za napake in 
odstopanja od pravih pravil, ki so vodilo javne-
ga zavoda. Bili so časi, ko se je moral vsak član 
akreditirati s svojim znanjem in izkušnjami, 
zdaj pa se zdi, da je dovolj, da je zvest trenutni 
koaliciji, da je »naš«. To je eden od delov nadzo-
ra, ki mu veliko manjka. Najkvalitetnejši nadzor 
v sistemu zdravstvenega varstva pa je tisti, ki te-
melji na jasnih ciljih, prioritetah in namenih sis-
tema. Če so jasne vizije, če so jasna poslanstva 
in če imajo nadzorne institucije dovolj znanja, 
lahko veliko pripomorejo k večji učinkovitosti 
in sprejemanju pravih odločitev. Žal je večina 
teh vedno bolj popadljivih, brez razvijanja sve-
tovalnih funkcij in dobrih namenov skladno s 
cilji nadzora in s cilji nadzorovanih. Kontroling 
je na nek način povezan s previdnostjo, to pa 
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zato, ker je previdnost podprta z znanjem pa 
tudi izkušnjami, in tega v sistemu kontrole ni. 

Ne glede na vse pojme, o katerih bomo govori-
li na srečanju, pa so na koncu najpomembnejši 
kadri. Kako kadrovati prave ljudi na razpisana 
delovna mesta, kako v ljudeh poiskati pravi po-
tencial ter kako prepoznati ljudi, ki so ključni za 
izvedbo štirih zgoraj navedenih temeljnih pred-
postavk, so vprašanja, na katera bomo skušali 
odgovoriti preko kadrovskega potenciala.

ZAKLJUČEK

Gornji zapis naj bi nam bil orientacija za iskanje 
kvalitetnih predavateljev za spopad s temi pro-
blemi ter za obuditev elementarnih funkcij eko-
nomistov in vodstev v zdravstvenem varstvu. 
Temu moramo dodati še eno ključno zadevo, in 
sicer vprašanje kulture sodelovanja, medseboj-
ne komunikacije in spoštljivih odnosov znotraj 
sistema zdravstvenega varstva. Žal je vse preveč 
nekooperativnosti, arogance, ignoriranja in ne-
spoštljivega odnosa. Tisti, ki zamudi priložnost 
za pogovor, zamudi tudi svoj čas razvoja in pra-
vih misli. To še toliko bolj velja za zdravstvo, ki 
se srečuje z ljudmi v stiski, ki brez zdravstvenih 
delavcev ne morejo in ne znajo poiskati poti iz 
svoje stiske. Zdravstvene institucije, ki nimajo 
problemov v kulturi odnosov, so že same po sebi 
bolj učinkovite ter uživajo večji ugled in zaupa-
nje. Nadvse moteč pa je občutek, da se vzpostav- 
lja paralelni sistem financiranja zdravstvenega 
varstva z neusklajenimi izhodišči in neprepo-
znavnimi nameni. 
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mag. Mirko Stopar
Ministrstvo za zdravje

Razmišljanje ministrstva 
o štirih temeljnih načelih ekonomike

Povzetek
Avtor v prispevku izpostavi pomen štirih temelj-
nih elementov ekonomike in vodenja, ki jih pove-
že s sistemom neprestanih izboljšav. V posamezne 
faze sistema izboljšav je pri sanaciji delovanja 
nekaterih bolnišnic vključen tudi sanacijski od-
bor s svojimi aktivnostmi. Na koncu prispevka so 
predstavljeni nekateri izzivi, s katerimi se sooča 
zdravstveni sistem.

Abstract
The author highlights the four basic elements of 
economics and management in the paper and 
connects them with the system of continuous im-
provement. In the individual phases of the system 
of improvements, the rehabilitation board is invol-
ved into the restoration of a financial situation of 
some hospitals with its activities. At the end of the 
article the author presents some of the challenges 
facing the healthcare system.
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1. UVOD

Načrtovanje, organiziranost, vodenje in nadzor 
so zelo pomembni, če ne ključni elementi eko-
nomike in vodenja v vseh organizacijah, ne le 
v zdravstvu. Glede na trenutne razmere v tej za 
sodobno družbo pomembni dejavnosti so zato 
pričakovanja, usmerjena k izboljšavam, toliko 
večja. Z v uvodu navedenimi elementi je tesno 
povezan sistem neprestanih izboljšav, katerega 
koristi in pozitivne učinke v zdravstvu ne izko-
riščamo dovolj. V dve od zelo pomembnih faz je 
aktivno vključen tudi sanacijski odbor, in sicer 
pri načrtovanju in nadziranju izvajanja ukrepov 
za zagotovitev finančne in poslovne stabilnosti 
javnih bolnišnic, kar je podrobneje opisano v 
nadaljevanju.

2. SISTEM NEPRESTANIH IZBOLJŠAV 
     IN SISTEM VODENJA

Ko govorimo o sistemu neprestanih izboljšav, 
največkrat govorimo o »Demingovem krogu1« 
oz. krogu PDCA, brez katerega si težko predsta-
vljamo strukturiran način vodenja. Sestavljen je 
iz štirih korakov, ki se v organizacijah uporab- 
ljajo za nadzor in stalno izboljševanje procesov. 
Demingova želja je bila sprva, da ustvari način 
prepoznavanja težav, ko pričakovanja odjemal-
cev niso izpolnjena, vendar je ustvaril univer-
zalno logiko, ki jo lahko uporabimo praktično 
povsod pri vsakdanjem delu oziroma vodenju. 
PDCA je lahko način obravnavanja posamične 
aktivnosti, spremljanja in vodenja rezultatov 
ali ključnih kazalnikov uspešnosti2, reševanja 
problemov ali odpravljanja izgub, zagotavljanja 

celovite kakovosti, standardov itd. Namen vseh 
teh korakov ali načinov obravnavanja proble-
mov je, da na strukturiran način pridemo do 
najboljših rešitev.

V teoriji je krog PDCA najpogosteje ponazor-
jen v obliki kroga in štirih »uravnoteženih« polj, 
vendar v praksi običajno prihaja do odstopanj. 
Do težav prihaja predvsem, ker v večini prime-
rov postopamo reaktivno, čas pretežno posveča-
mo izvajanju samega dela, premalo planiramo, 
še manj nadziramo in pravočasno ter ustrezno 
ukrepamo. 

Povsem logično sem nam postavlja vprašanje, 
ali je v zdravstvenem sistemu pri nas kaj dru-
gače. Ugotovimo lahko, da zaradi pomanjkanja 
virov4 in nesistematičnega pristopa k reševanju 
nastalih razmer nastale razmere vse bolj le ga-
simo, ne pa dejansko odpravljamo vzroke za 
njihov nastanek. Planiramo zato, ker moramo, 
nadziramo (spremljamo), če nekdo to od nas 
zahteva, ukrepamo pa praviloma, šele ko do te-
žav že pride. Ustrezno odzivanje na dogajanje 
v okolju tako predstavlja izziv za jutrišnji dan. 
Lahko celo trdimo, da govorimo o krizi vodenja 
v javnih zdravstvenih zavodih.

Kar pri nas, predvsem pa v tujini ugotavlja-
jo najuspešnejši, je, da ustrezen razvoj sistema 
vodenja vodi organizacijo tudi k večji družbeni 

Slika 1: PDCA v devetih korakih3

1 Imenuje se po avtorju dr. Williamu Edwardsu Demingu, ki 
ga je v 50-tih letih 20. stoletja definiral kot nepogrešljivo orodje 
celovite kakovosti. PDCA (Plan – planiraj, Do – naredi, Check 
– preveri, Act – ukrepaj). Zelo pomembna faza kroga PDCA 
je tudi standardizacija, ki jo običajno ponazarjamo v obliki 
zagozde, ki preprečuje nazadovanje: vir http://demetra-leanway.
com/metode-2/cikel-pdca-ali-demingov-krog-za-strukturirano-
vodenje/ z dne 10. 5. 2018.
2 Angleško KPI (Key Performance Indicator). Ker gre za izbor 
glavnih kazalnikov, s katerimi merimo uspešnost organizacije, 
njihova analiza omogoča hitro oceno napredka v primerjavi 
s postavljenimi cilji. Glavne kazalnike lahko delimo na zu-
nanje kazalnike (zadovoljstvo odjemalcev, kakovost izdelkov in 
storitev…), finančne kazalnike (rast prihodkov, število naročil 
…), notranje kazalnike (skrajšanje procesov, optimizacija proces-
ov …) ter kazalnike s področja učenja in razvoja (zadovoljstvo 
zaposlenih, njihova nova znanja, tehnološke izboljšave…).
3 Osnovni cikel »Demingovega« kroga poznamo danes v mnogih 
različicah. Slika prikazuje eno od teh različic v devetih korakih – 
štiri osnovne faze so podrobneje predstavljene skozi korake.
4 Največji izziv so zaposleni z ustreznim znanjem in izkušnjami.
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odgovornosti5, ki jo lahko opredelimo tudi kot 
vplivanje posamezne organizacije na okolje, v 
katerem deluje. Pristopi, na kakšen način dose-
či ta cilj, pa se od organizacije do organizacije 
razlikujejo. 

Družbena odgovornost se v zdravstvenem sis-
temu lahko, glede na že opisano, pojmuje kot 
odgovornost izvajalcev zdravstvenih storitev do 
potreb in pričakovanj okolja, s poudarkom na 
pravočasni, varni in kakovostni obravnavi pa-
cienta. Ker so potrebe in pričakovanja čedalje 
višja in zahtevnejša, je še toliko bolj pomemb-
no neprestano izvajati vse faze kroga PDCA s 
poudarkom na izboljšavah. Slednje je težko 
realizirati brez ustreznega komuniciranja v or-
ganizaciji in posledično sistemskega pristopa k 
vključevanju zaposlenih v vse aktivnosti. Orga-
nizacijske spremembe v smeri čim večje učin-
kovitosti so podpora naporom za doseganje 
boljših rezultatov, ki pa si jih danes težko pred-
stavljamo brez ustrezne informacijske podpore 
za izvajanje temeljne dejavnosti in poslovnih 
procesov. Največji poudarek je tako na dobro 
izobraženem, usposobljenem, pripadnem in 
motiviranem zaposlenem.

3. NA KAJ ODGOVARJA SANACIJA
    JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV?

Vlada Republike Slovenije se je v juliju 2017 se-
znanila z vzroki za primanjkljaje v javnih zdrav- 
stvenih zavodih, ki so konec leta 2016 v bilan-
ci stanja izkazovali kumulirane presežke od-
hodkov nad prihodki v skupni višini 170,3 mio 
EUR. Neplačane zapadle obveznosti so znašale 
115,6 mio EUR, v prvi polovici leta 2017 pa so 
se povzpele na 147,2 mio EUR. Posledično je 
nato vlada julija 2017 sprejela sklep, da pripravi 
načrt ukrepov za zagotovitev finančne in po-
slovne stabilnosti bolnišnic ter za poplačilo ne-
poravnanih zapadlih obveznosti. Pripravljen je 
bil Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev 
finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavo-
dov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija 
(v nadaljnjem besedilu: interventni zakon), ki 
poleg enkratnih ukrepov za takojšnjo finančno 
sanacijo poslovanja bolnišnic ter spremembo 
plačilnih rokov predvideva tudi njihovo sanaci-
jo. Veljati je začel konec septembra 2017.

Zaradi slabe likvidnostne situacije je bilo resno 
ogroženo izvajanje javne službe v bolnišnicah, 
zato je bilo na podlagi sprejetega interventnega 
zakona:
•	 15 javnim bolnišnicam konec novembra 

2017 izvedeno nakazilo sredstev iz državne-
ga proračuna v višini 135,7 mio EUR za po-
krivanje presežka odhodkov nad prihodki, 

•	 poleg tega pa je bil izveden odpis obveznosti 
iz naslova združevanja amortizacije v 6 bol-
nišnicah v skupni višini 6,9 mio EUR. 

Ključni cilj sanacije bolnišnice je ekonomsko 
vzdržno in samostojno delovanje bolnišnice ob 
sočasni zadostni kakovosti in varnosti zdrav- 
stvene obravnave, pri čemer:
•	 se »ekonomsko« nanaša na neposredni pred- 

met sanacije,
•	 »vzdržno« pomeni izvajanje ukrepov dolgo-

ročnejše narave (ne le ukrepov s kratkoroč-
nimi učinki),

•	 »samostojno« predstavlja vzdržno poslova-
nje bolnišnice brez interventne oziroma sis-
temske pomoči države,

•	 ukrepi sanacije ne bodo negativno vplivali 
na »kakovost in varnost zdravstvene obrav-
nave« (oziroma bodo prispevali k dvigu ka-
kovosti in varnosti).

Projekt se bo izvajal od dne sprejetja sklepa vla-
de o uvedbi sanacije, to je od 1. 12. 2017 do 30. 
11. 2021. Sanacija v posamezni bolnišnici se 
zaključi, ko vlada na predlog ministra sprejme 
sklep, da so izpolnjeni cilji in namen izvedene 
sanacije v posamezni bolnišnici, oziroma naj-
pozneje do 30. 11. 2021. Vlada sprejme sklep o 
začetku in zaključku sanacije. 

Z interventnim zakonom je tako ustanovitelj 
javnih zdravstvenih zavodov posegel v načrto-
vanje, organiziranost, vodenje in nadzor s tem, 
ko je:
•	 pristojnost za odločitve v zvezi s potrditvijo 

sanacijskih programov, ki jih pripravijo sa-
nacijske uprave, in razrešitve članov sanacij-
skih uprav prenesel na ministra, pristojnega 
za zdravje, 

5 http://www.fos-unm.si/media/pdf/forum/bahc_zbornik_fo-
rum_12_web__4_.pdf, 24. forum odličnosti in mojstrstva, 
Otočec 2012
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•	 uvedel sanacijski odbor kot novo strokov-
no telo ministra za zdravje, ki pripravi iz-
hodišča za pripravo sanacijskega programa, 
vzpostavi sistem nadzora nad izvajanjem 
sanacijskega programa, v času izvedbe sa-
nacije podaja usmeritve in nadzoruje potek 
sanacij v bolnišnicah v skladu s sanacijskimi 
programi, postavi merljive cilje in kazalnike, 
ki jih zasledujejo sanacijske uprave,

•	 z dnem uvedbe sanacije vodstva bolnišnic, 
za čas trajanja sanacije, preoblikoval v sana-
cijske uprave hkrati pa le te glede na obseg 
dejavnosti omejil na letni prihodek6.

V nadaljevanju sta podrobneje opisani dve fazi 
(planiranje in nadzor), v katerih sanacijski od-
bor aktivno sodeluje.

4. SANACIJSKI PROGRAM BOLNIŠNICE

Z izhodišči za pripravo sanacijskega programa 
je sanacijski odbor bolnišnicam v sanaciji spo-
ročil, kaj je treba narediti7 ter do kdaj je posa-
mezen vsebinski sklop8 treba narediti. Izhodišča 
za pripravo sanacijskega programa so bila po-
sredovana bolnišnicam v začetku februarja 2018 
in predstavljajo osnovo (tj. minimalne vsebine) 
za opredelitev ukrepov in aktivnosti za dosega-
nje ciljev sanacije. Posamezna sanacijska upra-
va bo navedeni dokument ustrezno dopolnila z 
vsebinami, za katere meni, da bodo v največji 
meri dosegle cilj sanacije v njihovi bolnišnici. 

Temeljni del sanacijskega programa predstav- 
lja akcijski načrt ukrepov. Sanacijski program 
vključuje tudi:
•	 časovnico ukrepov in aktivnosti, vključno s 

podatki o predvidenem zaključku sanacije v 
celoti,

•	 simulacijo predlaganih ukrepov z vidika 
vpliva na finančni rezultat poslovanja, oce-
no neto finančnega učinka posameznega 
predlaganega ukrepa,

•	 vsoto učinkov vseh predlaganih ukrepov na 
finančni rezultat poslovanja po letih skozi 
čas trajanja sanacije,

•	 komunikacijski načrt, v katerem naj bo 
natančno opredeljen načrt komuniciranja 
ukrepov sanacije in njihovega uresničevanja 
znotraj bolnišnice ter način vključevanja 
zaposlenih v izvedbo sanacije, kot tudi po-
trebno komunikacijo za povezovanje za re-

alizacijo sinergij sodelovanja med bolnišni-
cami ter komuniciranja z okoljem, vključno 
z uporabnikom zdravstvenih storitev.

Izhodišča opredeljujejo zgolj kazalnike in okvir-
ne cilje, pri čemer si bolnišnica v sanacijskem 
programu konkretni cilj (vrednost kazalnika) 
določi sama, pri tem pa sledi cilju in namenu 
sanacije. Osnova za pripravo sanacijskega pro-
grama je 31. 12. 2017 (izhodiščni datum). Pri 
tem se upoštevajo tudi vsa že znana izhodišča, 
npr. 5-odstotni dvig cen zdravstvenih storitev in 
morebitne obremenitve plač, znane v času pri-
prave sanacijskega programa. Sanacijski ukrepi, 
določeni v sanacijskem programu, sledijo izho-
diščem po posameznih zaokroženih vsebinskih 
področjih, in sicer:
•	 izvajanje zdravstvenega programa,
•	 financiranje in investiranje,
•	 nastanek stroškov,
•	 izvajanje tržne dejavnosti in
•	 vzpostavitev nadzora poslovanja.

Na podlagi izhodišč sanacijskega odbora so sa-
nacijske uprave bolnišnic pripravile sanacijske 
programe, ki vsebujejo:

4. 1 Analizo stanja bolnišnice glede:
•	 vzpostavitve nadzora poslovanja,
•	 izvajanja zdravstvenih programov,
•	 nastanka stroškov po vrstah stroškov,

6 Sanacijsko upravo tvorijo:
•   direktor, strokovni direktor oziroma strokovni vodja in 
pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege v bolnišnici, 
katerega letni prihodki dosegajo do 40 mio EUR (Splošna 
bolnišnica Brežice, Splošna bolnišnica Jesenice, Bolnišnica za 
ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošna bolnišnica Ptuj, 
Bolnišnica Topolšica, Splošna bolnišnica Trbovlje),
•   direktor, strokovni direktor oziroma strokovni vodja, 
pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in pomočnik 
direktorja za pravne zadeve v bolnišnici, katerega letni pri-
hodki so višji od 40 mio EUR in nižji od 100 mio EUR (Splošna 
bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica 
Murska Sobota, Splošna bolnišnica Novo mesto, Splošna 
bolnišnica Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Nova Gorica),
•   direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za področje 
zdravstvene nege, pomočnik direktorja za pravne zadeve in 
pomočnik direktorja za ekonomske zadeve v bolnišnici, katerega 
letni prihodki so višji 100 mio EUR (Onkološki inštitut Lju-
bljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Univerzitetni 
klinični center Maribor).
7 Za pripravo sanacijskega programa je bila pripravljena meto- 
dologija, s katero sta bili definirani vsebina in oblika dokumenta.
8 Osnutek sanacijskega programa je sestavljen iz treh vsebinsko 
zaokroženih sklopov, in sicer analiza stanja, akcijski načrt ukre-
pov ter dodatek: predlog sistemskih rešitev.
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•	 pogojev financiranja in
•	 pogojev investiranja;

4. 2 Akcijski načrt ukrepov s terminskim 
        planom na področju:
•	 plačilne sposobnosti, 
•	 obvladovanja stroškov, 
•	 obvladovanja prihodkov, 
•	 obvladovanja poslovnih procesov,
•	 izvajanja dejavnosti v okviru javne                                  

zdravstvene službe z možnostjo poslovnega 
in strokovnega povezovanja, investicij in 
kadrov,

•	 obvladovanja čakalnih dob in
•	 kakovosti in varnosti pacientov. 

Akcijski načrt ukrepov s terminskim planom po 
področjih vsebuje:
•	 merljive cilje in kazalnike, 
•	 aktivnosti in ukrepe za dosego ciljev ter od- 

govorne osebe za izvedbo aktivnosti in 
ukrepov, 

•	 predvidene finančne učinke ukrepov, 
•	 roke za izvedbo aktivnosti, 
•	 odgovorne osebe za izvedbo sanacijskih 

ukrepov, 
•	 terminski plan izvedbe ukrepov, ki ne sme 

biti daljši od štirih let, in dinamiko sprem- 
ljanja izvajanja sanacijskega programa s 
strani sanacijskega odbora. 

Sanacijske programe so pripravile sanacijske 
uprave v mesecu aprilu 2018 in ga posredovale 
v obravnavanje svetu zavoda, za tem pa sana-
cijskemu odboru, ki ministru poda mnenje o 
njegovi ustreznosti in skladnosti s podanimi iz-
hodišči. Sanacijski odbor je v fazi pregledovanja 
pripravljenih sanacijskih programov na način, 
da bo poleg popolnosti, upoštevanje izhodišč, 
pred podajanjem mnenja preveril najmanj, ali 
so ukrepi tudi po obsegu finančnih učinkov za-
dostni. V primeru neustreznosti pripravljenih 
sanacijskih programov glede na predstavljena 
kriterija bo sanacijski odbor pripravljavce po-
zval k dopolnitvi. V nadaljevanju bo ministrica 
potrdila ali zavrnila pripravljeni sanacijski pro-
gram. Potrjeni sanacijski program je podlaga za 
sprejem letnih programov dela in finančnih na-
črtov bolnišnic, vključno s kadrovskimi načrti.

Sanacijska uprava bo v nadaljevanju pripravlja-
la kvartalna poročila o izvajanju sanacijskega 
programa, ki ga predloži sanacijskemu odboru. 

Sanacijski odbor v roku 30 dni od prejema sana-
cijskega poročila s strani sanacijske uprave pri-
pravi poročilo o svojem delu in poteku sanacije 
ter ga pošlje ministrici. Poročanje vladi o izvaja-
nju sanacijskih programov se izvede dvakrat le-
tno. Hkrati izpostavljam, da bo sanacijski odbor 
v praksi – neposredno pri javnih zdravstvenih 
zavodih v sanaciji – obdobno preverjal dosega-
nje načrtovanih učinkov pripravljenih ukrepov. 
Obdobje, v katerem bodo bolnišnice v sanaciji 
izvajale sanacijske programe, je relativno dolgo 
in zato je realno pričakovati, da bo prihajalo do 
sprememb pripravljenih sanacijskih aktivnosti 
iz več vzrokov, in sicer zaradi bistveno spreme-
njenih okoliščin ali pa tudi zaradi nedoseganja 
načrtovanih (ocenjenih) finančnih učinkov.

Sanacijski odbor ocenjuje, da čeprav niso se-
stavni del sanacijskega programa, sistemske re-
šitve predstavljajo enega od ključnih pogledov 
na nastale razmere in z njimi povezanih rešitev. 
Zato je bila bolnišnicam v sanaciji dana mo-
žnost njihovega pogleda in ovrednotenja po-
tencialnih učinkov, ki bi jih lahko drugačne sis-
temske rešitve prinesle k njihovemu poslovanju. 
Predloge sistemskih sprememb so tako navedli 
v zaključnem delu sanacijskega programa. Kljub 
temu sanacijski ukrepi bolnišnice ne morejo biti 
vezani na predlagane sistemske rešitve.

5. IZZIVI PRI TEMELJNIH NAČELIH 
     EKONOMIKE V ZDRAVSTVU 
     V PRIHODNJE

Na začetku prispevka sem zapisal, da so načr-
tovanje, organiziranost, vodenje in nadzor zelo 
pomembni, če ne ključni elementi ekonomike 
in vodenja v vseh organizacijah, ne le v zdrav- 
stvu. V nadaljevanju so zapisana razmišljanja o 
potrebnih spremembah9. 

Načrtovanje v zdravstvenem sistemu v osno-
vi obsega predvsem načrtovanje aktivnosti oz. 
dejavnosti in potrebnih virov na ravni posame-
znega javnega zavoda ter načrtovanje na ravni 

9 Glede na to, da sem del prispevka posvetil neprestanim 
izboljšavam, ki jih v zdravstvenemu sistemu ne izkoriščamo do-
volj, bi bilo mogoče ustrezneje namesto »spremembah« zapisati 
»izboljšavah«.
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plačnika10. Manjka pa načrtovanje na ravni ce-
lotnega sistema, še posebej ob dejstvu, da je la-
stnik vseh javnih bolnišnic in hkrati tudi njihov 
upravitelj država. Načrtovanje na ravni celotne-
ga sistema je mišljeno predvsem kot strateško 
načrtovanje, ki bo za potrebe zdravstvenega 
sistema dalo podlago za organizacijo mreže iz-
vajalcev zdravstvene dejavnosti in programov 
zdravstvenih storitev ter potrebnih virov, ob 
upoštevanju potreb starajočega se prebivalstva, 
vendar ne na račun dostopnosti do storitev in 
kakovosti obravnave pacientov. Temeljni pogoj 
za vzpostavitev ustreznega strateškega planira-
nja je dober presek trenutnega stanja ob upošte-
vanju tveganj oz. omejitev. 

Zavedamo se tudi pomanjkljivosti pri zagota-
vljanju potrebnih finančnih virov za nemoteno 
in kakovostno izvajanje zdravstvene dejavno-
sti. Zgolj sanacijski ukrepi na ravni posamezne 
bolnišnice najverjetneje ne bodo zadostni za 
dolgoročno zagotavljanje finančne vzdržnosti 
delovanja javnih zdravstvenih zavodov. Treba je 
preveriti tveganja in pomanjkljivosti obstoječe-
ga sistema financiranja ter pripraviti predlog iz-
boljšav. Obenem je treba omogočiti vzpodbude 
za tiste bolnišnice, ki delajo nad pričakovanimi 
rezultati, so bolj učinkovite, hkrati pa dosegajo 
visok nivo kakovosti in varnosti storitev za pa-
cienta. 

Seveda pa osnovo za pripravo ustreznih ukre-
pov, s katerimi bi naslovili izpostavljene izzive, 
predstavlja tehten premislek glede vzdržnosti 
zdravstvene blagajne, zagotavljanje potrebnih 
finančnih sredstev in t. i. košarice storitev (kaj 
in v kolikšnem obsegu plačujemo skozi zdrav- 
stveno blagajno, druge oblike zavarovanja/par-
ticipacije). Ker proračunski vir, namenjen in-
vesticijam, že dlje časa ni zadosten, je v bližnji 
prihodnosti nujno poiskati drugačen model fi-
nanciranja. 

Tudi pri organiziranosti se težko ognemo vpra-
šanju mreže izvajalcev in programov zdravstve-
nih storitev. Torej govorimo o organizacijskem 
in prav tako tudi finančnem izzivu, kako obsto-
ječi sistem izboljšati, ga poenostaviti in narediti 
učinkovitejšega. Ker sem pristaš povezovanja, 
ocenjujem, da bi lahko veliko pozitivnih učin-
kov sinergij našli ob postopnem združevanju 
posameznih bolnišnic v holdinge oz. iz vsake-

ga od obeh največjih kliničnih centrov naredili 
holding. Na ta način bi odgovorili na vprašanje 
odzivnosti velikih sistemov, kot sta npr. oba 
klinična centra, ter finančne učinkovitosti v 
primerih združevanja posameznih služb, ko bi 
medsebojno povezali posamezne splošne in/ali 
specializirane bolnišnice.

Ministrstvo trenutno izvaja postopke javnega 
naročanja za večje investicijske projekte (grad- 
nja, draga medicinska oprema), medtem ko 
ostala javna naročila izvajajo zavodi sami. S 
projektom skupnega javnega naročanja11 na po-
dročju zdravil in medicinskih pripomočkov je 
bil narejen korak v smeri iskanja sinergijskih 
učinkov skupnega javnega naročanja, vendar 
je trenutno zasnovan le kot vladni projekt, za 
nadaljevanje katerega je v prihodnje treba po- 
iskati ustrezno rešitev. Ocenjujem, da težko naj-
demo le eno možno rešitev, kako skupno javno 
naročanje organizirati v prihodnje, saj je hkrati 
treba odgovoriti na vprašanje, ali bodo finanč-
ni učinki pričakovani, če se bodo blago in sto-
ritve naročali v celoti na enem mestu. Skupno 
javno naročanje načeloma pomeni enega na-
ročnika in več odjemalcev. Praksa v nekaterih 
primerih kaže, da posamezni naročniki izven 
sistema skupnega javnega naročanja dosegajo 
nižje cene. Podobne izkušnje imajo tudi v tujini, 
zato se organiziranja in izvajanja dejavnosti na 
področju skupnega javnega naročanja lotevajo 
postopoma, s ciljem učinkovitosti pri dolžini 
trajanja postopkov in finančnega učinka. Za sled- 
nje je osnovni predpogoj ustrezno izobražen in 
usposobljen kader.

Pomanjkljivosti, bolje rečeno priložnosti za iz-
boljšave, na področju vodenja bolnišnic se ka-
žejo na vsaj dveh področjih, in sicer:
•	 usposobljenost, motiviranost in pripadnost 

ključnih vodilnih kadrov ter 
•	 spremenjen način vodenja. 

10 V tem konkretnem primeru je mišljen Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS).
11 Projekt poteka v sodelovanju Ministrstva za javno upravo RS 
in Ministrstva za zdravje RS
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Za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti ključ-
ni vodilnih in drugih kadrov12 je pomembno 
vzpostaviti sistem usposabljanja in izpopolnje-
vanja, ki so ga deležni vsi najkasneje ob nastopu 
funkcije. S tem zagotovimo poznavanje bazič-
nih vsebin v delovanju zdravstvenega sistema 
ter boljše temelje v medsebojnem razumevanju 
tudi med različnimi organi zavoda. Motivi-
ranost in pripadnost kadrov sta sestavna dela 
kulture posamezne organizacije, ki se izgrajuje 
na podlagi medsebojnega zaupanja (odnosov), 
komuniciranja, pooblaščanja ipd.

S kulturo v organizaciji je tesno povezan sistem 
vodenja. Trenutno je ta predvsem z zakonodajo 
definiran in ne daje veliko možnosti za nadalj-
nji razvoj. Ena od teorij organizacijske znanosti 
pravi, da sta pri uspešnosti organizacije ključ-
nega pomena vključenost zaposlenih in njihova 
motiviranost13. McGregor, kot njen avtor, izhaja 
iz prepričanja, da je za uspešnost organizacije 
ključna motivacija vseh zaposlenih, ne le vodil-
nih. Vodstvo je odgovorno za organiziranje pr-
vin delovnega procesa (predvsem virov) zato, da 
organizacija dosega zastavljene cilje, kot tudi za 
ustvarjanje takšnih organizacijskih razmer, da 
bodo zaposleni dosegli kar največ svojih ciljev 
ob sočasnem doseganju organizacijskih ciljev14. 
Z vidika zaposlenih je naloga vodstva organiza-
cije usmerjanje in motiviranje ter kontroliranje 
dejavnosti zaposlenih, da bodo naredili, kar or-
ganizacija potrebuje. Navedena teorija opisuje 
pristope, ki bi vodenju v bolnišnicah dalo nov 
zagon za izboljšanje trenutnega stanja.

V sodobni družbi, v kateri želimo odgovarjati na 
kompleksne izzive, nujno potrebujemo ustrezen 
informacijski sistem. Njegova temeljna funkcija 
je podpora delovanju/izvajanju poslovanja ter 
temeljne dejavnosti vsake moderne organiza-
cije, podpora upravljanju/obvladovanju tveganj 
ter izvajanju nadzora. Tudi zdravstveni sistem 
tu ne predstavlja nikakršne izjeme. 

Ministrstvo za zdravje izvaja večino svojih ak-
tivnosti in procesov brez ustrezne informacij-
ske podpore. Večina podatkov za odločanje se 
zbira od izvajalcev storitev, združenja oz. NIJZ 
in ZZZS na klasičen način, kar precej otežuje 
nadaljnjo uporabo in posledično odločanje na 
podlagi dejstev. Drugi del iste problematike pa 
se kaže v nepovezanosti informacijskih siste-

mov znotraj posameznega izvajalca storitev kot 
tudi med njimi. Slednje se odraža predvsem v 
manjši transparentnosti in racionalnosti poslo-
vanja zavodov ter slabši storitvi za pacienta. Za 
posamezen javni zavod to pomeni tudi dodatne 
finančne stroške ob manjši učinkovitosti oz. od-
zivnosti na potrebe in pričakovanja pacientov 
ter zaposlenih. Kot pomemben izziv v prihodnje 
se na tem področju kaže iskanje ustrezne celovi-
te informacijske rešitve na ravni zdravstvenega 
sistema za vse deležnike (od bolnišnic do NIJZ, 
ZZZS in ministrstva).
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Kako poiskati potencial 
v zaposlenih?

Povzetek 
Avtorica v prispevku poudarja pomen ozavešča-
nja, da lahko prav vsak ob ustreznih pogojih in 
vodenju prepozna in razvija svoj potencial. Pou- 
darja ključno vlogo vodij in njihovo odgovornost, 
pri čemer ne gre zanemariti odgovornosti zapo-
slenega. V članku avtorica razširi sliko posame-
znikovega potenciala na osebnostne lastnosti, 
prepričanja in vrednote. Predvsem pa se ukvarja 
s pristopi, kako poiskati in razvijati potencial za-
poslenih z raziskovanjem skozi projektno delo in 
naloge. Poudarja vlogo mentorstva, spodbujanja 
in vodenja. Sistemi za razvoj kadrov, ki jih vzpo-
stavi strokovna služba, pomagajo. Če pa teh ni, 
naj to ne bo izgovor za vodje, da nimajo pogo-
jev za iskanje potenciala pri zaposlenih. Članek 
konča z učinki, s katerimi lepo pokaže, da vse tri 
strani pridobijo, tako organizacija in vodje kot 
zaposleni. Torej ni vprašanje, ali iskati potencial 
in ga razvijati, temveč se pokaže nujnost le-tega.

Abstract
In this contribution, the author emphasises the 
importance of becoming aware that, in suitable 
conditions and under appropriate management, 
anyone can identify and develop their personal 
potential. She stresses the essential role of lead-
ers and their responsibility, not overlooking the 
responsibility of employees. The author broad-
ens the picture of a person’s potential to include 
personal characteristics, beliefs and values. She 
delves into different approaches to finding and 
developing employees’ potential through research 
in the framework of project work and tasks. She 
highlights the importance of mentorship, encour-
agement and leadership. Human resource devel-
opment systems that are set up by expert services 
can be of great help. If such systems do not exist, 
leaders should not use this as an excuse for failing 
to seek potential in their employees. The article 
concludes with a series of effects, clearly showing 
that this is a win-win situation for all three sides, 
i.e. the organisation, the leaders and the employ-
ees. There is no need to ask oneself whether po-
tential should be identified and developed, as this 
has already become a necessity.
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1. UVOD

Velika večina zaposlenih lahko razvije svoj po-
tencial ob ustreznem vodenju, tako kot večina 
semen ob ugodnih pogojih vzklije. Je pa po-
membno ozavestiti, da gre pri razvoju poten- 
ciala za dvostransko obvezo, v kateri nosijo svoj 
delež odgovornosti in pristojnosti tako zaposle-
ni kot tudi organizacije oziroma vodje. Razvoj 
potenciala je treba razumeti kot investicijo v 
prihodnost. Korist zaposlenega je njegov osebni 
in profesionalni napredek, obenem pa se mora 
zavedati, da organizacija v zameno pričakuje 
njegovo zavzetost in predanost skupnim ciljem. 
Za uresničitev tega pričakovanja pa obstaja še en 
nujni pogoj. Zaposleni bo v organizaciji priprav- 
ljen razvijati svoj potencial, če obstaja ujemanje 
med cilji organizacije in njegovimi osebnimi ci-
lji. Če tu že v osnovi prihaja do razhajanja, je 
malo verjetnosti, da bo zaposleni v organizaciji 
ostal in tudi vlaganje v njegov razvoj na to ne bo 
vplivalo. Praviloma ne. Zato je ključno jasno in 
pregledno komuniciranje ciljev in pričakovanj 
zaposlenim s strani njihovih neposredno nad-
rejenih. 

Potem je tu še vprašanje motivacije. Motivacija 
in zavzetost zaposlenih vedno izhajata iz občut-
ka pripadnosti in koristnosti oziroma lastnega 
prispevka k doseganju skupnega cilja. Časi av-
toritativnega vodenja so mimo, prihajajo nove 
generacije, ki so izrazito usmerjene v zasledo-
vanje svojega življenjskega smisla, pri čemer se 
njihove prioritete občutno razlikujejo od »tra-
dicionalnih«. Življenjski stil in lastno življenje 
sta daleč v ospredju in šele v tej sliki je prostor 
za delo in podjetje. Smisel tega, kar počnemo, 
se je globoko ugnezdilo tudi med potrebe so-
dobnega zaposlenega, zato je tako pomembno, 
ne le da zaposleni pozna cilje organizacije in se 
z njimi identificira, ampak da v organizaciji ob-
staja okolje, ki vložke zaposlenih tudi prepozna.

2. POTENCIAL – KAJ TO JE?

Potencial je določena zmogljivost oziroma zmož- 
nost, ki je bodisi že bila izražena ali pa se lahko 
še razvije ob ustreznem vodenju. Vse prevečkrat 
pa se ujamemo v past, da premišljujemo o tem, 
česa nimamo in kaj pogrešamo, ter nismo po-
zorni na to, kaj imamo in kaj lahko s tem nare-
dimo. Potencial je pravzaprav polje možnosti, v 

katerem so vse tiste stvari, ki jih potrebujemo 
za uspešno delovanje organizacije. In največkrat 
razumemo pod potencialom veščine in znanja, 
kar pa še zdaleč ni vse. Naši zaposleni imajo 
tudi potencial za timsko delo, raziskovanje, skrb 
za druge, kreativnost, konstruiranje in vodenje 
drugih. Potem pa so tu še naša prepričanja, vred- 
note in motivi. In kaj vse to poveže v delujočo 
celoto? Smisel, poslanstvo, poklicanost. Ko oza-
vestimo svoj smisel, smo pripravljeni na polno 
uporabiti vsa svoja znanja in veščine ter smo 
notranje motivirani za uresničitev zadanega.

3. POTENCIAL – KAKO GA PREPOZNATI?

a) Raziskovanje: ključni element pri prepo-
znavanju potenciala naših sodelavcev je odprt 
odnos in komunikacija. Seveda imamo na vo-
ljo tudi različna orodja v smislu prepoznava-
nja osebnostnih lastnosti in interesov, ki nam 
lahko pomagajo usmerjati naš dialog s sode-
lavci. Ta nam tudi ponujajo polje možnosti za 
raziskovanje in postavljanje vprašanj. Na tak 
način damo zaposlenim vedeti, da so nam 
pomembni, da nas zanimajo in s tem se že 
začnejo počutiti sprejete in del kolektiva. Nji-
hova motivacija za osebni in strokovni razvoj 
raste, dviguje se tudi njihova zavzetost. 

b).Priložnost: ko enkrat prepoznamo intere-
se naših sodelavcev in sodelavk, jim je nujno 
ponuditi priložnost, da se pokažejo in do-
kažejo. Seveda je treba začeti z nalogami ali 
projekti, ki so zanje realno dosegljivi oziroma 
izvedljivi, pa kljub temu dovolj ambiciozni, 
da jih motivirajo. Vedno znova se izkaže, da 
je mentorstvo ali sponzorstvo nekoga izkuše-
nejšega zelo koristno. V tem primeru prido-
bivata oba, saj s sodelovanjem oplemenitita 
drug drugega z različnimi znanji, izkušnjami, 
pa tudi osebnostno rasteta, saj je treba poka-
zati dovolj odprtosti, potrpežljivosti, vztraj-
nosti, tolerance in spoštovanja pa tudi po-
slušanja in izmenjave mnenj. V tem odnosu 
bo ključno, kako se bo mentor ali izkušenejši 
kolega odzval na napake, ki so definitivno 
del učnega procesa. Bo to učna lekcija ali pa 
frustracija, ki bo zaposlenemu preprečila, da 
bi nadaljeval s samostojnim raziskovanjem. 
Pomembno je, da proces le usmerjamo in ne 
polagamo rešitev na mizo. Ko jim dovolimo 
relativno samostojnost pri soočanju z izzivi v 
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organizaciji, ki so prepoznani kot pomembni, 
jim omogočimo, da se počutijo pomembne, 
svobodne in kreativne v ustvarjanju rešitev in 
iskanju novih načinov reševanja nalog.

c) Priznanje za opravljeno delo: ko enkrat 
končajo nalogo ali projekt, naj ga predstavijo 
širšemu krogu in vodstvu, saj je že to samo po 
sebi priznanje. Če pa znamo njihove naloge 
in projekte umestiti še v širšo sliko, se pravi 
vizijo in strategijo organizacije, smo jim dali 
priznanje za njihov pomemben prispevek. 
Pa ne samo končno priznanje, tudi sprotne 
spodbude in pohvale za etapne cilje so po-
membne, da na poti ne omagajo in izgubijo 
motivacije. 

Za vzpostavitev takega načina prepoznavanja 
potencialov ni odgovorna strokovna služba za 
razvoj kadrov. Seveda je super, če lahko poma-
ga in spodbuja tak način dela. Še vedno sem pa 
mnenja, da so ključni vodje in zaposleni. Vsak 
vodja bi moral razvijati svoje veščine razisko-
valnih intervjujev, dialoga in poslušanja ter jih 
uporabiti pri delu s svojimi sodelavci, zaposleni 
pa biti proaktivni v iskanju priložnosti oziroma 
v komunikaciji s svojimi vodji. Vedno se najdejo 
projekti in naloge, ki so pomembni, pa mogo-
če ta trenutek ne tako nujni, in zato se nihče ne 
ukvarja z njimi – naj bodo priložnost za zapo-
slene, ki se želijo preizkusiti ali dokazati. 

Če pa imamo uvedene sistematične razgovo-
re z zaposlenimi, ki potekajo med zaposlenim 
in njegovim vodjem ter predstavljajo ključno 
orodje spremljanja, spodbujanja in usmerjanja 
razvoja zaposlenega, je treba določiti cikle, zno-
traj katerih se bodo ti pogovori odvijali, in nji-
hovo vsebino. Letni cikel že dolgo ni več dovolj, 
potrebni so medletni in mesečni razgovori, če 
želimo, da bo orodje delovalo. Predvsem pa je 
ključno, kaj se z ugotovljenim na teh razgovorih 
zgodi. Ali ostane zapisano v lepem dokumentu 
ali sledi akcija!? Pri vodenju teh razgovorov pa-
zimo in spodbujamo, da je komunikacija dvo-
smerna, da se ne prelevi v enosmerno podajanje 
ocen, sodb in navodil, pač pa da tudi zaposle-
nemu omogočimo, da pove, kaj pričakuje in kaj 
potrebuje ter česa si želi več in česa manj.

Dokaj razširjeni letni razgovori z zaposleni-
mi največkrat združujejo več različnih tipov 
pogovorov, od razgovora o doseženih ciljih 
(organizacije in individualnih) do razvojne-
ga in kariernega razgovora ter tudi razgovora 
o napredovanju (to je lahko ločen postopek). 
V okviru razvojnega pogovora z zaposlenim 
lahko pregledamo dosežene rezultate glede na 
program izobraževanja, če ga je bil deležen, 
ocenimo razvoj njegovih kompetenc ter se po-
govorimo o stopnji zadovoljstva in njegovih 
ambicijah. Na tej točki se pogovor lahko prevesi 
v karierni razgovor, katerega težišče je posneti 
stanje ujemanja med potrebami organizacije in 
pričakovanji zaposlenega. Predvsem pa želimo 
z njegovo pomočjo usmerjati kariere ključnih 
in potencialnih kadrov v skladu z razvojnimi 
potrebami organizacije. Posledica tega je, da za-
poslenemu ponudimo ustrezen program izobra-
ževanja in izpopolnjevanja, s pomočjo katerega 
se bo približal želenemu cilju na karierni poti. 

Tudi pri kariernem razgovoru merimo napredek 
glede na dogovorjene dejavnosti in cilje, najbo-
lje enkrat na leto ali enkrat na dve leti, odvisno 
od dinamike v podjetju. To obdobje omogoča 
dovolj časa, da zaposleni pridobljene veščine 
preizkusi in izmojstri tudi v praksi na projek-
tih in nalogah, kar se mora pokazati v njegovih 
rezultatih.

4. UČINKI PREPOZNAVANJA                                            
     POTENCIALA

a) Z vidika organizacije je ta pristop pravza-
prav nujen. Če zaposleni in njihovi vodje ne 
prepoznajo potenciala, ga ti ne morejo raz-
vijati, uporabiti – in to so lahko pomembni 
razlogi za neučinkovitost, nezavzetost in ne-
zadovoljstvo pri delu. Tega pa si danes no-
bena organizacija ne more privoščiti. V na-
sprotnem primeru pa imamo zaposlene, ki na 
polno uporabljajo in razvijajo svoj potencial, 
so pri delu strastni, zavzeti in uspešni. Orga-
nizacije pridobijo nove poglede, ideje, najde-
jo nove načine pri že ustaljenih postopkih in 
organizacijskih predpisih. Kultura toleriranja 
napak, če jo vzamemo kot lekcijo, ki se upo-
rabi za učenje, prinese še dodatne kreativne 
in inovativne rešitve.
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b) Vodje pridobijo veščine vodenja zaposle-
nih, predvsem komunikacijske spretnosti, kot 
sta postavljanje odprtih vprašanj in aktivno 
poslušanje. Naučijo se tudi sprejemanja dru-
gačnih pogledov in idej ter s tem spoštovanja 
različnosti. Predvsem pa je na ta način veliko 
lažje upravljati spremembe, saj zaposlene ve-
liko bolje in hitreje vključimo, ti pa spremem-
be največkrat kar sami predlagajo.

c) Zaposleni dobijo priložnost, da raziščejo 
svoje potenciale in tako se tudi lahko samore-
alizirajo veliko hitreje, kot če bi samo oprav- 
ljali delo, ki jim ga nekdo odredi. Samorea-
lizacija je ključna pri iskanju smisla, in ta je 
na samem vrhu motivacije posameznika. Če 
me nekaj, kar počnem, izpolnjuje, me nič ne 
more ustaviti.

5. ZAKLJUČEK 

Za zaključek si bom izposodila besede Johna C. 
Maxwella: »Beseda spodbude učitelja učencu lah-
ko spremeni življenje. Beseda spodbude partner-
ja lahko reši zakon. Beseda spodbude voditelja 
lahko navdihne osebo, da pokaže svoj potencial.« 
Sama bi dodala še priložnost, da lahko zaposleni 
raziskuje in pokaže svoj potencial. 

Za konec morda le še opozorilo. Karierni razvoj 
pomeni usmeritev, želeni potencial in ne oblju-
be. Spreminjata se tako trg kot zaposleni. A ne 
glede na to, investicija v zaposlenega ni nikoli 
enačba z negativnim izidom – ne za organizaci-
jo ne za zaposlenega. Zaposleni in njihov poten-
cial so kapital podjetja. S kapitalom podjetja pa 
se je treba ukvarjati, mar ne?
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Nacionalni inštitut za javno zdravje

Stanje in priložnosti razvoja 
zaposlenih v zdravstvu

Povzetek
Strateško upravljanje človeških virov je ena iz-
med temeljnih funkcij uspešnega managementa 
organizacije, ne glede na panogo ali velikost. V 
zdravstvu bi vodstveni tim, poleg direktorja z ma-
nagerskimi znanji in dobrim poznavanjem zdrav- 
stvenega sistema ter strokovnjaka s področja me-
dicinske stroke, moral obsegati še strokovnjake, 
ki tim dopolnjujejo s pravnimi ali ekonomskimi 
znanji ter znanji s področja upravljanja človeških 
virov. V prispevku so predstavljene osnove stra-
teškega upravljanja človeških virov ter raziskava 
trenutnega stanja na tem področju v okviru jav-
nih zdravstvenih zavodov.

Abstract
Strategic human resources management is one of 
the basic functions of a successful organisation 
management, regardless of industry or size. In the 
healthcare system, the management team should, 
beside a managing director with managerial skills 
and a good knowledge of the healthcare system 
and a medical expert, also include experts who 
complement the team with legal or economic kno-
wledge as well as knowledge in the field of hu-
man resources management. The paper presents 
the basics of strategic human resources manage-
ment and a study of the current state of affairs in 
public health institutions.
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1. UVOD 

Strokovne in politične razprave zadnjih let se 
na področju zdravstva pretežno ukvarjajo s fi-
nanciranjem, obvladovanjem stroškov ter z re-
organizacijo zdravstvenih zavodov za doseganje 
večje stroškovne učinkovitosti. Na področju 
razvoja poslovanja in uspešnosti zavodov smo 
se v veliki meri posvetili sistemom kakovosti, 
notranji reviziji ter drugim ekonomskim meha-
nizmom, ki omogočajo bolj kakovostno poslo-
vanje, ki je posledično tudi stroškovno učinko-
vitejše. Vendar obstaja področje, ki mu je nujno 
treba začeti posvečati mnogo več pozornosti, saj 
tu leži še cela vrsta možnosti za dodaten dvig 
kakovosti tako storitev kot poslovanja. Nešteto 
strokovnih prispevkov, raziskav in primerjalnih 
študij najuspešnejših v svetovnem merilu vedno 
znova dokazuje, da je upravljanje človeških vi-
rov bistveni element uspešnega delovanja orga-
nizacije, celo v panogah, kjer je velik poudarek 
na tehnologiji, na strojih, kjer je vpliv človeške-
ga faktorja mnogo manjši, kot je v zdravstvu, ter 
kjer je tehnološka oprema zgolj osnovni pogoj 
za vrhunsko oskrbo. V zdravstvu ljudje delajo z 
ljudmi, njihovo poslanstvo je skrb za zdravje lju-
di. Torej so ljudje tisti, ki jih moramo ustrezno 
voditi, razvijati in skrbeti za doseganje njihovih 
polnih potencialov, saj preko njihove uspešnosti 
dosežemo uspešnost organizacije. Nenazadnje s 
tem prispevamo tudi k stroškovni učinkovitosti 
poslovanja.

2. KAJ SPLOH JE UPRAVLJANJE 
ČLOVEŠKIH VIROV IN KAKO MORA 
DELOVATI, DA OPRAVLJA STRATEŠKO 
FUNKCIJO V ORGANIZACIJI?

Menedžment človeških virov obsega širok spek-
ter strategij in aktivnosti organizacije, katerih 
namen je upravljanje ljudi in njihovega dela 
v organizaciji. Gre za proces, ki mora poteka-
ti na več organizacijskih nivojih, saj je srednji 
management ključen za uspešen potek proce-
sa. Zaposlene obravnava tako na posamezni 
kot skupinski ravni. Gre za razvoj sposobnosti 
posameznika, ki so pomembne za njegovo delo 
in hkrati za razvoj socialnega kapitala oziroma 
organizacijske kulture, ki z odnosi in povezava-
mi med posamezniki in skupinami ustvarja de-
lovno okolje za uspešno doseganje ciljev orga-
nizacije (Boxall in Purcell 2003). Menedžment 

človeških virov je torej tisti del menedžmenta, 
ki se ukvarja z:

- vsemi odločitvami, strategijami, kazalci, 
principi, izvedbami, praksami, funkcijami, 
aktivnostmi in metodami, ki se nanašajo na 
menedžment ljudi oziroma menedžment za-
poslenih v kateremkoli delu organizacije;
- vsemi dimenzijami, ki se nanašajo na ljudi, 
ki so v delovnem razmerju in vsemi dinami-
kami, ki sledijo iz tega;
- vsemi aktivnostmi, ki težijo k povečanju 
vrednosti obstoječih sredstev in storitev ter h 
kvaliteti delovnega življenja zaposlenih (Ren-
nie 2003, v Roštan 2010).

Ackerman (v Svetlik in Zupan 2009) definira 
štiri kadrovske strategije: 

- razvojna (usposabljanje, načrtovanje in no-
tranje razmeščanje),
- administrativna (postopki v zvezi z načrto-
vanjem in zaposlovanjem, običajno informa-
cijsko podprta),
- nadzorna (ocenjevanje in nagrajevanje 
uspešnosti ter ukrepi ob neuspešnosti ali na-
pakah),
- preiskovalna (raziskave trga delovne sile 
ipd.).

Svetlik (2009) dodatno opredeli nabor nalog s 
področja upravljanja človeških virov: 

- analiza in oblikovanje dela, 
- pridobivanje človeških virov, 
- razvoj človeških virov, 
- ocenjevanje uspešnosti dela, 
- povračilo za uporabo človeških virov in
- odnosi z zaposlenimi.

Ob tem poudari, da je naloga HRM pritegniti, 
razvijati in zadržati ključne posameznike, ki 
bodo razumeli ter učinkovito implementirali 
cilje in standarde v vsakodnevno delo z name-
nom doseganja učinkovitih procesov. Ni dovolj 
le izbrati in zaposliti osebe, ki bodo prispeva-
le k uspešnosti organizacije. Treba je vseskozi 
nadgrajevati in obnavljati veščine, sposobnosti 
in znanja v skladu s potrebami. V okolju, kot 
je zdravstvo, kjer ni dovolj kadrov na trgu, da 
bi lahko izbirali iz širokega nabora posamezni-
kov, pa je izjemno pomembno tudi ustvarjanje 
organizacijske kulture in vrednostnega sistema 
pri delu, saj so managementu, razen v ekscesnih 
primerih, na voljo le mehka orodja vodenja. 
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Tako je treba zaposlenim nameniti veliko časa 
in medosebne komunikacije.

Žezlina (2006) loči strateški menedžment člove-
ških virov na dva segmenta: strukturna funkcija 
upravljanja človeških virov (klasični kadrovski 
podprocesi, kot so navedeni zgoraj) ter koheziv-
ni elementi (kompetence, vodenje, komunikaci-
ja in organizacijska kultura), ki so vezni elemen-
ti organizacije ter zaposlenih. 

V procesu oblikovanja strategije HRM tako po-
stavimo cilje za daljše obdobje (od tri do pet let) 
ter predvidimo aktivnosti, s katerimi bomo te 
cilje uresničevali. V prvi fazi je potrebna ana-
liza obstoječega stanja (zadovoljstvo zaposlenih 
oziroma glavna področja nezadovoljstva, fluk-
tuacija, absentizem, strokovna usposobljenost, 
obstoječe kompetence zaposlenih ter značilna 
vedenja ob delu, ki so del obstoječe organiza-
cijske kulture). Na podlagi analize lahko pre-
poznamo ključna področja, kjer je organizacija 
v kontekstu dela z zaposlenimi neuspešna ali 
manj uspešna, področja, ki jih zaposleni sami 
prepoznajo kot pomembna za njihovo delo, ter 
pomembne informacije o obstoječih vedenjih in 
ravnanjih. Po prepoznavi ključnih področij se 
pripravijo kratkoročni, srednjeročni ter dolgo-
ročni ukrepi, s katerimi lahko usmerjamo zapo-
slene k strateškim ciljem, ki si jih je organizacija 
zastavila.

Gre torej za proces povezovanja vodenja zapo-
slenih s poslovno strategijo, kar je v zdravstvu, 
katerega ključni deležnik so ljudje, še toliko bolj 
pomembno. Področje strateškega vodenja za-
poslenih mora biti posledično nujno povezano 
s strateškimi cilji in poslanstvom organizacije, 
z namenom dobrega delovanja organizacije in 
z razvojem organizacijske kulture, ki spodbuja 
inovativnost in fleksibilnost (Dessler, 2011). 

Iz tega izhaja, da je menedžment zaposlenih bi-
stveni del menedžmenta v zdravstvu. Sodobno 
razvit in delujoč proces menedžmenta zaposle-
nih bi tako moral vključevati osebo, ki je zadol-
žena za to področje na najvišjem vodstvenem 
nivoju, z ekipo, katere velikost je odvisna od 
velikosti zavoda, vendar dovolj veliko, da lah-
ko opravi vse podporne procese (večji ko je za-
vod, bolj je pomembna ustrezna informacijska 
podpora). Naloga vodje področja pa je skrb za 
razvojno funkcijo in nudenje podpore linijskim 

vodjem pri izvajanju njihovih nalog, ki so po-
vezane z vodenjem zaposlenih. Odgovornost za 
uspešno izvedbo načrtovanih strategij, novih 
orodij, ki jih uvajamo (npr. nov sistem delovne 
uspešnosti, letni razgovori itd.), pa tudi uspešen 
razvoj že postavljenih orodij leži na neposre-
dno nadrejenih, torej na linijskih vodjah. Zato 
je ključno, da imajo dobro razvite vodstvene 
kompetence ter strokovno podporo in pomoč 
vodje področja managementa človeških virov. 
Linijski vodje so v večji organizaciji namreč nuj-
no vključeni v proces vodenja zaposlenih, je pa 
narava njihove vloge odvisna od pozornosti, ki 
jo najvišje vodstvo organizacije namenja podro-
čju strateškega menedžmenta človeških virov. 
Prepoznava zaposlenih kot enega izmed ključ-
nih faktorjev uspešnosti organizacije (tudi v 
povsem tehnoloških sektorjih, kjer stroji igrajo 
pomembno vlogo), je v svetu v zadnjih desetle-
tjih vsekakor močno opazna. Tako linijski vodje 
skozi razvoj menedžmenta človeških virov pri-
dobivajo vedno močnejšo vlogo, od njih se zah-
teva vedno več kompetenc za vodenje ter znanj 
s področja ravnanja z zaposlenimi. Ta proces 
imenujemo devolucija in z vlogo linijskih vodij 
se je ukvarjalo že mnogo raziskovalcev (Brew-
ster in Larsen, 2000, Budhwar 2000, Budhwar in 
Khatri, 2002, Currie in Procter, 2001, Gennard 
in Kelly, 1997, Heraty in Morley, 1995, Legge, 
1995, Mayne and Brewster, 1995 itd.). Cilji de-
volucije so organizacijska uspešnost, komuni-
kacijski učinek in reprezentacija (Svetlik in Ko-
hont, 2009). Brez uspešno postavljenega procesa 
devolucije in prenosa odgovornosti na linijske 
vodje (ki so usposobljeni za vodenje in razume-
jo pomembnost svojega dela na tem področju) 
menedžment človeških virov ne more biti uspe-
šen in rezultatov v praksi ne bo. 

Za uspešen prenos kadrovskih nalog na vodje 
ter strateško upravljanje kadrovske funkcije Me-
sner Andolšek in Štebe svetujeta naslednje:

- kolikor strateškega upravljanja človeških vi-
rov (UČV), toliko devolucije je eno od načel, ki 
se ga lahko držijo v podjetju. Če strateškega 
UČV ne bo, visoke stopnje devolucije v slo-
venskih podjetjih lahko pomenijo zakrneva-
nje funkcije UČV in potiskanje kadrovskih 
vprašanj v kot. To pa lahko ogrozi razvojni 
vidik in dolgoročno perspektivo podjetja;
- kadrovski oddelki naj bodo dobro ekipi-



mag. Vesna Vižintin Šporn Stanje in priložnosti razvoja zaposlenih v zdravstvu

25. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bernardin 24. in 25. maj 201846

rani: ni nujno, da so številčno veliki, mora-
jo pa imeti strokovnjake, ki so opremljeni z 
znanjem o sodobnem razvoju na kadrovskem 
področju;
- treba je oblikovati partnerstva med strokov-
njaki za UČV in neposrednimi vodji na vseh 
ravneh podjetja, pri čemer strokovnjaki za 
UČV delujejo predvsem kot svetovalci nepo-
srednim vodjem;
- neposredni vodje se morajo zavedati opre-
deljenih kadrovskih politik v podjetju. Te naj 
bi jasno prevevale celoten menedžment, saj 
morajo zagotavljati konsistentnost pri izvaja-
nju kadrovskih politik;
- neposredni vodje morajo nujno biti deležni 
usposabljanja na vseh področjih UČV;
- neposredni vodje morajo kadrovskim pro-
blemom in področju kot takemu nameniti 
ustrezno mesto in pozornost pri svojem delu. 
Preobremenjenost vodij lahko vodi v zane-
marjanje problematike UČV, kar pa seveda z 
vidika razvoja podjetja in zaposlenih ni dobra 
in učinkovita opcija;
- strokovnjaki za UČV naj pripravijo politike, 
ki izhajajo iz kadrovskih strategij, neposredni 
vodje pa naj te politike ustrezno izvajajo. V tej 
vlogi igrajo kadrovski strokovnjaki nekakšno 
nadzorno funkcijo nad delom linijskih vodij;
- horizontalne komunikacije med strokovnja-
ki za UČV in linijskimi vodji morajo biti ne-
posredne, odprte in čim bolj pogoste ne glede 
na morebitno oblikovanje »klicnih centrov« v 
kadrovskih oddelkih. Temu primerno je tre-
ba oblikovati strukturo v organizaciji (Mesner 
Andolšek in Štebe 2004, v Roštan, 2010).

Devolucija in s tem opolnomočenje vodij je to-
rej ključni element implementacije vsake stra-
tegije na področju dela z ljudmi. Kakršnakoli ta 
že je, katerekoli ukrepe predvideva, brez vodij, 
ki so kvalitetno usposobljeni za vodenje in so 
pri postavitvi strategije tesno sodelovali, ukrepi 
v praksi ne bodo pokazali želenih učinkov. 

3. RAZISKAVA STANJA NA PODROČJU 
UPRAVLJANJA ČLOVEŠKIH VIROV V 
ZDRAVSTVU 

Z namenom analize stanja na področju me-
nedžmenta človeških virov v zdravstvu, smo 
v javnih zdravstvenih zavodih izvedli raziska-
vo, ki temelji na vprašalniku glede upravljanja 
človeških virov, ki jo je v okviru mednarodne 
primerjalne študije (Cranfield Network) izvedla 
Fakulteta za družbene vede. 

V raziskavi je sodelovalo 30 % vseh javnih zdrav- 
stvenih zavodov, od tega je bilo 70 % zavodov 
z več kot 200 zaposlenimi, ki imajo zato tudi 
več zaposlenih v podpornih službah. 78 % so-
delujočih je odgovorilo, da imajo organizirano 
enoto, ki se ukvarja s kadri. Večinoma kadro-
vsko področje vodijo zaposleni z visokošolsko 
izobrazbo oziroma prvo bolonjsko stopnjo. 
Smer izobrazbe je pretežno pravo ali ekonomija. 
Poleg vodje so pretežno zaposlene osebe s sre-
dnješolsko izobrazbo. 81 % je navedlo, da imajo 
kadrovski informacijski sistem, vendar je 62 % 
odstotkov navedlo, da ta ne omogoča podpore 
linijskim vodjem pri izvajanju nalog, kar po-
meni, da gre za osnovno orodje, ki se uporablja 
zgolj v kadrovski službi.

Ko pogledamo področja dela kadrovske služ-
be, ugotovimo, da se pretežno ukvarjajo z ad-
ministrativnim delom ter implementacijo za-
konodajnih zahtev, mnogo manj pa z elementi 
strateškega upravljanja človeških virov, kot sta 
razvoj kadrov in oblikovanje organizacijske kul-
ture. Ob upoštevanju, da gre pretežno za večje 
zavode, ki so bolje ekipirani na tem področju, 
podatek pomenljivo kaže na stopnjo razvitosti 
funkcije upravljanja človeških virov.
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Graf 1: Organizacijska enota, ki se ukvarja s področjem kadrov, največ pozornosti namenja: 

Na vprašanje o tem, kdo načrtuje delo na posa-
meznih področjih, so sodelujoči velik del načr-
tovanja opredelili kot naloge neposredno nadre-
jenih ali naloge direktorja. Vključevanje osebe, 
ki je odgovorna za upravljanje človeških virov 
v fazi načrtovanja na način, da bi jo sodelujoči 
prepoznavali kot odločilno za načrtovanje dela, 

pa ni razvidno. Vloga neposredno nadrejenega 
je seveda ključna, predvsem v fazi implementa-
cije, v fazi načrtovanja pa bi morala biti vloga 
vodje kadrovskega področja bolj izpostavljena, 
da bi lahko govorili o strateškemu upravljanju 
človeških virov.

Graf 2: Kdo načrtuje delo na naslednjih področjih? 

Na načelni ravni sodelujoči prepoznavajo po-
membnost strateških dokumentov ter opredeli-
tve organizacijskih vrednot, kar je vsekakor prvi 

pogoj za razvoj strateškega upravljanja človeških 
virov.

Graf 3: Ali ima vaš zavod naslednje pisne dokumente, ki so potrjeni s strani direktorja ali sveta zavoda: 

Pri vprašanju, kateri cilji so na kadrovskem 
področju v njihovem zavodu najpomembnejši, 
skoraj 40 % sodelujočih strateškega upravljanja 

človeških virov ni prepoznalo kot enega izmed 
najpomembnejših ciljev na kadrovskem podro-
čju.
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Graf 4: Najpomembnejši cilji na kadrovskem področju v vašem zavodu so: 

Vprašanja glede usposabljanja so bila zastavlje-
na z namenom vpogleda v področje, ki je hkrati 
eno najpomembnejših pri razvoju ljudi kot tudi 
brez dvoma visoko razvito v zdravstvu, kjer se 
odvija veliko izobraževanj in usposabljanj na 
področju strokovnega dela zdravstvenega ka-
dra. Za podatek o razvitosti funkcije strateškega 
upravljanja človeških virov pa je pomembno, 
kdo usposabljanja načrtuje oziroma kdo ima 
vpliv na posamezne faze, torej na določanje 
potreb, na predlog konkretnega izobraževanja 
ter na evalvacijo uspešnosti izobraževanja. Od-
govori sodelujočih kažejo, da gre v veliki meri 
za proces, ki je prepuščen dogovoru med ne-
posrednim vodjem ter zaposlenim, kar je sicer 

ustrezno predvsem v fazi odločanja glede posa-
meznih izobraževanj. Glede določanja potreb 
posameznika kot tudi potreb celotne organiza-
cijske enote pa je vključitev vodje kadrovskega 
področja v okviru strateškega upravljanja člove-
ških virov nujno potrebna. Sodelovati bi moral 
kot opora in pomoč vodjem pri določitvi potreb 
posameznika (torej na katerih področjih bi lah-
ko še bistveno napredoval oziroma kje zaznava 
pomanjkljivosti tako vodja kot tudi zaposleni) 
ter pri postavitvi merljivih ciljev, ki so podlaga 
za evalvacijo uspešnosti izobraževanj in uspo-
sabljanj. Vodja kadrovskega področja bi moral 
imeti poleg tega še poglavitno vlogo pri načrto-
vanju usposabljanj za vodje.

Graf 5: Kdo ima največji vpliv na naslednje dejavnosti: 

Sodelujoči so na vprašanje, katera so tri najpo-
membnejša področja usposabljanja v naslednji 
treh letih glede na potrebe zavoda, poleg stro-
kovnega izobraževanja, pogosto navajali tudi 
področja vodenja in komunikacijskih veščin. 
Na vprašanje, koliko sredstev zavod nameni za 
izobraževanje in usposabljanje, na katerega je 
sicer odgovorilo zgolj 20 % zavodov, so se odgo-
vori zvrstili med 0 in 57.000 EUR. Na vprašanje, 
koliko sredstev zavod nameni za izobraževanje 
vodij, pa smo prejeli 2 odgovora. Podatek, ki po-

membno kaže na stopnjo usposobljenosti vodij 
za vodenje, ki je torej pogoj za uspešno devolu-
cijo in posledično implementacijo ukrepov vod-
stva, je tudi število dni vodstvenih usposabljanj, 
ki se jih vodje udeležijo. 24 % sodelujočih je od-
govorilo, da se tovrstnih usposabljanj sploh ne 
udeležujejo, le 28 % pa, da se za tovrstna uspo-
sabljanja nameni več dni na leto. Ob upošteva-
nju, da so v raziskavi sodelovali pretežno večji 
zavodi, kjer je takšnih izobraževanj praviloma 
več, je to brez dvoma področje, ki mu velja na-
meniti mnogo več pozornosti.
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4. SKLEP IN UGOTOVITVE

V luči napisanega poglejmo kratek povzetek 
ključnih značilnosti organiziranega upravljanja 
človeških virov v organizaciji (Svetlik in Zupan, 
2009), ki lahko služi tudi kot orodje hitre ocene 
razvitosti posameznega zavoda:

- organiziranost kadrovske funkcije, uvajanje 
strokovnih metod in pristopov;
- kadrovska služba in strokovnjaki imajo sve-
tovalno vlogo, oblikujejo strokovne metode, 
manjša je administrativna vloga;
- zapisana kadrovska strategija kot samosto-
jen dokument in v poslovni strategiji;
- menedžerji so vključeni v proces odločanja 
o kadrovskih zadevah (npr: odločitve glede 
razvoja delavcev, oblikovanja sistemskih re-
šitev);
- strateška usmerjenost pri izvajanju nalog 
kadrovske funkcije;
- ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti pri 
izvajanju teh nalog;
- povečevanje zmožnosti pri delu (motivira-
nje zaposlenih);
- vključitev vodje s kadrovskega področja v 
vodstveno ekipo;
- vključenost vodij s kadrovskega področja v 
pripravo poslovne strategije;
- odprtost zaposlovanja vodij, kadrovskih 
strokovnjakov;
- izobraževanje in usposabljanje vodstva ter 
zaposlenih.

Ložar (2008) je izvedel primerjalno analizo 
najuspešnejših slovenskih podjetij (raziskava 
je temeljila na samoocenjevanju) in vodilnih 
svetovnih multinacionalk. V okviru raziskave 
primerja tudi razvitost kadrovske funkcije in 
navaja ključne dejavnike, ki ovirajo doseganje 
polnega potenciala:

- premajhno zavedanje vodilnega menedž-
menta o strateški vlogi kadrovske funkcije, 
predvsem pri udejanjanju strategije;
- ni izdelanih orodij, ki ocenjujejo sposobnost 

in uspešnost menedžerjev na področju razvo-
ja in motiviranja zaposlenih;
- neznanje srednjega menedžmenta pri upo-
rabi sodobnih kadrovskih orodij;
- premajhna uporaba analitičnih orodij in 
izračunov donosnosti vloženih sredstev v ka-
drovske projekte.

Strateška funkcija upravljanja človeških virov je 
pomemben del uspešnega razvoja vsake orga-
nizacije in je ključna za doseganje polnega po-
tenciala tako strokovne kot poslovne uspešno-
sti. Pot do tja vodi preko vzpostavitve strateške 
funkcije na način, da proces vodi usposobljen 
strokovnjak s področja upravljanja človeških 
virov, ki je del vodstvenega tima, s katerim 
vzpostavi sistem razvoja te funkcije, ki nujno 
vključuje kakovostno devolucijo odločanja in 
vodenja. Pomembno je, da imajo neposredno 
nadrejeni podporo strokovnjaka pri svojih na-
logah vodenja, saj se s tem zagotavlja tudi spro-
tno usposabljanje vodij. Nenazadnje je izjemno 
pomembna tudi vloga direktorja zavoda, ki 
mora tesno sodelovati s svojim strokovnjakom 
za kadrovsko področje, hkrati pa mora primer-
no podpirati odločitve linijskih vodij. Direktor 
zavoda ima ključno vlogo pri sporočanju zapo-
slenim, da je vodenje ljudi pomembno področje 
dela in ne zgolj »za zraven« ob strokovnem delu. 

V panogi, kjer so naši deležniki ljudje, kjer so 
naš ključen kapital zaposleni in njihova strokov-
na usposobljenost ter v katero se vlaga leta, v 
panogi, ki se sooča z deficitarnostjo kadrov na 
trgu, področje vodenja ljudi ne more biti »za 
zraven«. Na ta način izgubljamo priložnosti za 
mnogo boljše delovanje organizacije. Z razvo-
jem področja strateškega upravljanja človeških 
virov imajo zdravstveni zavodi nedvomno še 
možnosti za rast in za še boljše izvajanje storitev, 
za katere so ustanovljeni. 
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Damjana Jelačin Ivanovič
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Območna enota Koper

Predstavitev zdravstvene regije 
v okviru območne enote Koper

Povzetek
Koprska območna enota Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje zajema območje 11 občin, ki se 
uvrščajo v dve zelo raznoliki statistični regiji. 
Razlikujejo se tako po geografskih in demograf-
skih značilnostih kot tudi po gospodarskih in so-
cialnih kazalnikih razvoja. V takih razmerah se 
je razvila zelo razvejana zdravstvena mreža, ki 
odseva vse značilnosti območja. Zadovoljevanje 
potreb prebivalstva z izboljševanjem dostopnosti 
do kakovostnih zdravstvenih storitev v območni 
enoti predstavlja nenehen izziv za vse deležnike 
v sistemu zdravstvenega varstva. Marsikaj je pri 
tem treba in možno storiti tudi neodvisno od do-
datnih finančnih sredstev.

Abstract
The Koper Regional Unit of the Health Insurance 
Institute of Slovenia covers an area of 11 munici-
palities in two very different statistical regions 
in terms of their geographical and demographic 
characteristics, as well as according to economic 
and social development indicators. This particu-
lar situation resulted in a very ramified health 
network in the area, reflecting the individuality 
of each municipality. Meeting their needs by con-
stantly improving the accessibility to high quality 
health service thus poses a constant challenge for 
all stakeholders in the healthcare system. That 
said, it is possible – and on many occasions nec-
essary – to come up with solutions that do not 
require additional financial resources.
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Koprska območna enota Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije je med bolj razvejanimi v 
državi, saj deluje na 6 lokacijah, tako kot Ob-
močna enota Celje. Več izpostav ima le še Ob-
močna enota Ljubljana. Sedež območne enote je 
v Kopru, izpostave pa so v Izoli, Piranu, Postoj-
ni, Ilirski Bistrici in Sežani.

Območje zajema 11 občin, ki se uvrščajo v dve 
statistični regiji. Obalno-kraška regija vključuje 
8 občin: Ankaran, Koper, Izola, Piran, Sežana, 
Hrpelje - Kozina, Divača in Komen. Občine Po-
stojna, Pivka in Ilirska Bistrica pa sodijo v Pri-
morsko-notranjsko regijo. Območje Območne 
enote Koper se razprostira na 2018 km2 površi-
ne, kar predstavlja 9,95 % površine celotne dr-
žave. 

Z 72,5 prebivalca na km2 je Območna enota Ko-
per (OE Koper)med redkeje poseljenimi obmo-
čji, pri čemer se občine med seboj močno raz-

likujejo. Najgosteje je poseljeno območje štirih 
obalnih občin. Občina Izola je s 547,1 prebival-
ca na km2 tretja najgosteje poseljena slovenska 
občina, Občina Hrpelje - Kozina pa z 21,5 pre-
bivalca na km2 sodi med najredkeje poseljene 
občine. Majhna gostota poseljenosti je značilna 
tudi za ostale kraške oz. primorsko-notranjske 
občine.

Podobno raznolikost obeh regij izkazujejo tudi 
drugi kazalniki, med njimi tudi kazalnik razvo-
ja, družbeni bruto proizvod na prebivalca, po 
katerem je Obalno-kraška regija, po zdrsu v le-
tih 2013 in 2014, ponovno uvrščena na 2. mesto 
v državi, za Osrednjo slovensko regijo. Primor-
sko-notranjska regija za slovenskim povprečjem 
precej zaostaja, kljub temu pa je bila v letu 2016 
v tej regiji stopnja revščine druga najnižja med 
vsemi regijami. Pod pragom tveganja revščine je 
živelo 9,5 % oseb.

Tabela 1: Bruto družbeni proizvod na prebivalca v obdobju 2008–2016

Vir: SURS

Kazalnik stopnje registrirane brezposelnosti je 
bil z 10,1 % v letu 2016 v obeh regijah nekoli-
ko ugodnejši od državnega povprečja (11,2 %). 
Povprečna bruto plača je v obeh regijah zaosta-
jala za slovenskim povprečjem, v Obalno-kraški 
regiji za 1,6 %, v Primorsko-notranjski regiji pa 
za 12,4 %. 

Obalno-kraška regija je izrazito turistična regija 
z 2,4 milijona registriranih prenočitev turistov v 
letu 2017, kar predstavlja dobro petino vseh tu-
rističnih prenočitev v državi. Regija izstopa tudi 
po največjem deležu tujih državljanov med pre-
bivalci (9,7 %) in po najvišjem deležu odseljenih 
v tujino (10 na 1000 prebivalcev). Regija je po-
membna tudi kot študijsko središče. V šolskem 
letu 2017/2018 je na študijske programe Univer-
ze na Primorskem in Fakultete za pomorstvo in 

promet, ki deluje pod okriljem Ljubljanske uni-
verze, vpisanih skupaj 5.503 študentov na vseh 
stopnjah. 

149.075 zavarovanih oseb OE Koper po biva-
lišču predstavlja 7,22 % vseh zavarovanih oseb 
Slovenije. Za območje je značilna nadpovpreč-
na starost prebivalstva. Mlajši od slovenskega 
povprečja so le prebivalci v izpostavi Postojna. 
Povprečna starost v Obalno-kraški regiji je 44,1 
leta, v Primorsko-notranjski regiji pa 43,3 leta. 
Slovensko povprečje znaša 42,9 leta. Z visokim 
deležem starejših od 65 let izstopata občini Pi-
ran (23 %) in Ilirska Bistrica (22,6 %). Ker ima 
izpostava Piran hkrati tudi najnižji delež popu-
lacije do 18 let, je to najbolj neugodna starostna 
struktura v državi. (glej Tabelo 2)
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Tabela 2: Število zavarovanih oseb po starostnih skupinah po izpostavah OE Koper 
na dan 31. 3. 2018 (po bivališču zavarovane osebe)

Po stanju na dan 31. 3. 2018 je bilo v OE Koper 
57.771 delovno aktivnih prebivalcev, kar pred-
stavlja 6,7 % vseh delovno aktivnih zavarovanih 
oseb v Sloveniji. OE Koper v primerjavi z osta-
limi OE izstopa po velikem številu zavezancev z 
malo zaposlenimi, zlasti tudi po visokem deležu 
oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali 
poklicno dejavnost (19,3 % nad državnim pov-
prečjem). Ravno tako odstopa tudi po deležu 
oseb, ki si same plačujejo prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje (20,95 % nad povpre-
čjem v državi). Delež občanov brez prihodkov 
pa je z 2,4 % nekoliko nižji, kot je državno pov-
prečje, ki znaša 2,7 %. (glej Tabelo 3)

Po demografskih in geografskih značilnostih 
kakor tudi po gospodarskih in socialnih kazal-
nikih razvoja je torej območje zelo raznoliko. V 
takih razmerah se je razvila zelo razvejana zdrav- 
stvena mreža, ki odseva značilnosti območja. 

1. IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV 
IN DOBAVITELJI MEDICINSKIH 
PRIPOMOČKOV V OE KOPER

Za izdajo medicinskih pripomočkov ima Ob-
močna enota Koper sklenjene pogodbe z 8 
lekarnami, 14 optiki in 8 specializiranimi 
prodajalnami. Med 5 dobavitelji, ki izdajajo me-
dicinske pripomočke, je zagotovljena tudi izpo-
soja. 

V javno zdravstveno mrežo je trenutno vključe-
nih 153 izvajalcev zdravstvenih storitev. Od leta 
2011, ko smo v OE Koper sklenili 158 pogodb 
z izvajalci zdravstvenih storitev, se je število 
zmanjšalo za 5 izvajalcev, kljub temu da smo v 

tem času prevzeli v izvajanje tudi urejanje po-
godbenih razmerij z dvema zdraviliščema. Ra-
zlog za zmanjšanje je prenehanje koncesij zara-
di upokojitev, smrti ali bolezni koncesionarjev. 
Programi teh izvajalcev so bili preneseni v izva-
janje javnim zavodom. (glej Tabelo 4)

S širitvami obstoječih in uvajanjem novih zdrav- 
stvenih programov se je v zadnjih petih letih 
število kadra v pogodbah z izvajalci OE Koper 
povečalo za 10,3 %. Število zdravnikov se je v 
tem obdobju povečalo za 3,22 %. Vzporedno s 
širitvami in z izboljšanim vrednotenjem progra-
mov se je skupna vrednost programov povečala 
za 20,12 %. 

2. PRESKRBLJENOST PREBIVALSTVA 
IN DOSTOPNOST DO ZDRAVSTVENIH 
STORITEV

Preskrbljenost prebivalstva OE Koper je bila po 
pogodbah v letu 2017 v dejavnosti otroških in 
šolskih dispanzerjev 0,50 %, v ginekološki de-
javnosti na primarni ravni pa 1,32 % nad držav-
nim povprečjem. Nad povprečjem je bila tudi 
preskrbljenost v dejavnosti fizioterapije (indeks 
109,48). Po posameznih izpostavah znotraj OE 
Koper so razlike v preskrbljenosti. Z realizacijo 
širitev iz Splošnega dogovora 2018 pričakujemo, 
da bodo zaostanki v preskrbljenosti izpostav 
Koper, Postojna in Sežana med letošnjim letom 
odpravljeni. 

Vir: ZZZS, Evidence OZZ
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V dejavnosti patronaže in nege na domu OE 
Koper za državnim povprečjem zaostaja za 4,84 
%, v zobozdravstvu za odrasle in mladino pa za 

5,48 %. V teh dejavnostih širitve programov v 
OE Koper v letu 2018 niso predvidene. 
(glej Tabelo 5)

Tabela 3: Zavarovane osebe po kategorijah zavarovanja

Vir: ZZZS, Evidence OZZ
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Tabela 4: Izvajalci v javni zdravstveni mreži OE Koper po stanju 1. 1. 2018

Vir: ZZZS, Evidence OZZ

Tabela 5: Preskrbljenost prebivalstva OE Koper po dejavnostih 
(število prebivalcev/korigiranih zavarovanih oseb na tim)

Vir: Podatki ZZZS 
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Zaradi specifičnosti področja fizioterapije se 
preskrbljenost v tej dejavnosti izračunava na 
osnovi koriščenja zavarovanih oseb z izraču-

nom števila realiziranih uteži na zavarovano 
osebo po prebivališču

Tabela 6: Preskrbljenost prebivalstva OE Koper v dejavnosti fizioterapije

Vir: Podatki ZZZS 

Ne glede na to, da OE Koper po preskrbljenosti 
v splošni ambulantni in dispanzerski dejavnosti 
ne odstopa bistveno od državnega povprečja, 
nam zavarovane osebe občasno poročajo, da 
pri nekaterih izvajalcih težko dostopajo do svo-
jega izbranega osebnega zdravnika. Na pregled 
čakajo tudi po en teden ali več v času rednega 
delovanja ambulante. Ko je osebni zdravnik od-
soten in je treba do nadomestnega zdravnika, 
je dostopnost še otežena. Tudi možnosti izbire 
novega zdravnika so zelo omejene, saj skoraj 
dve tretjini izbranih osebnih zdravnikov prese-
gajo limit, ko lahko nadaljnje izbire odklonijo. 
V dejavnosti ginekologije na primarni ravni je 
dostopnost dobra. Dlje je potrebno čakati le na 
preventivni pregled v bolnišnicah, vendar tudi 
tam v sodelovanju z ZORO zagotavljajo pregle-
de znotraj predvidenega časa v skladu s predpisi. 

Boljšo dostopnost bi si želeli tudi v dejavnosti 
fizioterapije. Sedem izvajalcev od 17 ne zagota-
vlja obravnave znotraj dopustne čakalne dobe 
pri stopnji nujnosti HITRO. V OE Koper se so-
očamo z dodatno težavo pri zagotavljanju speci-
alne fizioterapevtske obravnave limfna drenaža 
– obravnava primarnega in sekundarnega lim-
fedema, saj trenutno ta program opravlja le ena 
fizioterapevtka.

Dve tretjini izvajalcev zobozdravstva za odrasle 
sta zavarovane osebe obravnavali znotraj 90 dni 
od vpisa v čakalno knjigo, kar velja tako za zdrav- 
ljenje kot tudi za storitve zobne protetike. Pri 
treh izvajalcih je bila čakalna doba za zdravlje-
nje zob daljša od enega leta, sedem izvajalcev pa 
je poročalo, da so zavarovane osebe obravnavali 
brez čakanja. 

Kako so zavarovanim osebam dostopne zdrav- 
stvene storitve na sekundarni ravni pri izvajal-
cih OE Koper, je razvidno iz tabele 7, kjer so pri-
kazane dejavnosti oziroma operativni programi, 
pri katerih je treba čakati nad dopustno čakalno 
dobo po Pravilniku o naročanju in upravljanju 
čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih 
čakalnih dobah in teh storitev ni znotraj dopu-
stnega časa mogoče koristiti pri nobenem dru-
gem izvajalcu OE Koper. (glej Tabelo 7)
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Tabela 7: Čakalne dobe po dejavnosti, ki presegajo dopustne

Vir: Podatki o čakalnih dobah, objavljeni na spletnih straneh izvajalcev, podatki o čakalnih dobah, ki jih izvajalci poročajo ZZZS 
in NIJZ čakalne dobe.

*** programi se opravljajo v okviru dejavnosti pediatrije

Skladno s Splošnim dogovorom 2018 bosta 
Splošna bolnišnica Izola in Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra v okviru enkratnega dodatnega 
programa opravili dodatne operacije rame, hrb-
tenice, kolena, stopala-hallux valgus, pri katerih 
čakalne dobe presegajo dopustne. Kljub temu ni 
realno pričakovati bistveno boljše dostopnosti 
omenjenih ortopedskih operacij zaradi omeje-
nih zmogljivosti izvajalcev, kjer zlasti primanj-

kuje anesteziologov. Nadaljnjega izboljšanja 
dostopnosti pa se nadejamo pri revmatologiji 
zaradi plačila po realizaciji in zaradi povečanih 
zmogljivosti. Pri ostalih programih nad dopu-
stnimi čakalnimi dobami bo treba poiskati dru-
gačne rešitve v okviru možnosti za zagotovitev 
še sprejemljivih čakalnih dob. 
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Pomembna pridobitev je uvedba dodatne stop- 
nje nujnosti »ZELO NUJNO«, na podlagi katere 
izvajalci zavarovanim osebam zagotovijo obrav-
navo v 14 dneh po predložitvi napotnice. V pri-
merjavi s podatki za leto 2013 lahko ugotovimo, 
da so se čakalne dobe podaljšale le za operacijo 
hrbtenice in rame. Pri vseh ostalih zdravstvenih 
programih pa je mogoče dostopati do storitve 
prej vsaj pri enem izvajalcu v regiji. S pridobitvi-
jo dodatnih in uvedbo nekaterih novih progra-
mov so se storitve zavarovanim osebam OE Ko-
per tudi približale in omogočajo kakovostnejšo 
oskrbo. 

Med izzivi OE Koper v prihodnjem obdobju je 
tudi obvladovanje bolniških odsotnosti in izdat-
kov za zdravila. Čeprav je bila OE Koper po de-
ležu odsotnosti iz zdravstvenih razlogov s 4,46 % 
v letu 2017 na 4. mestu med OE, je rast števi-
la dolgotrajnih staležnikov zaskrbljujoča in se 
je približala številu 1600. Beležimo pa tudi ne- 
ugoden trend rasti izdatkov za zdravila, čemur 
bomo v prihodnje posvetili dodatno pozornost. 
Korak v to smer bo tudi uvedba programa Far-
macevt - svetovalec.

Ocenjujem, da smo v zadnjih letih z izvajalci 
zdravstvenih storitev OE Koper naredili tudi 
pomemben premik k tvornemu sodelovanju 
pri odpravljanju ovir in nejasnosti, zlasti gle-
de napotitev zavarovanih oseb. S skupnimi se-
stanki izvajalcev primarne in sekundarne ravni, 
vključno s koncesionarji, obravnavamo aktual-
ne probleme in se skupaj dogovorimo za rešitve, 
ki jih nato tudi izvajamo. Taka praksa se je po-
kazala kot učinkovita in bomo z njo nadaljevali 
tudi v prihodnje.

3. VIRI IN LITERATURA

1. ZZZS, Poslovno poročilo za leto 2017

2. ZZZS, Podatki o obveznem zdravstvenem 
zavarovanju

3. Statistični urad republike Slovenije,                           
www.stat.si

4. Podatki o čakalnih dobah, objavljeni na  
spletnih straneh izvajalcev in podatki o             
čakalnih dobah, ki jih izvajalci poročajo 
ZZZS 

5. NIJZ čakalne dobe, www.nijz.si
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mag. Franc Hočevar
Društvo ekonomistov v zdravstvu

Volilne obljube na področju 
zdravstvenega varstva v programih 

političnih strank

Analiza programov strank na področju zdrav- 
stvenega varstva, s katerimi vstopajo v volilno 
kampanjo, je zahtevno delo, vsekakor bolj, kot 
sem pričakoval. Zbral sem 11 tovrstnih pro-
gramov parlamentarnih in še nekaterih drugih 
strank. Najzahtevnejši del te analize je metodo-
loški del, torej tisti, na osnovi katerega bi lahko 
grupiral vsebine ter izpostavil posebnosti celo-
te in posameznih programov. Celoto je težko 
predstaviti, kljub temu da se v svojih obljubah 
programi močno prekrivajo in imajo mnogo 
skupnih značilnosti. Ta medsebojna podobnost 
je tudi rezultat nadvse pestre in široke diskusije 
o problemih zdravstvenega varstva v preteklih 
letih. 

To obdobje je bilo zaznamovano – kar je tudi 
osnova za oceno, ki se je poslužujejo stranke – 
predvsem s čakalnimi vrstami, z očitki korup-
cije, s pomanjkanjem sredstev, s spopadom s 
koncesionarji, z idejo ločitve javnega in zaseb-
nega zdravstva, z dolgotrajno oskrbo in odpra-
vo dopolnilnega zavarovanja. Še posebej pa mo-
ram opozoriti na odmevne škandale, povezane 
s problematiko otroške srčne kirurgije, in na 
javno obračunavanje znotraj posameznih zdra-
vstvenih zavodov. Mnogim političnim strankam 
so vsi ti dogodki in incidenti predstavljali ključ-
no spodbudo za izražanje raznoraznih mnenj o 
(ne)ustreznosti našega zdravstvenega sistema. 

Vsa ta dejstva so pripomogla tudi k temu, da so 
se stranke nadvse zavzeto in prizadevno lotile 
priprav svojih programov na področju zdrav- 
stvenega varstva. Če strnemo splošno oceno o 

stanju in razmerah na področju zdravstvenega 
varstva, pa se ta kaže v naslednjih značilnostih:

- negativna javna podoba zdravstva,
- nezaupanje in nezadovoljstvo z zdravstve-
nim sistemom,
- nesporazumi in dezinformacije v povezavi s 
kriznimi dogodki,
- težave v sodelovanju med uporabniki in iz-
vajalci,
- neizpolnjena pričakovanja in splošno po-
manjkanje osnovnih kompetenc, sočutja, ra-
zumevanja in empatije.

Naj k temu takoj dodamo, da so podobne oce-
ne prisotne tudi v drugih državah v Evropi in 
drugod po svetu in da so zgornje označbe prav-
zaprav rezultat raznih strokovnih analiz pa tudi 
tistih, ki so jih pripravljali v državnih organih. 

Dovolite mi, da na kratko opredelim doseda-
nje postopke uresničevanja koalicijskih zavez 
na področju zdravstvenega varstva. V prvi vr-
sti je treba dodati, da ti postopki niso bili od-
prti in niso segali do poznavalcev, niti tistih, ki 
so dolžni izvajati posamezne zaveze in naloge. 
Verjetno je tudi ta izkušnja botrovala pripravi 
programov zdravstvenega varstva, ki so trenut- 
no zapisani v volilnih programih posameznih 
strank.

Tako so znotraj koalicije, še posebej pa v opozi-
ciji, vsi pričakovali, da se bo zgodila neke vrste 
reforma zdravstvenega varstva. Priznati je pač 
treba, da se je zgodila vrsta sprememb, kot so 
urgentni centri, e-napotnica in e-recept, zakon 
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o zdravstveni dejavnosti, zakon o pacientovih 
pravicah, o polurnem čakanju in 14-dnevnih 
napotnicah ter še nekaj drugih pravilnikov. 
Ostalo je še nekaj nedokončanih nalog, kot je 
npr. zakon o zdravstvenem zavarovanju in dol-
gotrajni oskrbi. Pri tem velja omeniti še reso-
lucijo 2018-2022 in nadvse drago analizo, ki 
je opozorila na tisto, kar že vsi vemo. Skratka, 
dogajalo se je veliko, dogodilo pa se je, razen 
stopnjevanega nemira, malo ali nič, kar bi lahko 
označili kot reformo. Nastalo je mnogo praznih 
pravic, zgodila se je fantastična hiperregulacija 
in odvzele so se kompetence tistim, ki bi morali 
vse to uresničevati. Če na kratko apostrofiramo 
resolucijo, je ta še posebej opozorila, kako na ši-
roko je treba sodelovati, da bomo prišli do pra-
vih odločitev, zgodilo pa se je povsem obratno. 

Kako bi morali odločevalci ravnati, torej vsaj 
približno vemo. Kakšni pa so postopki spreje-
manja odločitev o spremembah in novostih v 
zdravstvenem varstvu, pa je po splošni oceni 
povsem druga stvar. In pogosto so odločitve 
take, da izbrane rešitve niso optimalne in včasih 
tudi ne take, ki bi jih bilo sploh mogoče uresni-
čiti. In kdo so ti, ki sprejemajo te odločitve? To 
so v prvi vrsti visoki uradniki in politiki. Politi-
ki in uradniki so najmočnejši dejavnik in so, če 
citiram sociologe, najpomembnejši zdravstveni 
delavci. Oni sprejemajo odločitve, z resolucija-
mi določajo smeri razvoja in močno vplivajo 
tudi na količino denarja ter njegovo razdelitev. 
Ključna težava je v tem, da se odločevalci izo-
gibajo sodelovanju, povezovanju, organizirane-
mu znanju pa tudi izkušnjam in obstoječi dobri 
praksi. Odločevalci premalo ali skoraj nič ne 
sodelujejo s podsistemi, kot so zbornice, dru-
štva, strokovna javnost in drugi, ki predstavljajo 
predparlamentarno demokracijo.

Če iščemo razloge, zakaj tako zavzet pristop pri 
pripravi volilnih programov na področju zdrav- 
stvenega varstva, vidimo, da so ti prvenstveno 
usmerjeni v kritiko dosedanjih razmer. Kot vi-
dimo, se te kritike ne nanašajo le na problem 
dostopnosti kot najbolj izpostavljenega, ampak 
tudi na način delovanja in usklajevanja aktivno-
sti znotraj koalicije.

Na kratko si oglejmo ključne usmeritve, ki jih 
vsebujejo dostopni volilni programi na tem po-
dročju:

1. Vseh 11 programov političnih strank izpo-
stavlja solidarnost kot temeljno vodilo za 
zbiranje sredstev. Vse se zavzemajo za ohra-
njanje vseh dosedanjih oblik solidarnosti iz 
bruto prispevkov delavca in delodajalca kot 
tudi za uvajanje novih dajatev, ki bi nado-
mestile dosedanje dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje, upoštevaje enako načelo soli-
darnosti.

2. Večina programov izpostavlja problem ča-
kalnih vrst. Večinoma ga razumejo kot re-
sen sistemski problem, ki se kaže v splošnem 
in linearnem povečevanju števila čakajočih. 
Ocenjujejo, da so bili dosedanji ukrepi ob-
časni in nesistemski. Tega problema bi se 
lotili z reorganizacijo mreže, s povečanjem 
sredstev za zdravstvene namene iz prispev-
kov in proračuna ter z odprtimi razpisi. Po-
lovica analiziranih programov se zavzema 
tudi za redefiniranje še dopustnih čakalnih 
vrst in za poimenovanje tistih obolenj, ki s 
čakanjem bistveno poslabšujejo možnost 
ozdravitve in kakovost življenja ter ogrožajo 
življenje. 

3. Vsi programi se zavzemajo za okrepitev 
osnovnega zdravstvenega varstva in za po-
večanje števila družinskih in splošnih zdrav-
nikov, večinoma na račun povečanja zmo-
gljivosti obstoječih zdravstvenih domov in 
njihovih ambulant. Tretjina programov pa 
se zavzema za povečanje števila koncesio-
narskih pogodb in obsega dejavnosti. Kot 
zanimivo posebnost naj omenim tudi spod-
budo za zagotovitev zdravstvene oskrbe na 
primarni ravni v odročnih krajih.

4. Programi opozarjajo na slabo organizaci-
jo obstoječih zdravstvenih zavodov, na ne-
kompetentno vodenje in vodstvo. Več kot 
polovica jih postavlja zahtevo po preobliko-
vanju javnih zdravstvenih zavodov v t. i. go-
spodarske družbe splošnega pomena, z več 
avtonomije. Ne glede na politično proveni-
enco se pa načeloma vsi zavzemajo za večjo 
avtonomnost javnih zdravstvenih zavodov, 
kar naj bi jim omogočilo bolj smotrno po-
slovanje in aktiviranje vseh razpoložljivih 
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virov, tako človeških kot prostorskih, tehno-
loških in drugih. 

5. O kakovosti in varnosti storitev govorijo 
vsi, nihče pa podrobno. Nihče tudi ne pove, 
kaj ima v mislih. Nekateri v zvezi s tem iz-
postavljajo nove zahteve po akreditaciji in 
uvajanju novih standardov ter njihovo kon-
trolo. 

6. Korupcija in očitki v zvezi z njo v zdravstvu 
so večinska tema. Snovalci programov so 
prepričani, da je zdravstvo s strani dobavite-
ljev močno skorumpirano in da se je treba s 
tem problemom resno spopasti. Redki pro-
grami omenjajo korupcijo t. i. druge ravni, 
ki daje prednost privilegirancem ter temelji 
na zvezah in poznanstvu v postopku zdrav- 
stvene obravnave. 

7. Zdravstvena mreža je izpostavljena v večini 
programov. Nekateri razčlenjujejo potrebne 
ukrepe, ki od zdravstvenih zavodov terjajo 
medsebojno povezovanje na vertikalni rav-
ni, na sekundarnem nivoju, kakor tudi po-
vezanost in optimizacijo organizacije med 
primarnim in sekundarnim zdravstvenih 
varstvom. Resni pomisleki pa se nanašajo 
na delo in organizacijo ter na neustrezno 
razporeditev urgentnih centrov. V zvezi z 
mrežo je večkrat izpostavljeno tudi vpra-
šanje optimizacije zdravstvenih kapacitet 
in gospodarnost v povezavi s smotrno rabo 
virov. Nekateri opozarjajo tudi na to, da je 
treba opraviti temeljito analizo zdravstve-
nega stanja prebivalstva, gostote in vrste 
posameznih obolenj, njihove lokacije in še 
drugih indikatorjev, pomembnih za pla-
niranje, kar naj bi predstavljalo osnovo za 
postavitev smiselne razporeditve kapacitet, 
znanja, lokacij ipd. To je treba upoštevati pri 
postavitvi boljše mreže zdravstvenih zavo-
dov, posamičnih ambulant in drugih nači-
nov obravnave zavarovancev in bolnikov na 
posameznih lokacijah. 

8. Več kot polovica programov se zavzema 
za stimulativne plače, zlasti za zdravni-
ke. Menijo, da je nujno treba zdravnike, ki 
več delajo, tudi bolje plačati in jih nagraditi 
skladno z obsegom pa tudi kvaliteto oprav- 
ljenega dela. Skratka, zavzemajo se za posta-
vitev normativov, ki bi omogočali izvedbo 
takega sistema. 

9. Večina se zavzema za skupne javne razpise, 
ki naj bi bili vodeni na enem mestu za vse 
namene in vrste nabav. Nekateri se zavze-
majo za to, da bi združili dosedanje nabavne 
službe v enovito republiško nabavno službo 
z ustrezno specializacijo nabav. 

10. Najmanj tretjina programov se zavzema za 
standardiziranje vgradnih materialov in 
tudi za protokole storitev. Ta standardizacija 
naj bi bila tudi osnova za razpise. Zavzemajo 
se tudi za standardizacijo delovnega okolja, 
ki naj bi določala pogoje, v katerih se delo 
izvaja, tako v tehnološkem kot kadrovskem 
in logističnem smislu. 

11. Vsi napotujejo državljane k večji odgovor-
nosti za lastno zdravje in zdrav življenjski 
slog. Ena od strank predvideva tudi zaostri-
tev zavarovalnih pogojev za kadilce, debele, 
alkoholike in druge z nezdravim življenj-
skim slogom. 

12. Tretjina programov se smiselno zavzema za 
vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva 
v zdravstvenem sistemu, predvsem za vzpo-
stavitev manjkajoče zdravstvene infrastruk-
ture in vzporedno s tem tudi za vstop večje-
ga števila koncesionarjev v sistem javnega 
zdravstvenega varstva. Več kot polovica po-
udarja, da je javno zdravstvo vse tisto, kar se 
financira iz javnih virov, torej da so konce-
sionarji sestavni del javnega zdravstva in da 
naj se ta sestavina javnega zdravstva urav-
nava skladno s potrebami in načrtovanjem 
ustreznih kapacitet v prihodnosti. Torej, da 
so koncesionarji sestavni del odgovornosti 
za uravnavanje kapacitet, potrebnih za izva-
janje javnega zdravstva pa tudi dobrodošla 
spodbuda za vzpostavitev ustreznih konku-
renčnih razmer pri izvajanju zdravstvenih 
storitev. Prisotne so tudi pobude za ukinitev 
koncesij in podelitev pravice zdravljenja v 
okviru javnega zdravstvenega varstva licen-
ciranim zdravnikom, da opravljajo storitve 
po izbiri zavarovanca, skladno z njegovo 
pravico do izbire zdravnika. 

13. Pojem konkurence med izvajalci zdravstve-
nih storitev se pojavlja pri več kot polovici 
programov. Omenja se konkurenca kvali-
tete in referenčnih zdravnikov ter posame-
znih oddelkov ali zdravstvenih izvajalcev, ki 
so znani in prepoznani kot dobri zdravniki 
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oziroma institucije. Zavzemajo se za tovr-
stno konkurenco pa tudi za konkurenco, ki 
bi z boljšimi cenovnimi pogoji in prepozna-
no kvaliteto zagotavljala tudi boljše poslov-
ne pogoje za svoje delovanje. Tretjino moti 
monopolni status posameznih izvajalcev 
za posamične storitve. Mnogi so prepriča-
ni, da lahko le koncesionarji predstavljajo 
ustrezno konkurenco javnim zdravstvenim 
zavodom. 

14. Vsi omenjajo starost in staranje, problem 
dolgotrajne oskrbe, nujne specializacije za 
obravnavo zdravstvenih težav starejših v 
okviru posamičnih zdravstvenih zavodov, 
nujen razvoj paliativne oskrbe znotraj jav-
nih zdravstvenih zavodov in zagotovitev po-
gojev za dostojno umiranje.

15. Več kot polovica programov omenja redefi-
niranje košarice pravic in jasnejšo določi-
tev pravic, ki se plačujejo iz javnih zbranih 
sredstev in eventualno iz proračuna ter tudi 
iz zasebnih sredstev. Skratka, definiranje ko-
šarice je nedosledno, viri za njeno kritje niso 
jasno definirani, vsebina košarice ni povsem 
razpoznavna. Nekateri se zavzemajo, da je v 
njej vse to, kar je bilo že doslej, drugi pa za 
izločitev nekaterih pravic, ki naj bi se finan-
cirale z zakonsko določenim osebnim pri-
spevkom iz dopolnjenih virov za socialne 
transferje in direktno iz proračuna.

16. Nekateri menijo, da bi vodstva zdravstve-
nih zavodov, člani svetov oziroma nadzor-
nih organov javnih zdravstvenih zavodov 
morali izpolnjevati minimalne akreditacij-
ske zahteve in nabor znanja za opravljanje 
teh funkcij. 

17. Vzdržnost virov je neizpeta pesem. Večina 
je prepričana, da je javno zdravstveno var-
stvo podfinancirano, da proračun zagotavlja 
premalo sredstev za delovanje javnega zdrav- 
stva. Nekateri tudi menijo, da bi morali pla-
čevati več iz lastnih žepov in da bi morali 
razviti vzporedni zavarovalni sistem za ne-
katere zdravstvene storitve, ki so vezane na 
dolgotrajno nego in oskrbo, ter za storitve 
višjega standarda, ki neposredno ne ogro-
žajo zdravja. Stranke predlagajo povečanje 
deleža BDP za pravice iz sistema javnega 
zdravstvenega varstva do 10 % BDP.

18. Povsem neenoten pristop z največ razlikami 
pa se pojavlja pri zamislih v zvezi z zdrav- 
stvenim zavarovanjem. Na račun zdajšnje-
ga zasledimo mnogo očitkov o monopolu, 
o netransparentnosti, o nekompetentno-
sti, o zastarelosti instrumentarija sklepanja 
pogodb in izhodišč, kot je splošni dogovor 
ipd., do tega, da se popolnoma transformira 
v agencijo za zbiranje denarja za zdravstve-
no zavarovanje, v katero bi s konkurenčnimi 
cenami in kvaliteto storitve vstopale posa-
mezne zavarovalnice s ponudbo programa, 
ki naj bi predstavljal osnovo za oblikovanje 
svojega zavarovalniškega portfelja. 

19. V redkih programih najdemo tudi povsem 
upravičena opozorila v zvezi z genetiko in 
druga, ki posegajo na področje etike. 

20. Tako ali drugače se v svojem programskem 
kontekstu stranke lotevajo tudi zahteve za 
postavitev uporabnega informacijskega 
sistema, ki bo povezal vse vertikalne in ho-
rizontalne ravni zdravstvenega varstva in v 
katerem bo bolnik oziroma zavarovanec te-
meljni uporabnik tega sistema z namenom, 
da se vzpostavijo tehnične osnove za učin-
kovito sodelovanje in komunikacije na pra-
vih podatkih.

21. Debirokratizacija se pojavlja v kontekstu 
ocene razmer skupaj z opozorilom, da se 
zbira preveč istih podatkov na različnih me-
stih. To delo močno bremeni zdravstvene 
delavce, nalaga se jim vedno več tovrstnega 
dela, celo z grožnjo kaznovanja. 

Lahko povzamemo, da je skupno in enotno 
izhodišče vseh analiziranih programov, če ga 
strnemo v en odstavek, to, da je cilj in naloga 
sistema zdravstvenega varstva, da zagotovi bolj-
še zdravje in kakovost življenja prebivalstva. 
Vse aktivnosti na tem področju morajo slediti 
načelom človekovega dostojanstva, enakosti in 
enakopravnosti, solidarnosti ter poklicne etike. 
Zdravstveno varstvo kot sistem mora slediti po-
trebam državljanov in njihovim pričakovanjem. 
To terja univerzalno kritje zdravstvenih storitev 
in enakopraven dostop vseh ljudi do potrebne 
zdravstvene oskrbe. Z zakonom zagotovljene 
pravice morajo biti skladno z zahtevami zdrav- 
stvene stroke dostopne vsem in na vseh obmo-
čjih pod enakimi pogoji. Zdravstvena oskrba, 
ki je zapisana v zakonih in ustavi kot temeljna 
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pravica, ne sme biti odvisna od materialnega 
položaja posameznika, kraja njegovega bivanja 
ali drugih prestižnih oz. privilegijskih razlogov. 

Nemogoče je zajeti vse razvejane misli in do-
mislice znotraj programov. Dejstvo pa je, da 
ne glede na to, kakšne politične provenience je 
stranka, imajo vse več kot 70 % skupnih pro-
gramskih izhodišč. Skratka, zaznava problemov 
in ciljev je dokaj poenotena pa tudi razumeva-
nje problematike je na isti ravni usklajenosti. Če 
kdaj, je to pot idealna priložnost, da se doseže-
jo nekatere konsenzualne iztočnice za celovito 
ureditev sistema zdravstvenega varstva, ki bo 
v splošno zadovoljstvo in korist vseh bolnikov, 
zavarovancev in državljanov, torej upravičencev 
do zdravstvenega varstva in zdravstvenih stori-
tev. Očitno so politične stranke izrabile nega-
tivno razpoloženje in ocenjevanje zdravstva kot 
sistema za pridobivanje volilnih glasov in večjo 
moč pri odločanju v zakonodajni in izvršilni 
veji oblasti. Recimo, da je to pošteno in prav. Še 
bolj pošteno in prav pa bi bilo, če bodo te oblju-
be uresničili, in da ne bo, tako kot kaže v tem 
trenutku, zdravstvo le dobra priložnost za pri-
dobivanje volivcev s povsem drugimi nameni, 
ki nimajo nikakršne povezave z naslovno temo. 
Izrabljati zdravje ljudi za manipulacijo z oblju-
bami je najmanj neetično. 

Ob branju programov in pisanju tega zapisa ne 
morem biti povsem zadovoljen. Zavedam se, da 
zapis ne predstavlja neoporečne in znanstveno 
utemeljene analize prebranih programov poli-
tičnih strank s področja zdravstva. Past za na-
pake, glede na moj oseben odnos do zdravstva 
kot sistema in zmožnosti znotraj tega sistema, 
je, tako kot ocena posameznih dejstev, vedno 
rezultat pretekle izkušnje in znanja, ki ga človek 
ima. V tem zapisu je mnogo subjektivne presoje 
in subjektivne specifične senzibilitete. 

V nadaljevanju te »analize« si bom zato privo-
ščil svoj pogled, ki je rezultat prebiranja enajstih 
programov in nekaterih osebnih izkušenj.

Vse spremembe in reformna prizadevanja mo-
rajo spodbujati krepitev osnovnega zdravstve-
nega varstva in prizadevanja, da se v okviru sis-
tema javnega zdravstvenega varstva organizirajo 
vse potrebne storitve. Temeljna izhodišča, ki jih 
je pri tem treba upoštevati, pa so: 

- Solidarnost mora ostati temeljno vodilo 
za zbiranje sredstev za zdravstveno varstvo. 
Načelo solidarnosti moramo krepiti in storiti 
vse, da se upošteva pri uvajanju novih nači-
nov financiranja zdravstvenih storitev. To naj 
velja tako za vplačila iz prispevkov zaposlenih 
in delodajalcev, za zbiranje sredstev v okviru 
proračuna kot za morebitne nove dajatve, ki 
bi obremenile prihodke državljanov. 
- Dostopnost do zdravstvene storitve po 
načelu enakopravnosti (za vse socialne sloje 
enako) je predpogoj za zagotavljanje zdravja 
in ustrezne kakovosti življenja vseh. Linear-
no povečevanje števila čakajočih in obdobja 
čakanja na storitev so preveč resno opozori-
lo, da bi se teh problemov lotevali občasno in 
z nesistemskimi posegi. Da bi uredili stanje 
na tem področju, je treba na novo definirati 
dopustne čakalne dobe, opredeliti kot nujne 
tiste vrste obolenj, ki povzročajo poslabšanje 
zdravstvenega stanja, ter urediti informacij-
ski sistem, ki bo omogočal preglednost nad 
številom čakajočih in čakalnimi dobami. Kot 
nujen ukrep je treba takoj na novo določiti 
prednostni program storitev (prospektivni) 
in ga povečati na polovico vseh zdravstvenih 
storitev, ki se opravijo na sekundarnem nivo-
ju, da se čakanje nad dopustno mejo, kot ga 
določa doktrina, pokrije z odprtim razpisom, 
v katerega lahko vstopajo vsi, ki so skladno s 
strokovnimi zahtevami sposobni opraviti do-
ločeno storitev, ter da se plačajo v celoti vse 
opravljene storitve, ki presegajo obseg dela 
po dosedanjih pogodbah z ZZZS. S slednjim 
bi vsaj nekoliko izboljšali materialno stanje 
zdravstvenih zavodov, ki delajo s presežkom 
zdravstvenih storitev. 
- Pravičnost je predpogoj, da se zbrani viri 
v okviru solidarnosti pravilno in ustre-
zno razdelijo med vse zavarovance v okviru 
zdravstvenega sistema. V ta namen je treba 
standardizirati posamezne pravice, protoko-
lirati postopke obravnave, da bodo enaki in 
veljavni za vse zdravstvene institucije, stan-
dardizirati delovno okolje, v katerem se iz-
vajajo zdravstvene storitve, in zagotoviti, da 
bo vsak zavarovanec, ne glede na to, v kateri 
zdravstveni ustanovi se bo zdravil ali pa v ka-
terem kraju živi, deležen storitve pod enakimi 
pogoji in na enak način. 
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- Gospodarnost in smotrna uporaba vseh 
razpoložljivih virov sta predpogoja za učin-
kovitost. To od nas zahteva bolj pregledno 
organizacijo vseh organizacijskih oblik, tako 
v zdravstvenih zavodih kakor tudi v institu-
cijah zdravstvenega sistema. Brez ustreznega 
horizontalnega in vertikalnega prepletanja 
človeških zmogljivosti, tehnoloških možno-
sti, informatike in finančnih virov ni mogoče 
organizirati gospodarnega in učinkovitega 
zdravstva. Nujno potrebno je optimizirati 
oddelke in druge organizacijske enote ter s 
prehodom na t. i. procesno organizacijo za-
gotoviti povezovanje znotraj posameznih 
zavodov in še posebej med posameznimi 
zdravstvenimi zavodi. Preprosto je treba 
zagotoviti kritične količine dela, torej paci-
entov, znanja, zdravnikov, medicinskih se-
ster, rentgenologov in drugih, ustrezno teh-
nološko podporo s sodobno opremo, da bo 
proces zdravljenja učinkovit in ustrezen. V 
okvire gospodarnega ravnanja sodi tudi do-
kaj jasna določitev obsega dela posameznega 
zdravstvenega zavoda, kar naj bi pripomoglo 
tudi k večji specializaciji posameznih zdra-
vstvenih zavodov. Sem sodi tudi povezovanje 
med primarnim in sekundarnim nivojem v t. 
i. regionalne centre.
- Vzdržnost oziroma zadostnost finančnih 
virov je nezaključena diskusija. Ni mogoče 
zagotoviti toliko virov, kolikor jih je razvito 
zdravstvo sposobno porabiti, zato bo finanč-
nih virov vedno primanjkovalo. Definitiv-
no pa smo v stanju, ko je javno zdravstveno 
varstvo močno materialno podhranjeno, kar 
usodno vpliva na uresničevanje poslanstva 
in izvajanje vsakodnevnih nalog. Občasno 
razporejanje sredstev iz proračuna za skraj-
ševanje čakalnih vrst in za saniranje preteklih 
izgub ni sistemski ukrep. Nihanje cen zdra-
vstvenih storitev slabi organizacijo, onemo-
goča načrtovanje in vnaša v sistem zmedo, 
ki je ne bo mogoče dolgo uravnavati z obča-
snimi finančnimi posegi. Zdravstvu je treba 
zagotoviti stabilne vire, in to na tak način, da 
bo mogoče načrtovati, se opirati na pretekle 
poslovne rezultate in nemoteno izvajati delo 
skladno s pogodbami. Stabilnost financiranja 
omogoča učinkovitejšo organizacijo, večje 
zadovoljstvo, zaupanje v sistem in minimalno 

gotovost, ki je opora vodstvom in nadzornim 
organom v sistemu zdravstvenega varstva. 
Zavzemamo se za razrešitev tega problema 
na način, da se zagotovijo stalni viri iz prora-
čuna. Nemudoma pa je treba pristopiti k te-
meljiti razpravi o nujno potrebnih sredstvih 
za delovanje zdravstvenega sistema, tako v 
okviru prispevnih stopenj kot eventualnih 
sprememb na tem področju, ter tudi o stabil-
nih virih iz proračuna. V okviru vzdržnosti je 
treba tudi temeljito proučiti obseg in namen 
novih dajatev državljanov za vzpostavitev sis-
tema dolgotrajne oskrbe in nege. Brez teh da-
jatev dolgotrajna nega ne more biti boljša in 
učinkovita.

Ponoviti je treba, da je javno zdravstvo vse ti-
sto, kar se financira iz javnih virov, torej da so 
koncesionarji sestavni del javnega zdravstva in 
da se bo ta sestavina sistema javnega zdravstve-
nega varstva uravnavala skladno s potrebami in 
načrtovanjem ustreznih kapacitet v prihodnosti. 
Bistven vpliv na širjenje ali zmanjševanje obse-
ga koncesionarskega dela naj bi imeli v priho-
dnje zavodi osnovnega zdravstvenega varstva 
in zavodi sekundarnega zdravstvenega varstva. 
Obe ti ravni institucij sta odgovorni za razvoj 
in izvajanje vsaka svojega dela zdravstvenega 
varstva. Koncesionarji so sestavni del te odgo-
vornosti. To odgovornost zato integrirajo tako 
zdravstveni domovi kot bolnišnice – v prime-
ru, ko ti instituciji ugotovita, da ne moreta za-
gotoviti vseh obveznosti v okviru svojih nalog, 
lahko dajeta pobudo za vzpostavitev ustreznih 
kapacitet s podelitvijo koncesije. Tudi sicer bi 
bilo smiselno, da se vprašanja zaposlovanja pri 
koncesionarjih deregulirajo in da se te odločitve 
prepustijo v celoti vodstvom zdravstvenih zavo-
dov. Dosedanje nesporazume na tem področju 
je treba razrešiti z razumno zakonsko ureditvijo 
in smiselno pogodbeno ureditvijo koncesionar-
skega dela kot integralnega dela javnega zdra-
vstva. V okviru teh odnosov naj se odpravi tudi 
nesmiselna regulacija nosilcev dela, ki odvzema 
mladim zdravnikom pooblastilo za delo. 

Vodenje zdravstvenih zavodov je potencialna 
rezerva učinkovite zdravstvene institucije. Tako 
kot so licencirani drugi delavci v zdravstvu, je 
potrebno postaviti tudi osnovne zahteve znanja 
in védenja pri opravljanju tega dela. Prav bi bilo, 
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da se poleg formalnih pogojev, ki jih vsebuje 
večina statutov za vodstvene strukture, postavi 
tudi zahteva po specifičnih znanjih, ki jih pre-
verjeno morajo imeti vse vodstvene strukture 
v zdravstvenem zavodu. Vodenje zdravstvene-
ga zavoda ni intuicija, so znanje in izkušnje, ki 
predstavljajo specifične vsebine in njihovo po-
znavanje. Nujno je vzpostaviti sistem usposa-
bljanja in izobraževanja vodstev zdravstvenih 
zavodov. Vsekakor je treba usposobiti vodstve-
ne strukture za izvajanje pogajalskih in komu-
nikacijskih nalog ter za razvijanje in uporabo 
različnih orodij in modelov za zagotavljanje 
učinkovitejšega izvajanja zdravstvenega varstva. 

Javni razpisi so smiselni zato, da se javni zdrav- 
stveni zavodi oskrbijo s cenovno sprejemljivimi 
in ustreznimi storitvami in materiali. Zato je 
smiselno in nujno, da so razpisi enotni oziro-
ma skupni za eno zvrst, da se s tem zagotovijo 
boljši količinski in logistični popusti. V sistemu 
javnih razpisov že v sedanjih razmerah v raz-
ličnih zdravstvenih zavodih deluje množica po- 
oblaščenih delavcev in ni nobene potrebe, da bi 
zaposlovali nove v okviru državnih ali drugih 
organov, ki naj bi opravili to delo. Te razpisne 
komisije je preprosto treba integrirati, jih na nek 
način specializirati in ustrezno organizirati, da 
bodo opravljale delo za celoten sistem javnega 
zdravstva. Zavedati se je treba, da smo relativno 
majhen sistem zdravstvenega varstva in zaradi 
tega količinsko nezanimiv, zato je treba storiti 
vse, da se to delo koncentrira na enem mestu za 
vse uporabnike in za vse namene. 

Nadzor: imamo vrsto nadzornih institucij, ki 
pogosto posegajo v delo javnih zdravstvenih 
institucij. Njihovo delo naj bi bilo predvsem 
proaktivno in ne zastraševalno. Del nadzorne 
funkcije opravljajo tudi sveti zavodov, člani v 
teh organih so pretežno izbrani po političnih 
preferencah, brez ustreznega znanja in razume-
vanja razmer v zdravstvu. Najmanj, kar bi bilo 
treba storiti, je, da bi moral vsak kandidat za 
člana sveta izpolnjevati nekatere akreditacijske 
zahteve za opravljanje tega dela. 

Birokracija se je razbohotila tudi v zdravstvu. 
Po nepotrebnem se za več namenov in z istimi 
cilji zbira vrsta podatkov, kar že močno obreme-
njuje tako zdravstvene delavce kakor tudi dru-
ge v javnih zdravstvenih zavodih. Zapovedi in 

prepovedi se preveč razmnožujejo in ne dajejo 
pravih rezultatov. Temeljito je treba pregledati 
vse pravilnike in pravila, jih poenostaviti in pri-
lagoditi razumni uporabi, s pravim namenom. 
Sem sodijo tudi predimenzionirane zahteve po 
akreditacijah in certifikatih ter pravilih kakovo-
sti, ki se praviloma v praksi ne uresničujejo in 
ne dajejo pravih rezultatov. 

Informatika je za zdravstvo usodnega pome-
na zaradi mnogih razlogov, vendar je ključni 
uporabnik, pacient, vedno znova in znova iz-
postavljen novemu zajemanju podatkov, ki so 
bili že predhodno večkrat pobrani. Še vedno 
imamo situacije, ko je zdravniški karton glav-
ni dokument. Zaradi slabe informatike imamo 
ponavljajoče se preglede in nepreglednost pre-
tekle dokumentacije, ki je mnogokrat osnova za 
nadaljnjo obravnavo. Ko pacient zamenja zdra-
vstveno institucijo, se skoraj praviloma zgubi in-
formacijska vez. Informacijski programi so med 
seboj nepovezani in mnogokrat nekompatibilni. 
Skratka, informacijski sistem slovenskega zdra-
vstvenega varstva je treba v celoti povezati na 
skupnih osnovah, z namenom, da se opusti pa-
pirno sporočanje ter omogočita hitro ukrepanje 
in dostopnost do ključnih podatkov, potrebnih 
za postopek zdravljenja. Zagotoviti pa je treba 
tudi varnost občutljivih individualnih zdra-
vstvenih podatkov. Ta povezanost mora zago-
toviti prepletenost informacij tako primarnega, 
sekundarnega kot tudi terciarnega nivoja. 

Investicije se morajo v prihodnje usmeriti pre-
težno v nove tehnologije zdravljenja in sodobno 
tehnološko podporo. Še posebej na dragih na-
pravah moramo zagotoviti obseg obravnav, ki 
bo omogočal hitro menjavanje tehnološke opre-
me. Uvedejo naj se skupni razpisi za ustanove, 
ki so take naprave sposobne učinkovito upora-
bljati, saj bomo le tako lahko sledili sodobnim 
trendom obravnave. 

Upravne funkcije vlade na področju zdravstva 
je treba postaviti na višjo raven s postavitvijo 
jasnih prioritet, izpostavitvijo ključnih proble-
mov in določitvijo ciljev, ki bodo merljivi. Vlo-
ga uprave je, da integrira vse mogoče potenciale 
v sistemu zdravstvenega varstva za dosego čim 
boljšega rezultata zdravljenja. Upravni organ ni 
sam sebi namen in ni odvisen samo od svojega 
znanja; njegova naloga je, da organizira znanje, 
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poznavanje in informacije na ta način, da bo 
lahko učinkovito opravil svoje delo. Ena nad-
vse pomembnih nalog uprav pa bi bila tudi, da 
umirjajo napetosti, tako znotraj zdravstvenih 
zavodov kot tudi med njimi. Za to nalogo pa 
vsekakor potrebujejo več znanja in obvladova-
nja veščin s področja komuniciranja in vzposta-
vljanja prave organizacijske kulture. Načrt dela, 
ki ga mora ta organ pripraviti, mora biti stvar 
široke razprave in premišljene odločitve. Še 
pred tem pa je treba izčistiti neuresničljive zah-
teve in spremeniti vrsto dokumentov, ki bodo 
v pomoč vsem strukturam zdravstvenega siste-
ma. Ključni problem uprave je tako imenovani 
implementacijski deficit, ki kaže na to, da vrsta 
stvari, zapisanih v analizah, resolucijah, pravil-
nikih pa tudi zakonih, preprosto ni uresničljiva. 
In to predvsem zato ne, ker niso bile predhodno 
evalvirane okoliščine in možnosti implemen-
tacije. Možnost implementacije pa mora biti 
prvi korak. Predvsem pa se je treba nasloniti na 
razvejano strukturo svetovalnih organov, kot 
so razširjeni strokovni kolegiji, ki morajo prvi 
poiskati odgovor na vprašanje, kaj je dobro za 
pacienta, kaj je prav za stroko in kaj je ustrezno 
za sistem. Razširjeni strokovni kolegiji naj tudi 
povedo, koliko dela morajo opraviti zdravniki, 
da bodo lahko vzdrževali svoje sposobnosti in 
aktivno služili instituciji, v kateri delajo. 

Prva stvar in nujna naloga je pregleden cenik, s 
pregledno fakturo s specifikacijo, in priprava re-
žima pogodb, ki bodo pripravljene pravočasno 
in na pravih osnovah ter ki bodo uresničljive. 

Pripraviti bo treba nov zakon o javnih zavodih 
in dopolniti zakon o zdravstveni dejavnosti, 
v katerih je nujno potrebno opredeliti ustre-
zno avtonomijo zdravstvenih zavodov ter vrni-
ti vodstvom teh zavodov pooblastila, ki so bila 
po nepotrebnem prenesena na svete zavodov in 
upravne organe in posegajo na področje avto-
nomnega vodenja javnega zdravstvenega zavo-
da. Gre zlasti za področje delovne zakonodaje, 
razvoj internega podjetništva in iskanje doda-
tnih finančnih virov za razvijanje tržne dejav-
nosti, ki naj ne bi omejevala osnovnih zadolži-
tev zdravstvenega zavoda. Ti viri ter način dela 
in organiziranja zdravstvenega zavoda bi bili 
pomembna poslovna spodbuda in zagotovitev 
virov za posodabljanje tehnologije in boljšo or-

ganizacijo dela z optimalnim izkoristkom raz-
položljivih kapacitet. Skratka, gre za zagotovitev 
večje samostojnosti pri upravljanju svojih virov 
skladno z načeli dobrega gospodarja in učinko-
vitega zdravstvenega sistema. Ta učinkovitost pa 
naj bi končno določala tudi spodbudno plačilo 
vodstvom zdravstvenih zavodov in njihovim za-
poslenim. 

Za zaključek naj povem le to, da na nek način 
zaključujem z aktivnostjo na področju zdrav- 
stvenega varstva. Če bo koga popadla neustavlji-
va želja, da me kaj vpraša ali da še kaj napišem, 
naj mi to pove in bom skušal tej želji ustreči. 
Sicer pa mislim, da se morajo začeti pogosteje 
oglašati mlajši. Opozorim pa jih, da brez izku-
šenj in znanja zaradi dreves ne bodo videli goz-
da. To pa, žal, manjka tudi sedanjim ključnim 
odločevalcem – tako na ravni zakonodajne ka-
kor tudi izvršilne oblasti. Upam, da bodo volitve 
čez dober teden prinesle kaj boljšega. Ali pa se 
bo zgodba ponovila?!
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Posledice demografskih in tehnoloških 
sprememb za vire in izdatke za zdravstvo

Povzetek:  
Problem vzdržnosti financiranja zdravstvenega 
sistema je v veliki meri povezan z demografskimi 
in tehnološkimi dejavniki. Zaradi demografskih 
pritiskov se bomo na prihodkovni strani soočili s 
hitrim zmanjševanjem delovno sposobnega prebi-
valstva, ki predstavlja potencial za zaposlenost in 
s tem glavno skupino vplačnikov v sistem  pokoj-
ninskega in zdravstvenega zavarovanja. Na stra-
ni izdatkov pa se bodo preko povečevanja števila 
starejšega prebivalstva povečevale potrebe. Še več- 
ji pritisk na rast izdatkov predstavlja razvoj no-
vih zdravil, postopkov zdravljenja in tehnologij. 
Posledice demografskih in tehnoloških dejavnikov 
bo treba upoštevati pri iskanju rešitev za dolgo-
ročno vzdržno financiranje zdravstva.   

Abstract: 
The problem of sustainability of financing the 
healthcare system is to a great extent linked to 
demographic and technological factors. Due to 
demographic pressures, the revenue side will face 
a rapid decline in the working-age population, 
which represents the potential for employment 
and thus the main group of contributors in the 
pension and health insurance system. On the 
expenditure side, however, the increase in the 
number of elderly people will increase demand. 
An even greater pressure on expenditure growth is 
the development of new medicines, therapies and 
technologies. The consequences of demographic 
and technological factors need to be taken into 
account in finding solutions for long-term sustain-
able financing of the healthcare system.
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1. POSLEDICE NA STRANI VIROV

V Sloveniji se število prebivalcev, ki spadajo v 
najbolj aktivno skupino prebivalstva (20–64 let), 
po letu 2011 hitro zmanjšuje1, v prihodnjih le-
tih pa se bo intenzivnost zniževanja še okrepila. 
Zadnje projekcije prebivalstva iz leta 2015 (ES-
SPOS 2015) za Slovenijo napovedujejo, da se bo 
koeficient starostne odvisnosti prebivalstva že 
do leta 2030 povečal za 20 o. t. in znašal 79,6, 
kar pomeni, da bo od 100 prebivalcev v staro-
sti 20–64 let odvisnih okoli 80 otrok, mladih 
in starejših2. V obdobju 2016–2070 se bo delež 
starejših od 65 let povečal za več kot polovico 

(z 18,6 % na 28,3 %), delež otrok oz. mladih 
(0–19 let) bo ostal skoraj nespremenjen, delež 
delovno sposobnega prebivalstva (20–64 let) 
pa se bo znižal za okrog 15 % (s 66,4 % na 51,2 
% vseh prebivalcev). Koeficient starostne odvi-
snosti se bo tako do leta 2070 skoraj podvojil. 
Glede na prejšnje projekcije prebivalstva (EU-
ROPOP2013) je Eurostat znižal predpostavke o 
neto migracijah, kar je stopnjo starostne odvi-
snosti dodatno povišalo3. 

Slika 1: Število delovno spodobnega prebivalstva, mladih in starejših v Sloveniji do leta 2070

Vir: Eurostat, SURS – demografske projekcije ESSPOS 2015; preračuni UMAR.  

Navedene spremembe zmanjšujejo ponudbo 
delovne sile, kar lahko v prihodnosti postane 
glavni omejitveni dejavnik za gospodarski ra-
zvoj. Delodajalci se že danes vse pogosteje sre-
čujejo s težavami pri iskanju ustrezne delovne 
sile, kar se bo v prihodnjih letih še zaostrilo. 
Simulacije kažejo, da ob ohranjanju skromnih 
migracij tudi večja delovna aktivnost mladih in 
starejših ne bo zadostovala za pokritje vseh po-
treb po delovni sili4. 

V reformi financiranja pokojnin, zdravstva in 
dolgotrajne oskrbe bo zato nujno upoštevati, 
da aktivni del populacije, ki v sedanji ureditvi 
pokriva skoraj celotne prispevke za socialno 
varnost, dolgoročno ne bo zmogel finančnega 
bremena. K javnim virom za zdravstvo in dol-
gotrajno oskrbo bo morala v prihodnosti več 
prispevati tudi neaktivna populacija oziroma 
bo treba iskati rešitve v drugih (zlasti davčnih) 
virih5.  

2. POSLEDICE NA STRANI IZDATKOV

Hkrati z upadanjem delovno sposobnega pre-
bivalstva bo hitro naraščalo število starejših od 
65 let in s tem pritisk na izdatke sistemov soci-
alne zaščite. Pričakovano trajanje življenja se je 
v  zadnjih 15 letih v Sloveniji povečalo za 5 let 
in znaša za ženske 84,1 leta, za moške pa 72,7 
leta.6 Delež starejših od 65 let so bo v Sloveniji  
po osnovnem scenariju demografskih projekcij 
povečal z 18 % v letu 2015 na 25 % v letu 2030 in 
na skoraj tretjino vseh prebivalcev do leta 2060. 

1 Od leta 2011 do 2016 je upadlo že za 40.000 oseb.
2 UMAR (2018), str. 30–32
3 SURS – Projekcije prebivalstva za Slovenijo 2015 (2018).
4 UMAR (2018), str. 32
5 UMAR (2016), str. 18
6 Eurostat Database – Population and Social Conditions (2018)
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Ob tem bo močno porasel tudi delež starejših 
od 80 let, ki se bo s sedanjih 4,8 % populacije 
povečal kar na 12,8 %, kar bo pomenilo veliko 
obremenitev zlasti za sistem dolgotrajne oskrbe.

Zadnje dolgoročne projekcije izdatkov, pove-
zanih s staranjem (pokojnine, zdravstvo, dol-
gotrajna oskrba, izobraževanje, brezposelnost) 
(Slika 2), ki jih vsake tri leta pripravi Evropska 
komisija7, kažejo za večino držav EU še večje 
povečanje izdatkov, povezanih s staranjem do 
leta 2060 v primerjavi s projekcijami iz leta 
2015. Opozarjajo nas, da je ohranjanje sedanjih 
sistemov socialne zaščite v Sloveniji nevzdržno8. 
Slovenija izstopa po zelo visokem povečanju ce-
lotnih izdatkov, povezanih s staranjem – do leta 

2060 za 6,9 o. t. BDP in do leta 2070 za 6,4 o. 
t. Delež izdatkov glede na BDP naj bi se začel 
hitro povečevati zlasti po letu 2022, ko izzvenijo 
učinki zadnje pokojninske reforme. To pomeni, 
da bo prišlo do hitrega izrinjanja javnofinančnih 
izdatkov za vse ostale namene oziroma do čeda-
lje večjega pomanjkanja javnih virov za finan-
ciranje pokojnin, zdravstva, dolgotrajne oskrbe 
in izobraževanja. Še večji pritisk na dolgoročno 
vzdržnost javnih financ bi pomenila potenci-
alno še višja rast javnih izdatkov za zdravstvo 
in dolgotrajno oskrbo ob dodatnem upošteva-
nju zaradi nedemografskih dejavnikov (tvegani 
scenarij).

Slika 2: Dolgoročne projekcije javnih izdatkov, povezanih s staranjem, osnovni scenarij, Slovenija, v % BDP

Vir: EC – EPC 2018 Ageing Report (v tisku). 

2.1 Zdravstvo

Učinek demografskih in tehnoloških pritiskov 
na rast javnih izdatkov za zdravstvo bo v Slove-
niji višji kot v povprečju EU. Po različnih scena-
rijih (tabela 1) bi se javni izdatki za zdravstvo s 
5,6 % BDP v letu 2016 do leta 2020 povečali za 
0,2–0,5 o. t. BDP ter do leta 2070 za 0,4–3,1 o. t. 
BDP.

Eden od razlogov je hitro staranje prebivalstva. 
Izdatki za zdravje na osebo po 50. letu starosti 
začnejo strmo naraščati, zato se s povečevanjem 
deleža starejše populacije pritisk na rast agrega-
tnih izdatkov povečuje. Kot je razvidno v Sliki 3, 
izdatki za zdravstvo zelo hitro naraščajo po 50. 
letu starosti in so v starostni skupini 55–59 let že 
dvakrat višji kot v skupini 30–34 let, pri starosti 
75–79 let pa so višji že kar 4,3-krat. S staranjem 

populacije se bodo zato stroški hitro povečeva-
li, še zlasti če se bodo zdrava leta življenja po-
daljševala počasneje od pričakovanega trajanja 
življenja. 

Še bolj kot demografski dejavniki pa na rast iz-
datkov za zdravstvo vplivajo različni t. i. nede-
mografski dejavniki.9 Poleg čedalje večjih priča-
kovanj prebivalstva glede zdravstvene oskrbe je 
to predvsem tehnološki napredek, ki širi mož- 
nosti zdravljenja in povečuje kvaliteto storitev.

7 EC, The 2018 Ageing report (2018) (v tisku). 
8 Pojem vzdržnosti javnih financ se nanaša na zmožnost, da 
država nespremenjene politike glede davkov in zagotavljanja 
javnih storitev nadaljuje tudi v prihodnosti in s tem ne povečuje 
javnega dolga kot deleža v BDP (EC, 2016). 
9 EC, The 2015 Ageing Report (2015), str. 113–162. 
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Slika 3: Javni izdatki za zdravstvo po 5-letnih starostnih razredih in spolu, Slovenija, 2015

Vir: ZZZS, izračuni UMAR. 
Opomba: višina javnih izdatkov na prebivalca je prilagojena agregatni ravni javnih izdatkov za zdravstvo, ki so upoštevani v projekcijah AWG (javni izdatki 
po metodologiji SHA, brez dolgotrajne zdravstvene oskrbe (HC.3) plus javni izdatki za investicije po metodologiji COFOG.  

EK je jeseni 2016 kot podlago za pripravo dol-
goročnih projekcij za zdravstvo pripravila novo 
verzijo posebnega poročila o zdravstvenih sis-
temih v EU-2810, v katerem analizira dejavnike, 
ki so v evropskih državah v preteklosti najbolj 
vplivali na rast izdatkov za zdravstvo. 

V projekciji AWG 2018 je pripravljenih kar 12 
različnih scenarijev (Tabela 1) glede povečanja 
javnih izdatkov za zdravstvo do leta 2070, ki so 
namenjeni fiskalni in zdravstveni politiki kot 
podlaga pri sprejemanju ukrepov za zagotovi-
tev dolgoročne javnofinančne vzdržnosti izdat-
kov za zdravstvo. Vsi scenariji upoštevajo spre-
membe v demografski strukturi prebivalstva, 
poleg tega je v večini scenarijev upoštevano, 
da se izdatki povečujejo z rastjo BDP na prebi-
valca (izjema je scenarij delovne intenzivnosti, 
ki predpostavlja rast izdatkov skladno z rastjo 
produktivnosti dela); scenariji pa se razlikujejo 
v dodatnih predpostavkah glede pričakovanega 
trajanja življenja, izboljšanja zdravstvenega sta-
nja populacije, dohodkovne elastičnosti povpra-
ševanja po zdravstvenih storitvah, višine stro-
škov zdravljenja v zadnjih letih življenja (ang. 
death-related costs), rasti izdatkov po starosti in 
spolu bolnikov ter rasti posameznih komponent 
izdatkov v zdravstvu (plač, materialnih stroškov, 
zdravil, administracije). 

Izhodiščno leto za projekcijo je stanje javnih 
izdatkov za zdravstvo v letu 2015 po mednaro-
dni metodologiji Sistema zdravstvenih računov 
(SHA), ki je znašalo 5,6 % BDP (to vključuje 
izdatke obveznega zdravstvenega zavarovanja 
ter državnega proračuna in občin za zdravstvo, 

vključno z investicijami, izločeni pa so izdatki za 
zdravstveni del dolgotrajne oskrbe (0,8 % BDP), 
ker so ti vključeni v projekcijo javnih izdatkov 
za dolgotrajno oskrbo. Ključni vhodni podatek 
v modelu generacijskih računov je porazdelitev 
javnih izdatkov za zdravstvo po starosti in spo-
lu. Od leta 2013 dalje so ti podatki za Slovenijo 
razpoložljivi na ZZZS, zato niso več ocenjeni, 
kot je to bilo v preteklih projekcijah AWG. Na 
zgornji sliki so prikazani javni izdatki za zdrav- 
stvo po petletnih starostnih razredih za moške 
in za ženske za leto 2015. 

Osnovni scenarij AWG, ki je namenjen fiskalni 
politiki in se upošteva tudi v izračunih srednje-
ročne in dolgoročne fiskalne vzdržnosti (indi-
katorji S1 in S2)11, temelji predvsem na spre-
membah v demografski strukturi prebivalstva 
oz. vplivu staranja prebivalstva na rast javnih iz-
datkov za zdravstvo ter le deloma upošteva tudi 
vpliv nedemografskih dejavnikov. Glavni pred-
postavki sta, da: (i) bomo polovico dodatnih let 
pričakovanega trajanja življenja preživeli zdravi 
in (ii) da je dohodkovna elastičnost povpraše-
vanja po zdravstvenih storitvah 1,1 na začetku 
obdobja in se do 2070 postopoma znižuje proti 
1,012. Po tem scenariju naj bi se javni izdatki za 
zdravstvo v Sloveniji v obdobju 2016–2020 po-

10 EC in EPC (2016)  
11 EC (2015). 
12 V koeficientu dohodkovne elastičnosti so poleg učinka BDP 
na rast javnih izdatkov za zdravstvo upoštevani tudi učinki ned-
emografskih dejavnikov. Dohodkovna elastičnost 1.1 pomeni, da 
je rast javnih izdatkov za zdravstvo za 10 o.t. višja od rasti BDP.   
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večali za 0,2 o. t. BDP oziroma s 5,6 % BDP na 
5,8 % BDP v letu 2020 (brez upoštevanja zdrav- 
stvenega dela dolgotrajne oskrbe v višini 0,8 
% BDP v izhodiščnem letu). V obdobju 2016 - 
2070 pa bi porasli za 1,1 o. t. BDP, to je na 6,7 % 
BDP v letu 2070. To povečanje je višje od pov-
prečnega povečanja izdatkov v EU-28 (0,9 o. t. 
BDP); v povprečju EU-28 (navadno povprečje) 
so leta 2016 javni izdatki za zdravstvo znašali 
5,5 % BDP (navadno povprečje), povečali pa naj 
bi se do 6,4 % BDP v 2070 (oziroma upoštevaje 
tehtano povprečje 6,6 % BDP v letu 2016, bi se 
povečali na 7,5 % v letu 2070)13. V primerjavi 
z osnovnim scenarijem AWG 2015 je za Slove-

nijo povečanje izdatkov v obdobju 2016 - 2070 
višje za 0,1 o.t. BDP, kar je deloma povezano z 
manj ugodnimi demografskimi projekcijami ter 
deloma z upoštevanjem postopnega povečanja 
javnih izdatkov za zdravstvo v letih 2017 do 
2020, ko bo vsako leto 20 mio EUR dodatnih 
virov iz državnega proračuna namenjeno finan-
ciranju zaposlitev zdravnikov pripravnikov in 
sekundarijev (prenos financiranja iz ZZZS na 
državni proračun). V projekciji 2018 naj bi se 
izdatki povečali za 0,1 o. t. BDP v obdobju 2016 
- 2070 tudi v povprečju EU-28 glede na projek-
cijo AWG 2015. 

Tabela 1: Projekcija javnih izdatkov za zdravstvo* v Sloveniji v obdobju 2016–2070 po različnih scenarijih

Vir: EC – EPC 2018 Ageing Report (forthcoming); 
Opomba: *Upoštevani so javni izdatki za zdravstvo po metodologiji SHA, vendar brez izdatkov za 
dolgotrajno zdravstveno oskrbo (kategorija HC.3 po sistemu zdravstvenih računov). EU-28 povprečje je navadno aritmetično (netehtano) povprečje.  

Slika 4: Povečanje izdatkov za zdravstvo po osnovnem in tveganem scenariju v odstotnih točkah BDP, 2016–2070

Vir: EC – EPC 2018 Ageing Report (v tisku). 
Opomba: EU je navadno povprečje; EU* je tehtano povprečje. 

13 V tehtanem povprečju EU je vsota vseh izdatkov za zdravstvo 
vseh držav EU deljena z vsoto BDP vseh držav EU in nam pove, 
koliko v povprečju EU kot celoti znašajo javni izdatki za zdravs-
tvo. V tehtanem povprečju imajo zato večjo težo večje države 
(Nemčija, Francija, VB). 
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Tvegani scenarij je namenjen predvsem zdrav- 
stveni politiki, za razliko od osnovnega scena-
rija pa upošteva višjo dohodkovno elastičnost 
povpraševanja po zdravstvenih storitvah 1,4 v 
začetku obdobja projekcij in postopno zniže-
vanje proti 1,0 do konca obdobja projekcij, kar 
pomeni, da na začetku obdobja projekcij pred-
postavlja bistveno višji učinek nedemografskih 
dejavnikov na rast izdatkov za zdravstvo (uvaja-
nje novih tehnologij, institucionalne značilnosti 
sistemov, rast zaposlenosti in plač, medicinska 
inflacija). Po tveganem scenariju bi se v Slove-
niji javni izdatki za zdravstvo do leta 2020 po-
večali za 0,4 o. t. BDP na 6,0 % BDP ter do leta 
2070 za 2,0 o. t. BDP na 7,5 % BDP. Tudi po tem 
scenariju je povečanje javnih izdatkov za zdrav- 
stvo  za Slovenijo višje kot povečanje za EU 28.
(glej Sliko 4)

2.2. Dolgotrajna oskrba

V dolgotrajni oskrbi (DO) potrebe naraščajo še 
hitreje kot v zdravstvu, močno pa se bodo v Slo-
veniji povečale zlasti po letu 2025, ko začnejo 
mejo 80 let prestopati najbolj številčne genera-
cije. Starejši imajo pogosto več kroničnih bole-
zni, ki zahtevajo ne le dolgoročno zdravstveno 
oskrbo, ampak tudi pomoč pri opravljanju pod-
pornih aktivnosti. Pomemben dejavnik rasti iz-
datkov za DO je tudi prehajanje iz neformalne v 
formalno oskrbo, ki je posledica splošnih druž-
benih sprememb (manjše družine, več samskih, 
več zaposlenih žensk) in hitra rast cen storitev 
DO, ki se bo v prihodnosti zaradi pomanjkanja 
razpoložljive delovne sile še okrepila. 

V dolgoročnih projekcijah javnih izdatkov za 
dolgotrajno oskrbo so poleg učinkov sprememb 
v demografski strukturi prebivalstva dodatno 
upoštevane še predpostavke glede deleža odvis- 
ne populacije (oziroma deleža populacije, ki je 
ovirana pri vsakodnevnih opravilih in potrebu-
je pomoč druge osebe), razmerje med formalno 
in neformalno oskrbo, razmerje med instituci-
onalno oskrbo in oskrbo na domu ter izdatki 
dolgotrajne oskrbe na prejemnika. Dolgoročne 
projekcije javnih izdatkov za dolgotrajno oskr-
bo (DO) so negotove predvsem zaradi vhodnih 
podatkov, ki so kljub izboljšanju v zadnjih letih 
za večino držav še vedno pomanjkljivi14. 

V projekciji je pripravljenih 10 različnih sce-
narijev (Tabela 2). Namenjeni so predvsem 
zdravstveni in socialni politiki kot podlaga pri 
pripravi sprememb na področju financiranja 
dolgotrajne oskrbe in zavarovanja za dolgotraj-
no oskrbo. Vsi scenariji upoštevajo spremembe 
v demografski strukturi prebivalstva, poleg tega 
je v večini scenarijev upoštevano, da so storitve 
dolgotrajne oskrbe visoko delovno intenzivne, 
zato se izdatki za storitve dolgotrajne oskrbe 
(ang. in-kind expenditure) povečujejo z rastjo 
produktivnosti dela (izdatki za denarne prejem-
ke (ang. cash-benefits), ki so bolj odvisni od rasti 
BDP, pa naraščajo z rastjo BDP na prebivalca). 
Izjema je čisti demografski scenarij, ki kot pod-
lago za rast vseh izdatkov upošteva rast BDP na 
prebivalca. Posamezni scenariji se razlikujejo še 
v predpostavkah glede izboljšanja zdravstvene-
ga stanja populacije (oviranosti pri opravljanju 
vsakodnevnih aktivnosti), prehoda iz neformal-
ne dolgotrajno oskrbe v formalno oskrbo, pove-
čanja pokritosti z dolgotrajno oskrbo in zmanj-
ševanja razlik med državami EU-28 v izdatkih 
na prejemnika dolgotrajne oskrbe. 

Izhodiščno leto za projekcijo je stanje javnih 
izdatkov za dolgotrajno oskrbo v letu 2015 po 
mednarodni metodologiji Sistema zdravstvenih 
računov (SHA), ki je znašalo 0,9 % BDP (vklju-
čeni so izdatki za zdravstveno in socialno dolgo-
trajno oskrbo iz obveznega zdravstvenega zava-
rovanja, ZPIZ, državnega proračuna in občin). 
V preteklih letih so bili v projekcijah AWG pri-
šteti še nekateri denarni prejemki po metodolo-
giji ESPROSS (za oviranost in starost), v AWG 
2018 pa je bilo pripoznano, da ti izdatki meto-
dološko ne spadajo k dolgotrajni oskrbi, zato je 
za Slovenijo podatek za izhodiščno leto nižji kot 
v preteklosti za približno 0,5 o. t. BDP (v AWG 
2015 je bila izhodiščna raven javnih izdatkov za 
DO 1,4 % BDP).

14 V Sloveniji je v okviru SURS in pod koordinacijo Inštituta za 
socialno varstvo Delovna skupina za statistiko dolgotrajne oskrbe 
pripravila podroben pregled izdatkov in prejemnikov dolgotrajne 
oskrbe, ki so prikazani v Nagode et al. (2014). Od leta 2015 dalje 
SURS vsako leto decembra redno objavi podatke o prejemnikih 
in izdatkih za dolgotrajno oskrbo po mednarodni definiciji.
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Do leta 2020 se po izbranih scenarijih projek-
cija povečanja javnih izdatkov za dolgotrajno 
oskrbo v Sloveniji giblje v intervalu od 0,1–0,2 
o.t. BDP oziroma do leta 2070 v intervalu od 

0,8–3,7 o.t. BDP. To pomeni povečanje javnih 
izdatkov do leta 2070 na minimalno 1,8 % BDP 
ter maksimalno 4,6 % BDP. 

Slika 5: Povečanje izdatkov za dolgotrajno oskrbo po osnovnem in tveganem scenariju 
v odstotnih točkah BDP, 2016–2070

EC – EPC 2018 Ageing Report (v tisku). Opomba: EU je navadno povprečje; EU* je tehtano povprečje. 

Osnovni scenarij AWG upošteva vpliv spre-
memb v demografski strukturi prebivalstva, 
rast izdatkov za storitve dolgotrajne oskrbe v 
skladu z rastjo produktivnosti ter predpostav-
ko, da polovico dodatnih let pričakovanega 
trajanja življenja ne bomo potrebovali pomoči 
druge osebe pri opravljanju vsakodnevnih ak-
tivnostih. Podobno kot projekcija zdravstve-
nih izdatkov torej upošteva zmerno izboljšanje 
zdravstvenega stanja. Po tem scenariju naj bi se 
javni izdatki za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji 
v obdobju 2016–2020 povečali za 0,1 o. t. BDP 
oziroma z 0,9 % na 1,0 % BDP v letu 2020. V ob-
dobju 2016–2070 pa bi porasli za 0,9 o. t. BDP, 

to je na 1,8 % BDP v letu 2070. To povečanje 
je nekoliko nižje od ocenjenega povprečnega 
povečanja izdatkov v EU-28, kjer naj bi pora-
sli za 1,1 o. t. BDP oziroma z 1,3 % BDP v letu 
2016 na 2,4 % BDP v letu 2070. V primerjavi z 
osnovnim scenarijem AWG 2015 je za Slovenijo 
povečanje izdatkov v obdobju 2016–2060 nižje 
za 0,5 o. t. BDP, kar je v največji meri povezano 
z nižjo izhodiščno ravnjo oziroma metodološko 
spremembo v zajemu izdatkov za dolgotrajno 
oskrbo. Za povprečje EU-28 pa ni razlike v 
spremembi povečanja glede na projekcijo AWG 
2015. 

Tabela 2: Projekcija javnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo* v Sloveniji v obdobju 2016–2070 
po različnih scenarijih

Vir: EC – EPC 2018 Ageing Report (forthcoming).
Opomba: *Javni izdatki za dolgotrajno oskrbo so po mednarodni metodologiji Sistema zdravstvenih računov (SHA) (vključeni so izdatki za zdravstveno in 
socialno dolgotrajno oskrbo).  EU-28 povprečje je navadno aritmetično (netehtano) povprečje. 
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Tvegani scenarij upošteva poleg istih predpo-
stavk kot osnovni scenarij še dodatno predpo-
stavko, da se bodo povprečni stroški na preje-
mnika DO v državah s podpovprečnimi stroški 
postopoma do konca obdobja približevali pov-
prečju EU-28 ter da se bo hkrati povečevala 
tudi pokritost z dolgotrajno oskrbo, ki bo prav 
tako konvergirala proti povprečju EU-28. S temi 
predpostavkami ta scenarij predpostavlja tudi 
vpliv zmanjševanja razlik v življenjskem stan-
dardu na povpraševanje po storitvah dolgotraj-
ne oskrbe. Tvegani scenarij je namenjen pred-
vsem iskanju ustreznih politik za obvladovanje 
rasti izdatkov. Po tveganem scenariju naj bi se 
javni izdatki za dolgotrajno oskrbo povečali do 
leta 2070 za 3,5 o. t. BDP oziroma na 4,4 % BDP, 
v povprečju EU-28 pa za 3,1 o. t. BDP oziroma 
tudi na 4,4 % BDP. (glej Tabelo 2)

3. IZZIVI NA STRANI VIROV 
    IN IZDATKOV

Rastoče potrebe, ki izhajajo iz demografskih in 
tehnoloških sprememb, in sedanji sistem finan-
ciranja kažejo na rastoč razkorak med prihod-
ki in izdatki, za kar bodo v prihodnje potrebni 
stalni ukrepi, ki bodo vrzel zmanjševali. Hkrati 
bo treba upoštevati cilje finančne vzdržnosti, 
dostopnosti in kakovosti zdravstva. Analize in 
izkušnje drugih držav kažejo, da je v odzivanju 
na posledice delovanja demografskih in tehno-
loških dejavnikov treba ukrepati zlasti v smeri: 
1. izboljševanja zdravstvenega stanja                                

prebivalcev; 
2. sprememb v virih financiranja                                     

zdravstvenega sistema; 
3. povečanja učinkovitosti sistema. 

Izboljševanje zdravstvenega stanja populacije 
lahko pomembno vpliva na povečanje prihod-
kov in na umiritev rasti izdatkov za zdravstvo. 
Iz raziskav15 izhaja, da so za podaljšanje zdravih 
let življenja med najbolj stroškovno učinkoviti-
mi naslednji ukrepi, ki so glede na zdravstveno 
stanje prebivalstva pomembni tudi za Sloveni-
jo: (i) povečanje vlaganj v varovanje zdravja in 
preprečevanje bolezni (npr. širitev programov 
zgodnjega odkrivanja raka in ukrepi za obvla-
dovanje dejavnikov tveganega vedenja (zvišanje 
cen za zdravje škodljivim izdelkom, zmanjšanje 
njihove dostopnosti, omejitve oglaševanja),16 (ii) 

zmanjševanje neenakosti v zdravju, (iii) krepitev 
varstva pri delu in drugi ukrepi zmanjšanje ab-
sentizma.17

Pri iskanju rešitev glede virov financiranja je 
nujno upoštevati, da se bo rast prispevkov za 
zdravstvo, ki so vezani na dohodke iz dela, za-
radi upadanja aktivne populacije zniževala. Šte-
vilne države z Bismarckovim modelom zdra-
vstvenega zavarovanja so v zadnjem desetletju 
že sprejele ukrepe za širitev prispevnih osnov 
na druge dohodke (najemnine, dividende; Slo-
vaška), povišanje prispevnih stopenj neaktivne 
populacije (Francija, Hrvaška) in povečanje 
davčnih virov za zdravstvo (Francija, Nemčija, 
Madžarska, Danska, Avstrija).18 Tako bi bilo tudi 
pri nas nujno sprejeti že večkrat predlagano so-
glasje glede izenačevanja prispevnih stopenj in 
širitve prispevnih osnov za obvezno zdravstve-
no zavarovanje (OZZ), kjer so v prispevkih za 
OZZ pri nas za enak obseg pravic velike razlike 
med formalno zaposlenimi in samozaposlenimi 
(podjetniki, obrtniki, kmetje idr.) ter zavarovan-
ci, za katere prispevke plačuje država (upoko-
jenci, socialne kategorije) ali pa se prispevki za-
nje sploh ne plačujejo (družinski člani, otroci).19 

Sedanje široke košarice pravic v prihodnosti 
tudi ne bo mogoče ohranjati zgolj z javnimi viri, 
da bi preprečili naraščanje neposrednih plačil, ki 
so z vidika finančne dostopnosti najbolj proble-
matična (vedno obremenijo le bolne, največkrat 
starejše), bo treba podobno kot v pokojninskem 

15 Sassi et al. (2013); Cecchini et al. (2015).
16 Ocene za Slovenijo kažejo, da znašajo neposredni in posredni 
stroški, povezani s kajenjem, kar okoli 5 % BDP. Zvišanje cen 
tobačnih izdelkov za 10 % naj bi zmanjšalo potrošnjo tobačnih 
izdelkov za 4 % in znižalo delež kadilcev za 1–2 % (NIJZ, 2015). 
Stroški, povezani s pitjem alkohola, pa so za države OECD ocen-
jeni na 1 % BDP . Cecchini et al. (2015).  
17 Ukrepi morajo biti usmerjeni v večjo odgovornost deloda-
jalcev za varnost in zdravje pri delu, predpise glede ureditve 
začasne zadržanosti od dela in bolniških nadomestil, ocenjevanje 
nezmožnosti za delo, skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu in 
prednostno obravnavo primerov dolgotrajnih bolniških odsot-
nosti. 
18 OECD, 2015.
19 ZZZS je v letu 2012 pripravil simulacijo učinkov uvedbe 
enotne prispevne stopnje (13,45 %) za vse kategorije zavaro-
vancev in oceno določitve najnižje prispevne osnove za nekatere 
kategorije zavezancev, ki zaradi prikazovanja nizkih dohodkov 
plačujejo zelo nizke prispevke. Ocena je pokazala, da bi se ob 
navedenih predpostavkah prihodki od prispevkov za OZZ lahko 
povečali kar za okoli 27 % (626 mio EUR). (ZZZS, 2012).
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sistemu tudi v zdravstvenem sistemu dopolnje-
vati javne vire tudi z zasebnimi zdravstvenimi 
zavarovanji. S tega dolgoročnega vidika je treba 
v Sloveniji pristopiti tudi k reformi dopolnilne-
ga zdravstvenega zavarovanja.  

Povečanje učinkovitosti zdravstvenega sistema 
lahko pomembno prispeva k nižji rasti izdat-
kov za zdravstvo in s tem doseganju dolgoročne 
vzdržnosti sistema.20 Izkušnje drugih držav in 
analiza našega zdravstvenega sistema kažejo, da 
je smiselno oblikovati ukrepe, ki so usmerjeni v 
zmanjševanje obsega nepotrebnih in stroškov-
no neučinkovitih storitev, postopkov zdravlje-
nja in koriščenja zdravil. Na strani ponudbe so 
izpostavljene zlasti potrebe po prilagoditvah 
na naslednjih področjih21: (i) prenova mode-
lov plačevanja izvajalcev, (ii) vpeljava spodbud 
za doseganje večje učinkovitosti zaposlenih, 
(iii) prenova procesa nakupovanja zdravstve-
nih storitev in upravljanja tega procesa ter (iv) 
centralizacija javnega naročanja zdravil, me-
dicinskih pripomočkov in opreme. Na strani 
povpraševanja pa bo z ustreznimi ukrepi treba 
omejiti povpraševanje po zdravstvenih stori-
tvah: (i) pregled košarice pravic in vzpostavitev 
sistema vrednotenja zdravstvenih tehnologij 
(HTA), (ii) krepitev primarne ravni in 'sistema 
vratarjev' ter uvajanje kliničnih poti, (iii) vla-
ganje v e-zdravje in uvajanje tehnologij IKT v 
zdravstveno oskrbo na domu; (iv) izboljšanje 
koordinacije zdravstvene oskrbe in (v) vzpo-
stavitev sistema dolgotrajne oskrbe; vzpostavi-
tev učinkovitega sistema dolgotrajne oskrbe, ki 
bo spodbujal samostojno življenje na domu (v 
skupnostnih oblikah) tudi socialno šibkejšim, 
preprečeval poslabšanje zdravja in oviranosti 
prejemnikov ter njihovo prezgodnjo institucio-
nalizacijo; učinkovit sistem bo zagotavljal tudi 
povezovanje različnih sistemov pri zagotavlja-
nju zdravstvene in psihosocialne oskrbe; večja 
podpora neformalnim oskrbovalcem in njihova 
vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe.22

20 OECD, 2015; IMF, 2015; EC, 2016.
21 MZ, Evropski observatorij, SZO, 2015.
22 UMAR (2016), str. 32-34
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mag. Vera Rozman
Zdravstveni dom Trebnje

Optimizacija zdravstvenih domov 

Povzetek
Poslovne subjekte ločujejo od drugih njihovi 
unikatni poslovni procesi. Za uspešno delovanje 
organizacije je nujno, da njeni procesi tečejo v 
skladu s strategijo in cilji ter da sledijo osnovnim 
ekonomskim zakonitostim. Optimizacija proce-
sov mora biti stalno prisotna. Optimizacija po-
meni iskanje najboljših stroškovno učinkovitih 
poslovnih rešitev, ob upoštevanju danih omejitev. 
Bistvo vsakega procesa, njegovega delovanja in 
spreminjanja pa so ljudje. Zaposleni so najpo-
membnejši kapital vsake organizacije, zato je 
potreben pravilen pristop do njih. Le tako bodo 
izpeljali vse pričakovane naloge.

Abstract
Business entities distinguish themselves from 
others by their unique business processes. For su-
ccessful operations of an organisation, it is neces-
sary that its processes run in accordance with the 
strategy and the business goal. They must follow 
the economic laws, too. An organisation must con-
tinually improve its processes. Optimisation me-
ans finding an alternative with the most cost-ef-
fective or highest achievable performance under 
the given constraints by maximizing the desired 
factors and minimising the undesired ones. Peo-
ple are the most important asset in the operations 
as well as changes in processes. Employees are 
the most important capital of each organisation. 
A correct approach to the employee brings the 
expected results of their activities.
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1. UVOD

»Ne nasedaj človeku na prvo besedo. Šele ko vidiš 
njegova dejanja in mu zaupaš, mu nasedi.«1 

Izboljševanje delovnih procesov predstavlja v 
hitro spreminjajočem se okolju pomemben de-
javnik razvoja in obstoja poslovnega subjekta. 
Nenehna racionalizacija, ki vodi k zniževanju 
stroškov, skrajševanju časa za posamezno ope-
racijo, izboljšanju kakovosti in/ali dvigu zado-
voljstva deležnikov, predstavlja zagotovilo za 
dolgoročno preživetje. Vse aktivnosti poslovnih 
subjektov, tako v gospodarstvu kot negospodar-
stvu, morajo potekati v skladu cilji, strategijo in 
vizijo organizacije. 

Managerji so postavljeni pred mnoge situacije, 
ki se jim je treba hitro in pravilno prilagoditi – 
torej generirajo spremembe. Pri tem uporabijo 
vsa svoja znanja, prepričanja, izkušnje, etična 
načela, osebne vrednote in nenazadnje tudi in-
tuicijo. Pri vsakokratnem sprejetju odločitev 
morajo vzeti v zakup tveganje neustreznih od-
ločitev in kritike, saj je po »bitki veliko genera-
lov«. Čeprav ne bi smele obstajati večje razlike 
v delovanju managementa v gospodarstvu in 
negospodarstvu, so vodstva v javnih zavodih 
bistveno bolj razpeta med zahtevami uporab-
nikov, pričakovanji zaposlenih, zahtevami za-
konodaje, političnimi pričakovanji, sledenju 
osnovnim ekonomskim zakonitostim, nadzo-
rom in kritiko javnosti ter lastnimi vrednotami 
in prepričanji. Pričakovanja in zahteve deležni-
kov so pogosto kontradiktorne in diametralno 
nasprotne. Managerji v zdravstvu dodatno iz-
polnjujejo tudi občutljive zdravstvene in social-
ne cilje, povezane s solidarnostjo, enakostjo in 
pravično dostopnostjo do zdravstvenih storitev.2 

Dejstvo je, da je treba tudi v javnem sektor-
ju zasledovati bazna ekonomska načela kot sta 
uspešnost in učinkovitost. V osnovi moramo 
delati prave stvari, ob pravem času, na pravi na-
čin. Učinkovitost procesa merimo skozi rezultat 
porabe virov (materialni, človeški, finančni ...), 
uporabljenih za pretvorbo vhodnih veličin v 
izhodne.3 Pomembno je torej primerjati rezul-
tat z vloženimi sredstvi. Uspešnost pa v svoji 
osnovi pomeni doseganje postavljenih ciljev 
in zadovoljstva vseh deležnikov. Mimo načela, 
da ne moreš potrošiti (celotni stroški) več, kot 

prejmeš (celotni prihodki), dolgoročno ne more 
obstajati noben poslovni subjekt. 

Pri storitveni dejavnosti celoten proces temelji 
na ljudeh. Vhodni in izhodni elementi storit- 
venega procesa so neoprijemljivi. Zaposleni s 
svojimi osebnostnimi lastnostmi, obnašanjem, 
motivacijo in kompetencami se različno odzo-
vejo na dražljaje iz okolja. Zdravstvene storitve 
se kvalitetno izvajajo s pomočjo kolektivnega 
znanja in izkušenj ter njihove delitve. Zahte-
vajo sodelovanje med zaposlenimi ter visoko 
stopnjo zaupanja. Pogosto se govori o timskem 
delu. V praksi se timsko delo mnogokrat izjalovi 
v sistem, ko nekaj članov tima korektno opra-
vi bistveni del nalog, določeni posamezniki pa 
se skrijejo v »nedrje« tima in samo »lastninijo« 
rezultate dela ostalih članov tima. V zdravstvu 
je zato bolj smiselno govoriti o multidiscipli-
narnem pristopu k delu, ko v procese izvajanja 
zdravstvenih storitev vstopajo posamezniki, 
vsak s svojimi delovnimi nalogami, funkcijami, 
kompetencami, pooblastili in pripravljenostjo 
za delo. V takem sistemu dela morajo imeti 
posamezniki pred očmi celotno sliko procesa, 
videti morajo gozd, ne dreves. Zavedati se mo-
rajo, da njihovo delo vpliva na delo drugih in 
na izvedbo celotne storitve, ter tudi kako vpli-
va. Tako hišnik kot zdravnik morata poznati in 
izpolniti svojo vlogo v procesu zadovoljevanja 
pričakovanj uporabnikov zdravstvenih storitev.

2. PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV, 
SPREMEMBA ALI OPTIMIZACIJA. 
KAJ OD TEGA?

Naj optimizacija ne bo kot božično drevo – brez 
korenin in polno okraskov.

Poslovni proces je proces, v katerem iz nečesa 
nastane nekaj. V storitveni dejavnosti poslovni 
proces vključuje postopke, aktivnosti in zapo-
redja opravil, ki jih je treba izvesti, da iz vho-
dnih elementov nastajajo storitve. Uspešnost 
procesa se običajno meri s stroški, časom izved-

1 Kerševan: Tako neumno, da je dobro (1999)
2 Milena Kramar: Vodenje s poslanstvom kot prvino 
menedžmenta v Zdravstvenem domu Novo mesto (2016) 
3 www.first-ms.si/program/2/6/optimizacija-poslovnih-
procesov.html
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be, kvaliteto in/ali zadovoljstvom uporabnikov. 
V zdravstvu izvajamo en ključni proces: to je 
oskrba uporabnikov zdravstvenih storitev. 

Izrabljen je rek, da so edina stalnica spremem-
be, vendar je še kako resničen. Prenove poslov-
nih procesov se lotimo, če želimo spremeniti in 
izboljšati njihovo delovanje z namenom zniža-
nja stroškov, zmanjšanja porabljenih virov, po-
večanja kakovosti, skrajšanja časa, zmanjšanja 
števila napak, zmanjšanja pritožb, optimizacije 
organiziranosti in/ali povečanja zadovoljstva 
deležnikov. Prenovo poslovnih procesov lahko 
opredelimo kot temeljito reorganizacijo proce-
sov, postopkov in aktivnosti, njihovo korenito 
spremembo ter izboljšanje in/ali določanje na 
novo.4 Možnosti, kako se naloge lotiti, da pride-
mo do cilja, je mnogo. Naloga managementa je, 
da izbere situaciji primerno najboljšo varianto 
in da vzame v zakup potencialna tveganja, da 
sprememba ne prinese želenih rezultatov. 

V praksi se najpogosteje izvajajo izboljšave na 
posameznih dejavnostih ali aktivnostih. Posto-
pek je običajno takšen, da z analizo obstoječega 
stanja preko predlagane poenostavitve, izboljša-
ve ali racionalizacije pridemo do spremembe de-
lovnih postopkov. Te aktivnosti se izvajajo dnev-
no in jih lahko opredelimo kot proces nenehnih 
izboljšav. Procesu nenehnih izboljšav daje velik 
poudarek tudi ISO Standard 9001:2015, ki v po-
glavju 10:3 navaja: »Organizacija mora nenehno 

izboljševati primernost, ustreznost in uspešnost 
sistema vodenja kakovosti.«

Organizacija pa se lahko odloči tudi za celovi-
tejšo prenovo poslovanja. Gre za spreminjanje 
obstoječih postopkov dela, kar je za vsako or-
ganizacijo velik zalogaj. Tipični primer te vrste 
prenove je uvedba e-zdravja, ki se je dotaknila 
vseh zdravstvenih ustanov. Velike spremembe 
postavljajo delovanje organizacije »na glavo«, 
kar zna biti tvegano. Sledenje »modnim tren-
dom« na področju optimizacije poslovnih pro-
cesov ter množično najemanje svetovalcev in 
samozvanih strokovnjakov v zrelem poslovnem 
modelu nista optimalna. Zdravstvo ima veli-
ko dobrih in utečenih procesov, ki bi jih veli-
ke spremembe verjetno poslabšale. Bistvo je v 
podrobnostih in malih korakih do velikih ciljev. 

Vsaka prenova poslovnih procesov gre skozi 
določene faze, ki so med seboj tesno povezane. 
Organizacija najprej ugotovi, ali obstajajo potre-
be oziroma priložnosti, ki jih je treba obravna-
vati v okviru nenehnega izboljševanja. Po koncu 
zadnje faze se v določenem časovnem obdobju 
običajno vrnemo v prvo fazo. Če je katerakoli 
faza slabo izvedena, pade celoten projekt. Trd- 
nost verige določa najšibkejši člen. Faze so lah-
ko bolj ali manj formalizirane (odvisno od veli-
kosti spremembe). Vodilo naj bo: ne komplici-
raj in ne zapletaj se v teorijo. Najboljše stvari so 
preproste. 

Slika 1: Stopnje in postopki v prenovi 
poslovnih procesov s ključnimi tveganji

4 Kosi: Poslovni procesi (2010)
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V prvi fazi prenove poslovnih procesov mora-
mo jasno opredeliti, kaj nas moti, s čim smo 
nezadovoljni oziroma kje so priložnosti za iz-
boljšave. Dobro definiran problem je ključ do 
rešitve. Še več, rešitev se pogosto ponudi, ko 
natančno in pravilno analiziramo problem. 
Duncan Haldane, znanstvenik in Nobelov na-
grajenec, je izjavil: »Pri večini problemov ne gre 
za iskanje odgovorov, ampak za pravilno zastav- 
ljena vprašanja.« Pomemben je tudi konsenz 
pri deležnikih, predvsem zaposlenih, da je spre-
memba potrebna in nujna. Ključna težava v tej 
fazi pa je strah pred spremembami. Odpor do 
sprememb običajno nastopi zaradi neustrezne 
informiranosti in slabe komunikacije. Možno je 
prepoznati pet razlogov, zakaj se zaposleni upi-
rajo idejam o spremembah:5 
•	 občutek izgube nadzora (delali bodo nekaj 

neznanega, kar ne obvladujejo in nimajo 
kontrole); 

•	 občutek utapljanja v spremembah                            
(negotovost, nejasnost, saj ne verjamejo, da 
bo rezultat boljši, dober); 

•	 občutek, da je ideja slaba (razlogi jih niso 
prepričali); 

•	 preveč predhodnih napak (slabe izkušnje iz 
preteklosti); 

•	 ščitenje svojega obstoja (čutijo se ogrožene, 
saj menijo, da se dela proti zaposlenim in 
bodo postali odvečna delovna sila).

V drugi fazi analiziramo, kako procesi trenutno 
potekajo, kje se pojavljajo neustrezni stroški, kje 
so odstopanja in kakšne resurse uporabljamo. 
Pri tem moramo paziti, da ne analiziramo za-
radi analize in da se osredotočimo na bistvene 
elemente. Zavedati se namreč moramo, da so 
resursi (predvsem čas) omejeni in da poglablja-
nje v »prafaktorje« pomeni izgubo priložnosti, 
da prepoznamo bistvene značilnosti procesa. 
Osredotočiti se moramo samo na tiste dele pro-
cesa, na katere imamo vpliv. Vse ostalo je ne-
produktivno.

Če sta predhodni fazi ustrezno izvedeni, je pla-
niranje nabora aktivnosti za izvedbo sprememb 
olajšano. Pri zbiranju idej lahko uporabimo ka-
tero izmed metod (npr. »brainstorming«). Raz-
mišljamo o poenostavitvah, zmanjšanju porabe 
resursov, zniževanju stroškov, dvigu prihodkov, 
skrajševanju časa, združevanju operacij itd. Pri 

tem se je priporočljivo opreti na ideje čim šir-
šega kroga zaposlenih. Pri vsaki planirani ak-
tivnosti je pred izvedbo smiselno preveriti, kaj 
gre lahko narobe (register tveganj), in pripraviti 
nabor aktivnosti, ki zmanjšajo tveganja.

Praviloma se zadnji fazi posveča največ pozor-
nosti, vendar so dobro opravljene predhodne 
faze pogoj, da zadnja faza uspe. Optimizacija 
poslovnih procesov pomeni izboljšanje ali spre-
minjanje obstoječih poslovnih procesov. Slo-
var slovenskega knjižnega jezika optimizacijo 
opredeljuje kot delanje, da postane kaj glede na 
dane možnosti najugodnejše oz. najboljše.6 An-
gleški poslovni slovar opredeljuje optimizacijo 
kot proces iskanja najboljših stroškovno učin-
kovitih poslovnih rešitev, ob upoštevanju danih 
omejitev. S procesom optimizacije stremimo k 
maksimiranju želenih učinkov, ob hkratnem 
zmanjševanju neželenih. Maksimiranje pa lah-
ko razumemo kot doseganje najvišjih možnih 
rezultatov ali alternativ glede na dane resurse 
oziroma stroške.7 

Izvedba optimizacije se postavi pod vprašaj, če 
se izgubi motiviranost za izvedbo planiranih 
nalog, zato je treba paziti, da zaposleni ne izgu-
bijo entuziazma oziroma da je fokus ves čas na 
smislu in ciljih projekta. V nasprotnem primeru 
bo projekt optimizacije obležal v predalu, prilo-
žnost za izboljšave bo izgubljena, ostala pa bo 
negativna izkušnja (ne)uvajanja sprememb. 

Čeprav se proces nenehnih izboljšav od orga-
nizacije do organizacije razlikuje, je cilj optimi-
zacije pripeljati poslovni subjekt do nivoja, ko 
so mejni stroški optimizacije enaki ali manjši 
mejnim prihodkom. Mejni stroški predstavljajo 
spremembo celotnih stroškov zaradi izvajanja 
procesov optimizacije. Pri tem je treba veliko 
pozornost nameniti zajemanju vseh, tudi skritih 
stroškov (predvsem stroškov vseh »izgubljenih 
ur zaposlenih«, saj vemo da okrog 70 % vseh 
stroškov v zdravstvu predstavljajo stroški dela). 
Mejne prihodke pa označujejo dodatne koristi, 

5 Kosi: Poslovni procesi (2010)
6 http://bos.zrc-sazu.si/c/SNB/neva.exe?name=snb&expression=
optimizacija&hs=1
7 http://www.businessdictionary.com/definition/optimization.
html
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ki izhajajo iz procesa optimizacije. Optimizacija 
je kot pitje kave: prva in dodatna skodelica nas 
poživita in izboljšata delovni elan, pri določe-
ni količini izboljšanja počutja več ne opazimo, 
pri nadaljnjih popitih skodelicah pa čutimo, da 
kava negativno vpliva na telo. Po zaključku op-
timizacije je delovni sredini treba dati čas, da 
se spremembe, uvedene ob optimizaciji, »use-
dejo«, da jih zaposleni ponotranjijo in prične-
jo dojemati kot običajni način dela (seveda ob 
ustreznih sprotnih popravkih in evalvacijah). 
Prepogosti procesi optimizacije pomenijo kaos, 
nezadovoljstvo zaposlenih, stroškovno neracio-
nalnost in izgubo zaupanja v vodstvo. V poslov-
nem okolju je treba znati vzpostaviti tudi obdo-
bja aktivnega mirovanja, sidranja in priprave na 
nove spremembe.

Ključni dejavniki uspeha projekta prenove po-
slovanja so sledeči:8 
•	 motivacija (vodstvo je prepričano v uspeh, 

dovoli spremembe v celotnem podjetju, 
prepriča zaposlene, da je prenova nujna);

•	 vodenje (vodstvo sprejme odgovornost, se 
zaveda zahtevnosti, zaupanje v vodstvo);

•	 spreminjanje obstoječe organizacijske 
kulture in strukture (sodelovanje vseh, 
še posebej ljudi, ki se bojijo za svoj polo-
žaj, zaupanje srednjega vodilnega kadra,                     
zaupanje zaposlenih);

•	 vizija, usmeritve, cilji in opredeljeni  
merljivi rezultati prenove ter sprotno                              
spremljanje poslovanja (opredeljeni in 
sprejeti so novi cilji in njihova merila, 
vzpostavljen sistem za njihovo načrtovanje 
in spremljanje);

•	 dobro in jasno opredeljene vloge in                            
odgovornosti (vključitev notranjih                                                      
strokovnjakov; potrebno je sodelovanje 
s poznavalci poslovanja in svetovalci 
prenove, ustrezna metodološka in                                                     
tehnološka podpora);

•	 sprejemanje tveganja (pričakujemo krizne 
trenutke, pogum, samozavest, pozitivno 
sprejemanje težav).

3. GOSPODARSTVO DA, 
KAJ PA JAVNI SEKTOR?

Služba je idealen kraj za razmišljanje o delu9

Iz izkušenj lahko trdim, da obstajajo razlike 
med tem, kako »dihajo« poslovni subjekti v jav-
nem sektorju in kako v gospodarstvu. V gospo-
darstvu je osnovno vodilo »narediti dogovorje-
no«, v javnem sektorju pa »narediti dogovor«. V 
javnem sektorju veliko več pozornosti namenja-
mo temu, kako bomo zadostili vsem predpisom, 
pravilom in zahtevam, vsebini pa posvečamo 
(pre)malo pozornosti. Ogromno energije po-
trošimo za urejanja formalnosti in birokracije, 
kar pomeni, da je je manj za produktivne stvari. 
V javnem sektorju se lahko bistveno manjkrat 
opremo na »zdravo kmečko logiko«, saj gora 
predpisov in določil, ki so celo med seboj v na-
sprotju, otežuje logično delovanje. 

Opažam še eno bistveno razliko, in sicer moč in 
vpliv zaposlenih. V javnem sektorju imajo zapo-
sleni močnejši občutek, da se lahko in morajo 
ukvarjati z vsemi procesi znotraj zavoda. V go-
spodarstvu so zaposleni bolj ciljno orientirani, 
osredotočajo se na procese, v katerih sodelujejo, 
in praviloma ne neproduktivno posegajo v de-
lovanje drugih procesov in sodelavcev oziroma 
celo v delo managementa. Problem nastopi, ko 
poskušajo zaposleni pretirano uveljaviti svoje 
po naravi egoistične interese brez upoštevanja 
ostalih procesov in medsebojnega vplivanja. V 
javnem sektorju se pogosteje slišijo besede »ne 
bom« in »pravica«, vsekakor pogosteje kot be-
sedi »obveznost« in »dolžnost«. Delno je tak 
sistem posledica tega, da se praktično nobene-
mu javnemu uslužbencu ne moremo 'zahvaliti 
za sodelovanje', niti če nikakor ne more sprejeti 
organizacijske kulture svojega zavoda in ne iz-
polnjuje svojih delovnih obveznosti. V gospo-
darstvu so ti postopki enostavnejši. Praviloma 
že sami delavci spoznajo, da določena delovna 
sredina ni primerna zanje. V javnem sektorju 
pa imajo taki delavci pogosto občutek, da lahko 
spremenijo delovno sredino. Uradno sicer ob-
stajajo možnosti prekinitve delovnega razmerja 

8 Kovačič: Optimizacija poslovnih procesov kot možnost 
izboljšanja poslovanja(2013)
9 Kerševan: Tako neumno, da je dobro (1999)
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javnemu uslužbencu, v praksi pa je to skoraj ne-
mogoč dogodek.

Pri potrebah po izboljšavah in optimizaciji po-
slovnih procesov ni opaziti bistvenih razlik med 
gospodarstvom in javnim sektorjem. Gospodar-
stvo se mora sicer hitreje prilagajati spremem-
bam na globalnem trgu, ki so bolj drastične kot 
v javnem sektorju. V gospodarstvu morajo biti 
stalno na preži za novimi tržnimi priložnostmi 
in si ne morejo privoščiti stagniranja. Javnemu 
sektorju (tudi zdravstvu) ni treba dnevno slediti 
tržnim priložnostim, je pa nujno intenzivnejše 
prilagajanje zakonskim spremembam in spre-
membam drugih predpisov. Spremembe v me-
dicinski stroki in spremembe v pričakovanjih 
uporabnikov se dogajajo počasneje. Upošteva se 
tudi javni interes. Optimizacija mora biti vedno 
dobro pretehtana, skladna s potrebami delovnih 
procesov in po možnosti postopna. Izboljšave 
se lahko nanašajo tudi na opuščanje programov 
in/ali dezinvestiranje. Zdravstvo pri prenovi 
poslovnih procesov ne more zasledovati samo 
ekonomskih kriterijev, kot je to mogoče v go-
spodarstvu. Procesi morajo potekati v skladu z 
zakonodajo, s pogodbo z ZZZS in zdravstveno 
politiko ter usmeritvami lastnikov (država, ob-
čine). Poslovna avtonomija managerjev v zdra-
vstvu je v primerjavi z gospodarstvom bistveno 
bolj omejena, zato nastopajo tudi omejitve pri 
spremembah poslovnih procesov. V Sloveniji se 
v zdravstvu namreč pogosto dogajajo spremem-
be kot odgovor na pritiske od zunaj. Zahteve, ki 
jih vsakič na novo postavlja oblast, menedžerji 
sprejemajo z velikim zadržkom, dvomi in ne-
odobravanjem, saj jih dojemajo kot motnjo v 
utečenem poslovanju. V Resoluciji o nacional-
nem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 
»Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25) je 
zapisano: »S spremembami na področju upra-
vljanja in organizacije v sistemu zdravstvenega 
varstva ter s pomočjo pospešene informatizaci-
je in poenostavitve administrativnih postopkov 
se bo sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji 
hitreje odzival na potrebe in pričakovanja pa-
cientov, hkrati pa bodo zagotovljeni boljši po-
goji dela za vse zaposlene v zdravstvu. Izboljšali 
bomo uspešnost vodenja in nadzora nad javni-
mi zdravstvenimi zavodi; v procese odločanja 
bomo bolje vključili uporabnike in plačnike 
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarova-

nje«. Iz napisanega lahko razberemo, da večje 
avtonomije vodenja v zdravstvu ni na vidiku. 
Poudarek je še vedno na nadzoru in ne na več- 
jem opolnomočenju in odgovornosti.

4. IZRABA LASTNEGA POTENCIALA 
ALI ZAPOSLENI SO KLJUČNI

Prišel je v domači kraj in jih učil v njihovi shod- 
nici, tako da so se zelo čudili in govorili: »Od kod 
temu ta modrost in ta mogočna dela. Ali ni to te-
sarjev sin. Ali ni njegovi materi ime Marija, nje-
govim bratom pa Jakob, Jožef, Simo in Juda?« … 
In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel: 
»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju in 
v svoji hiši (Sveto pismo, Mt 13, 53–58).

Poslovni sistem je živo bitje, ki ima svojo di-
namiko razvoja, zgodovino, sedanjost in pri-
hodnost – je neponovljiv. Poslovni subjekti 
skozi čas zorijo, in sicer z izkušnjami, znanjem, 
razvojem osebnosti in razumevanjem bistva 
svojega poslanstva v najžlahtnejši obliki. Z 
združevanjem dela vseh zainteresiranih strani 
gojijo medsebojno spoštovanje, odprtost, odgo-
vornost, strast do dela in čustveno inteligenco. 
Da procesi bolj ali manj nemoteno tečejo, po la-
stnih kompetencah in možnostih prispevajo vsi 
zaposleni, vsak iz svoje 'profesije'. Smiselno je, 
da se učijo drug od drugega in iz dobrih praks. 
Iz vsega navedenega se rodi zaupanje, ki se gra-
di postopoma in skozi čas.10

Vsak poslovni subjekt je unikaten, kar je pa-
radoks, saj zasledujemo praktično neomejen 
dostop za vse, do vseh tehnologij in delovnih 
pripomočkov. Razlika med uspešnimi in neu-
spešnimi je v ustvarjanju edinstvenosti s pomo-
čjo zaposlenih in njihovih potencialov. Zaposle-
ne je treba obravnavati kot naložbo, saj lahko 
le oni s svojim potencialom in kompetencami 
uspešno opravijo delo. Žal današnje organiza-
cije v dovolj veliki meri ne izrabljajo vsega, kar 
vedo in znajo njihovi zaposleni. V lasti imajo 
najmočnejše orodje – kolektivno modrost in 
izkušnje vseh zaposlenih. Že iz zgodovine iz-
haja, da se domače zanje ne ceni dovolj. Zato 
pa na trgu cvetijo posli raznim svetovalcem, 

10 Bulc: Ritmi poslovne evolucije (2006)
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gurujem in »strokovnjakom«, ki ponujajo sto-
ritve prenove in optimizacije procesov ter iska-
nje prihrankov, ki je sredstvo in ne cilj projekta. 
Svoje, pogosto enoplastno znanje prodajajo kot 
»must have«. V praksi pa se izkaže, da večina 
dela opravijo zaposleni, ki v projekt optimiza-
cije vložijo svoj čas, znanje, veščine in energijo. 
Vloga svetovalca pa se omeji na občasne nasvete 
in preverjanje, ali so naloge opravljene. Rezul-
tate ustvarijo zaposleni, kadar znanje, talente in 
veščine združijo z aktivnostmi. Zaposlenim je 
torej treba dati možnost, da v procesu prenove 
prispevajo »nekaj svojega«. 

Pri prenovi poslovnih procesov je treba naj-
prej preveriti, ali imamo znotraj organizacije 
ustrezna znanja in veščine. Odgovor bo pogo-
sto pritrdilen. Pojavita se naslednji vprašanji: 
ali obstoječi delovni procesi dopuščajo dodatne 
obremenitve zaposlenih (ali imajo čas ukvarja-
ti se s projektom prenove poslovnih procesov) 
in ali imamo na razpolago ostale potrebne re-
surse? Najtežje vprašanje pa je, kako motivira-
ti zaposlene, ki imajo zanje in ostale možnosti, 
da k projektu pristopijo z »dušo in srcem«. Ve-
liko oviro predstavlja Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju. Zaposleni v javnem sektorju 
veliko stvari še opravijo »na moralni pogon«, 
vendar to postaja vse bolj redka dobrina. Za 
dobro opravljeno delo želijo primerno plačilo, 
kar v javnem sektorju ni možno. Zakonsko ni 
sporno podpisati svetovalno pogodbo s praktič-
no neomejenimi zneski, je pa zakonsko sporno 
plačati zaposlenemu, ki delo opravi celo bolje, 
nekaj odstotkov tega zneska. Ali je to moralno 
sprejemljivo in v skladu z osebnimi vrednotami 
odgovornih, pa je retorično vprašanje. Zaposle-
ni se zato pogosto držijo reka: »Nisem tako ne-
umen, da bi bil pameten.« 

V javnih zavodih je zaradi tega še toliko bolj po-
membno, da z zaposlenimi sklenemo t. i. psiho-
loško pogodbo. Psihološko pogodbo definiramo 
kot niz vzajemnih, večinoma skritih pričakovanj 
in ciljev, ki jih imata zaposleni in delodajalec 
drug do drugega. Ta pričakovanja mnogo bolj 
odločilno vplivajo na uspešnost zaposlenega in 
njegovo motivacijo kot formalno zapisana po-
godba o zaposlitvi. Pretežno prevladujoča psiho-
loška pogodba v delovnem okolju je »prisilna«. 
Ljudje želijo zadovoljiti svoje osnovne živ- 

ljenjske potrebe in se zato odločijo, da prodaja-
jo svojo delovno silo. V sodobnem poslovnem 
okolju, kar pa zdravstvo v večini primerov je, pa 
prevladujejo druge oblike psihološke pogodbe. 
Zaposleni si želijo pridobiti razna znanja. ki jih 
lahko unovčijo. Gredo tja, kjer jim dajo več v 
vseh pogledih. Hkrati se zavedajo znanja dru-
gih in želijo sodelovati v medfunkcijskih timih. 
Vedo, da bodo tako tudi sami bolj uspešni. 

Najvišjo stopnjo dosežemo, ko se zaposleni po- 
istovetijo s potrebami in cilji zavoda. S tem do-
bimo uspešno motivacijsko formulo. Med naj-
bolj cenjenimi lastnostmi pri zaposlenih morajo 
biti delavnost, znanje, kreativnost in intuicija. 
Poslovna uspešnost je v današnjem času vse bolj 
vezana na človeške vire. Tako pomembnejšo 
vlogo prevzemajo intelektualni kapital, sistem 
vrednot in življenjska energija zaposlenih.11

Danes je nujno, da spremljamo svoje zaposle-
ne, razvijamo odnose med njimi in upošteva-
mo vsakega posameznika. Pomeni, da gradimo 
primerno organizacijsko kulturo, ki jo lahko 
poimenujemo tudi socialni kapital podjetja. Or-
ganizacijska kultura je vzorec vrednot, norm, 
prepričanj, obnašanj, predvidevanj in tihega so-
delovanja, ki oblikujejo način, kako se ljudje v 
organizaciji obnašajo in kako uspešno delujejo. 
Organizacijska kultura je razvijajoča se kategori-
ja in je navidezna struktura znotraj organizacije. 
Organizacijska kultura se spreminja skozi dalj-
še časovno obdobje. Vsak zaposleni zavedno ali 
nezavedno prispeva k njenemu oblikovanju. Pri 
razmišljanju o prenovah poslovnih procesov se 
moramo zelo dobro zavedati značilnosti organi-
zacijske kulture. Zaradi unikatnosti poslovnega 
subjekta, ki jo definirajo zaposleni in organiza-
cijska kultura, v toku prenove poslovni procesov 
nikoli ni smiselno zavzeti strategij posnemanja, 
saj postavljanje enakih rešitev v drugo okolje ne 
more prinesti pričakovanih rezultatov.12

11, 12 Bulc: Ritmi poslovne evolucije (2006)



mag. Vera Rozman Optimizacija zdravstvenih domov 

25. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bernardin 24. in 25. maj 201886

13 Kerševan: Tako neumno, da je dobro (1999)
14 Raziskava o kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo 
v podjetju ZD Trebnje

5. KJE SMO DOBRI IN KJE ŠE BOMO

Prav je, da obišče psihiatra, kdor je prepričan, da 
ni res, kar ljudje šepetajo o njem.13  

Če želimo realno sliko o nas samih ali naših po-
slovnih procesih, moramo opraviti primerjavo z 
najboljšimi. Če sem skozi prispevek navajala, da 
imajo ključ do uspeha zaposleni, je torej nujno 
veliko pozornosti nameniti temu, da se v delov-
ni sredini dobro počutijo. V večini zdravstvenih 
domov poskušamo stanje preveriti z anketami 
o zadovoljstvu zaposlenih. Vendar obstaja malo 
primerjav med zavodi. Tudi če se opravi pri-
merjava med zavodi znotraj panoge, pogosto 
ugotovimo, da se relativne ocene med zavodi ne 
razlikujejo. Zato je Zdravstveni dom (ZD) Treb-
nje pristopil k Dnevnikovi raziskavi o odnosu 
med zaposlenimi in organizacijo Zlata nit. Cilj 
sodelovanja je bil najti področja, kjer je odnose 
možno izboljšati (ugotoviti, kje odstopamo od 
povprečja).

V raziskavi je sodelovalo 89 slovenskih podjetij. 
V kategoriji srednjih podjetij, kamor sodi ZD 
Trebnje, pa je sodelovalo 36 podjetij. Anketo 
je izpolnilo 52 zaposlenih iz ZD Trebnje, kar je 
nekaj več kot polovica vseh aktivnih zaposlenih. 
Vprašalnik obsega 45 vprašanj, urejenih v se-
dem tematskih sklopov:14

•	 temeljni odnos med podjetjem                                                          
in zaposlenim, 

•	 vloga in kakovost dela posameznika v 
podjetju, 

•	 značilnosti organizacijske kulture, klime in 
medsebojnih odnosov, 

•	 podjetnost in inovativnost, 
•	 kakovost delovnega okolja, 
•	 osebna rast in razvoj ter 
•	 čustvena pripadnost. 

Graf 1: Povprečne ocene ZD Trebnje in druga srednje velika podjetja

Z veseljem ugotavljamo, da je povprečna ocenje-
na vrednost v ZD Trebnje višja, kot je povpre-
čje srednje velikih podjetij. V vseh kategorijah, 
razen pri kategoriji kakovost delovnega okolja, 
dosegamo nadpovprečne rezultate. Očitno so 
bili pristopi do zaposlenih, ki smo jih izvajali 
v preteklosti, ustrezni. Imamo torej oblikova-
no dobro podlago, da zaposleni lahko razvijejo 
svoje talente in potencial ter imajo v povprečju 
radi svoje delo.

Največja pozitivna odstopanja od povprečja be-
ležimo pri naslednjih vprašanjih:
•	 V zadnjem letu sem imel-a v podjetju                          

pogovor o mojem napredku.
•	 Pri delu je zelo malo po nepotrebnem                    

izgubljenega časa, energije ali denarja.
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•	 Moje delo mi nudi občutek uspeha.
•	 Svoje delo samostojno načrtujem.
•	 Učenje je v našem podjetju vrednota.
•	 Delo v podjetju mi daje več kot le denarno 

plačilo.

Največja negativna odstopanja od povprečja be-
ležimo pri naslednjih vprašanjih:
•	 Delo za službo opravljam tudi izven                           

delovnega časa.
•	 Moj delovni čas je predolg. 
•	 V zadnjem mesecu sem od nadrejenega    

dobil priznanje ali pohvalo za dobro delo. 
•	 Tempo dela, ki ga od mene pričakujejo,                           

je previsok. 
•	 V podjetju je razumevanje za učenje na 

napakah.
•	 Rad razpravljam o podjetju, kjer trenutno 

delam, z ljudmi izven podjetja. 

Šibke točke ZD Trebnje glede zaposlenih so 
preobremenjenost, premalo pohval, neustrezen 
sistem nagrajevanja in napredovanja ter nerazu-
mevanje napak. Torej so prav ta področja prilož- 
nosti za spremembe, izboljšave in optimizacijo. 
Zavedamo se, da samo zadovoljni zaposleni iz-
vajajo kvalitetne in uspešne procese ter stremijo 
k njihovim nenehnim izboljšavam. Glede na to, 
da je ZD Trebnje »zelo povprečen« zdravstveni 
dom, lahko ugibam, da se podobne priložnosti 
za izboljšave najdejo tudi v drugih zdravstvenih 
zavodih.
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mag. Marjan Ferjanc
Splošna bolnišnica Celje

Upravljanje, vodenje 
in odgovornost v zdravstvu

Povzetek
Upravljanje in vodenje sta v literaturi sorodna 
pojma, vendar je umestno, da jima v zdravstvu 
prisodimo pomembno razliko. Upravljavec sred-
stev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na naj-
višji ravni je država. Ta preko ministrstva za 
zdravje sprejema najvišje politične in strateške 
cilje. Operativno vlogo ministrstva izvajajo sve-
ti zavodov, ki pa zaradi nejasnih pristojnosti in 
pomanjkljivih kompetenc članov večkrat slabo 
opravljajo svojo nalogo. Ker sredstev za zdra-
vstvo zaradi naraščajočih potreb po zdravstvenih 
storitvah ni dovolj, prelaga država (upravljavec) 
breme pomanjkanja sredstev na vodstva zdra-
vstvenih zavodov ter trka na njihovo odgovor-
nost do prebivalstva glede izpolnjevanja pravic iz 
zdravstvene zakonodaje. Na lastno odgovornost 
do obljub iz zakonodaje pa pozablja. Zdravstveni 
zavod vodi direktor, ki je odgovoren za poslova-
nje, za organizacijo dela, predstavlja in zastopa 
zavod ter je odgovoren za zakonitost delovanja. 
V operativnem delu je težišče njegovega dela na 
organiziranju in vodenju zaposlenih. Pomembna 
je ugotovitev, da je vsak odgovoren za svoje delo, 
tako na upravljalni kot na izvedbeni ravni, ven-
dar se v praksi največ odgovornosti nalaga prav 
na ramena direktorjev, v medicinskem delu na 
zdravnike, ostali deležniki zdravstvenega sistema 
pa se tej odgovornosti večinoma ognejo. Razmere 
v zdravstvu se bodo uredile, ko bo vsaka odgo-
vornost ustrezno nagrajena ali po potrebi sank-
cionirana.

Abstract 
Although governance and management are simi-
lar concepts in literature, it seems appropriate to 
point to a significant difference between them in 
healthcare. The authority responsible for the gover-
nance of funds allocated for healthcare activities 
on the highest level is the state. And the state sets 
its highest, political and strategic goals through the 
Ministry of Health. The operational role of the Mini-
stry is performed by institute councils which, for the 
most part, are poor executors of this task due to the 
unclear responsibilities and insufficient competences 
of its members. Given the fact that there are insuffi-
cient funds for healthcare due to the growing needs 
for healthcare services, the state (governing authori-
ty) is shifting the burden of insufficient funds to the 
heads of healthcare institutions and stressing their 
responsibility to the population regarding the fulfil-
ment of rights arising from healthcare legislation.

In doing so, it forgets its own responsibility to ful-
fil the promises embodied in legislation. The he-
althcare institute is managed by the director, who 
is responsible for its business operations and orga-
nisation of work, represents and acts on behalf of 
the institute, and is responsible for the legality of its 
operations. From the operational aspect, the main 
focus of the director's work is on organising and ma-
naging employees. It is important to establish that 
each individual is responsible for their work on the 
level of both management and execution. However, 
in practice, most of the responsibility falls precisely 
on the shoulders of directors, and in the area of me-
dicine on doctors, while other stakeholders of the 
healthcare system mostly evade this responsibility. 
The situation in healthcare will normalise when 
every responsibility is adequately rewarded or, if 
necessary, sanctioned.
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1. UVOD

Zdravje je za posameznika največja vrednota. 
Pravica do zdravstvenega varstva je zapisana v 
51. členu Ustave RS. Glede na prioriteto vre-
dnot je zdravstvo, kot sistemski del naše družbe, 
umeščeno med pomembnejša področja delova-
nja javnih služb. Ob tem pa se ni možno znebiti 
občutka, da je kljub zapisani karakteristiki do-
kaj zapostavljeno in ga najvišji državni organi 
jemljejo kot obrobno zadevo, s katero se ukvarja 
zgolj Ministrstvo za zdravje s svojimi in z vzpo-
rednimi institucijami (NIJZ, ZZZS), vlada pa se 
ukvarja z »resnejšimi zadevami« in se ne odzove 
na krizno situacijo v delovanju zdravstva. Zdra-
vstvo pa naj se razvija sami po sebi, na osnovi 
Hipokratovih načel, brez ustreznih sredstev.

V javnosti, forumih, političnih programih oz. 
obljubah so besede, izrečene v zaporedju »vo-
denje in upravljanje« ter nato »odgovornost«, 
uporabljene zelo pogosto, saj naj bi tistemu, ki 
z njimi nagovarja posameznika ali družbo, dvi-
govala avtoriteto, moč in resničnost namena iz-
govorjenih besed. Z njimi se poudarja empati-
čen odnos in skrb za ljudi, ki so ob temi zdravja 
sprejemljivi za pozitivne obete v prihodnosti. 
Žal pa večina govorcev teh besed niti ne razume 
niti se ne potrudi, da bi jih razumela. K temu 
pa v veliki meri dodatno prispeva zakonodaja, 
ki na široko zlorablja vse te izraze, hkrati pa ne 
zagotavlja zaščite njihove sporočilne vredno-
sti. Posplošeno se pomen pojma »upravljanje« 
ne razlikuje od pojma »vodenje« zdravstva. Še 
posebej se to izkazuje v kriznih situacijah, ko 
se odgovornost tako za upravljanje kot vodenje 
nekritično prevaljuje na pleča poslovodstev jav-
nih zdravstvenih zavodov – JZZ (zdravstvenih 
domov, bolnišnic, domov za starejše in druge), 
običajno na direktorja. 

Da bi problematiko lažje razumeli, bomo ana-
lizirali vsebino vseh treh izrazov v našem zdra-
vstvenem sistemu. 

Strukturo slovenskega zdravstvenega sistema 
lahko razdelimo na tri nivoje:

1. Državna raven – vlada – ministrstvo, ki v 
okviru političnih ciljev vodenja države opre-
deljuje izhodišča za delovanje zdravstvenega 
sistema. V njegov okvir sodi določanje in iz-
vrševanje pravic državljanov do zdravstve-

nega varstva, določanje kakovosti zdravstve-
ne obravnave v odvisnosti od materialnih 
zmožnosti in postavitev strukture za delo-
vanje zdravstvenega sistema. V ta namen 
zagotavlja ustrezne vire (zgradbe, oprema, 
kader in finančna sredstva) in postavlja in-
stitucije, ki naj bi na državni ravni skrbele za 
izvajanje teh ciljev. Državna raven predsta-
vlja najvišjo raven upravljanju v zdravstvu. 

2. Na ravni izvajalcev zdravstvenih storitev 
imajo poslovodni delavci nalogo, da s pre-
jetimi sredstvi s strani države organizirajo 
izvajanje zdravstvenih storitev in uresniču-
jejo politične cilje države. V ta namen obli-
kujejo strukturo vodenja v zdravstvenem za-
vodu, določajo potrebno število zaposlenih 
po poklicnih skupinah, opredelijo potrebne 
procese, oblikujejo organizacijo, izdajo or-
ganizacijska navodila ter vzpostavijo komu-
nikacijski sistem, ki omogoča dvosmeren 
pretok informacij med najvišjim vodstvom 
ter vsemi hierarhično postavljenimi orga-
nizacijskimi in izvajalskimi nivoji v zavodu. 
Organiziranje zaposlenih in vplivanje nanje, 
da sprejemajo cilje zdravstvenega zavoda in 
jih uresničujejo, pomeni vodenje. 

3. Operativni nivo predstavlja neposreden od-
nos z odjemalci (kupci) zdravstvenih sto-
ritev. Gre za ključno aktivnost, v katero so 
vpete vse prej omenjene strukture. V tem 
odnosu se realizirajo cilji na področju zdra-
vstva, ki jih je postavila država, hkrati pa se 
v njem odražata pravilnost in uspešnost po-
stavljene politike, merjeni preprosto z zado-
voljstvom ali nezadovoljstvom državljanov 
in tudi zaposlenih. Ker gre za področje, kjer 
je posameznik kot pacient s svojega indivi-
dualnega vidika najbolj občutljiv, saj gre za 
njegovo lastno zdravje, njegovo najvišjo vre-
dnoto, pri zaposlenih pa za osebno vpetost 
v labirint odnosov med njimi in pacienti, 
je v tem kontekstu na najvišji nivo našega 
družbenega sobivanja postavljena kategorija 
odgovornosti. 
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2. ODGOVORNOST

Čeprav je v uvodnem kontekstu referata odgo-
vornost kot pojem omenjena med zadnjimi, jo 
bom zaradi pomembnosti vsebine, ki je neločlji-
vo povezana s pojmoma upravljanje in vodenje, 
opredelil na začetku.

V SSKJ1 je med drugim opredeljeno, da odgo-
vornost pomeni tudi »dolžnost skrbeti za pre-
vzeto obveznost, za uresničitev kake naloge – npr. 
sprejeti odgovornost za napredek dežele« pa tudi 
»dolžnost prejeti sankcije, dati opravičilo, če kaj 
ne ustreza normam, zahtevam, ima negativne 
posledice«.

Kot pravi akademik prof. dr. France Bernik, 
sodi odgovornost med ključne, v javnosti pogo-
sto uporabljene pojme, kot so poštenost, vero-
dostojnost, kakovost in odličnost. Ob tem meni, 
»da je danes odgovornost ne samo vprašanje 
moralnega, temveč vzajemnost in soodnosnost 
dveh dejavnikov: osebe oziroma nosilca odgo-
vornosti ter legitimne pristojnosti, ki ji je oseba 
z odgovornostjo zavezana. Kaj je ta pristojnost, 
izhaja iz pojma odgovornost, v katerem filozo-
fi najbolj bistveno vidijo odgovor, odgovoriti, 
biti dolžan odgovoriti, odgovoriti na besedo, na 
predpise, zakone, načela, vrednote. S sprejemom 
odgovornosti sprejme posameznik tudi zaveza-
nost do odločitev in kot posledico odločitev tudi 
eventualno krivdo.« V nadaljevanju razmišlja o 
konkretni odgovornosti v slovenskih razmerah, 
kjer je hudo okrnjena politična odgovornost, ki 
prehaja že v neodgovornost.2  

Ob tem se sprašujem, ali je prav, da se o odgo-
vornosti z vsemi posledicami v največji meri 
pogovarjamo šele na najnižjem nivoju zdra-
vstvenega sistema, ko se odpirajo vprašanja o 
neposredni odgovornosti posameznika za kva-
litetno in varno izvedbo zdravstvene storitve.

Za naše razmišljanje sta pomembni subjektivna 
in objektivna odgovornost. 

Pri subjektivni odgovornosti nosi posameznik 
neposredno krivdno odgovornost, kadar pri iz-
vrševanju svojih dolžnosti ne ravna s skrbnostjo, 
kot jo zahteva pravni red, in je njegovo ravnanje 
škodljivo. 

Pri objektivni odgovornosti pa ne gre za kriv-
dno ravnanje posameznika, ker je nastala ško-

da zaradi zunanjih vzrokov, na katerega subjekt 
ni mogel vplivati. V teh primerih je načeloma 
pravna oseba tista, ki je odškodninsko odgovor-
na, če je škodni dogodek v vzročni povezanosti 
z njeno dejavnostjo.

Ostaja pa vprašanje meril za objektivno odgo-
vornost odgovorne osebe (javnega zavoda), ki 
je fizična oseba. Npr. v ZIPRORS3 za 2018 so 
opredeljene sankcije za prekršek v obliki glo-
be (72. člen) ali razrešitve odgovorne osebe iz 
krivdnega razloga (73. člen). To velja le za nivo 
direktorjev JZZ oz. župana, za ostale funkcije 
navzgor do državnega nivoja ter navzdol v okvir 
zavoda pa so zadeve nejasne – predvsem v od-
nosu znotraj JZZ, med odgovorno osebo zavoda 
ter po hierarhiji naslednjim nivojem, ki mu je v 
okviru posamezne poslovne funkcije naložena 
neka strokovna naloga. Če jo ta v okviru potreb-
nih kompetenc in pravil stroke izvede, je zade-
va praviloma zaključena. Direktor, ki je nalogo 
odredil (in hkrati zagotovil ustrezne pogoje za 
realizacijo), je svojo objektivno odgovornost za 
zahtevano delo izpolnil, medtem ko je neposre-
dni izvajalec nalogo kvalitetno opravil in s tem 
opravičil svojo subjektivno odgovornost. Kaj pa 
se zgodi, če je bila naloga slabo opravljena, pa 
tega ni bilo možno ugotoviti in se je kot slabo 
izkazalo mnogo kasneje? Kakšna je objektivna 
odgovornost direktorja in kakšna je subjektivna 
odgovornost izvajalca? 

V tem kontekstu odgovornosti ima pomembno 
vlogo kategorija pristojnosti. Z njo sta oprede-
ljeni pravica in dolžnost posameznika, da opravi 
kakšno dejanje. Ker se pristojnosti dodeljujejo 
»od zgoraj navzdol«, temu sledijo v enakem 
zaporedju tudi odgovornosti za izvedene nalo-
ge. Postavlja se vprašanje, kakšna odgovornost 
še vedno ostaja tistemu, ki pristojnosti delegi-
ra dalje (direktorju). Načeloma odgovornosti 
ni možno prenašati (pravni vidik), pa vendar 
lahko sklepamo, da se mu spreminja vrsta od-
govornosti – iz subjektivne odgovornosti za 
opravljanje neke naloge, če bi jo opravil sam, se 

1 Slovar slovenskega knjižnega jezika. 
2 Povzeto iz »Odgovornost kot ključna vrednota odličnosti«, 
Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2001.
3 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019, Uradni list RS  z dne 13. 12. 2017.
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spremeni v objektivno odgovornost za izvedbo 
naloge, subjektivna odgovornost pa se prenese 
na izvajalca naloge. Ostaja vprašanje, ali znamo 
vzpostaviti takšno razumljivo hierarhijo odgo-
vornosti in jo tudi pravno zaščititi tako, da po-
stane del samoumevnega procesa sprejemanja 
pristojnosti skupaj z odgovornostjo. 

Dejstvo je, da je v praksi »odgovornost« precej 
izmuzljiva kategorija. Kadar se uporablja za na-
men oblikovanja plače posameznika, potem je 
takšna »odgovornost« brez zadržkov sprejemlji-
va, saj vpliva na višino plače. Ko pa je treba od-
govornost izpostaviti pred represivnimi organi, 
pa občutek za odgovornost splahni. Takrat nih-
če ne želi biti odgovoren. In še eno izkustveno 
dejstvo: višja ko je raven odločanja, manj nepo-
sredne odgovornosti je prisojeno posamezniku. 

V zdravstvu se večina »odgovornosti« išče na 
dveh kategorijah zaposlenih – pri zdravnikih in 
direktorjih, v manjši meri pa pri ostalem zdra-
vstvenem osebju. Zaposleni na državni/upra-
vljalni ravni se odgovornosti ognejo v širokem 
loku. 

Z moralnega in etičnega vidika je odgovornost 
v zdravstvu, pa tudi v drugih sektorjih družbe-
ne nadgradnje, odvisna od hierarhične ravni 
postavljenih struktur in velja za vse deležnike, 
ki s svojimi odločitvami vplivajo na delovanje 
in razvoj zdravstvenega sistema. S tega vidika 
je odgovornost najvišja na državni ravni, torej 
na vladi in resornem ministrstvu. Govorimo o 
upravljalni ravni. Vendar zaradi politične moči 
vladajoče strukture verbalno in operativno od-
govornost prelagajo na direktorje JZZ, tudi v 
primeru, ko se napake ali nepravilnosti pri po-
slovanju dogajajo zaradi napačnih odločitev ali 
navodil z najvišje ravni.

3. UPRAVLJANJE V ZDRAVSTVU

O definiciji »upravljanja« v ekonomiji najdemo 
različne strokovne razlage, največkrat povezane 
s funkcijami managementa. Pri neposrednem 
prenosu tega termina v zdravstvo nastane teža-
va, kajti management vključuje procese načrto-
vanja, organiziranja, vodenja in nadzorovanja, 
kar predstavlja operativno delo na izvajalski 
ravni zdravstvenega zavoda. Zato je vendarle 
treba ločiti vlogo managementa v zdravstvu od 

vsebine in vloge upravljanja, ki jo ima lastnik 
sredstev, torej država, za uresničevanje svojih 
političnih ciljev, določenih z ustavo in lastnimi 
političnimi programi. 

Država je tista, ki ustanavlja zdravstvene zavode 
(bolnišnice, zdravstvene domove, druge zavo-
de s področja zdravstvenega varstva, institucije 
…), priskrbi materialna sredstva, določa njihov 
program dela, opredeljuje alokacijo izvajalcev 
(mreža), v določeni obliki ureja normative in 
standarde, zagotavlja vire za tekoče izvajanje 
zdravstvenih dejavnosti, sprejema zdravstveno 
zakonodajo in še kaj. Vse to z namenom, da za-
gotovi ustrezen nivo zdravstvenega varstva svo-
jim državljanom. Če kaj od navedenega ni rea-
lizirano v dovolj velikem obsegu, še ne pomeni, 
da te odgovornosti nima. S svojim delovanjem 
umešča dejavnost zdravstva ob bok vsem dru-
gim področjem družbenega in gospodarskega 
življenja. Torej določa najpomembnejše in naj-
višje cilje, ki jih realizira preko javnih zavodov 
in bdi nad njimi, ali uresničujejo naloge, ki so 
jim bile z ustanovitvenim aktom naložene. 

Institucije, ki na državni ravni izvajajo zdra-
vstveno politiko, so po logiki stvari prav tako 
odgovorne za svoje delo. Ostaja le vprašanje, s 
čim se meri ta odgovornost. Kadar gre za kvali-
teto in ustreznost sprejetih zakonskih aktov, go-
vorimo lahko le o politični odgovornosti. Ta je 
nagrajena ali sankcionirana na volitvah. V no-
tranjem organizacijskem ustroju teh služb pa se 
prav tako soočamo z objektivno in subjektivno 
odgovornostjo posameznikov za izvajanje teko-
čih nalog. 

V operativnem delu izvajanja zdravstvene po-
litike (navodila, usmeritve, razlage, direktive 
…) s strani Ministrstva za zdravje, Ministrstva 
za javno upravo, inštitutov, ZZZS … pa so na 
tej najvišji ravni odgovorni ministri, direktorji 
direktoratov, sekretarji itd. Od njih se pričaku-
je pravilnost in zakonska usklajenost izdanih 
dokumentov, kot so: usmeritve ali navodila za 
nagrajevanje zaposlenih, navodila za izvedbo 
napredovanj, navodila za uporabo instituta pod-
jemnih pogodb za zaposlene delavce, navodila 
na področju javnega naročanja, naloge izvajal-
cev pri skupnih javnih naročilih, postavljanje 
strukture za izvajanje raznih projektov (npr. 
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projekt PVP).4 Vsa ta navodila in priporočila 
na operativni ravni izvajalci zdravstvenih sto-
ritev uporabljajo v praksi. Zato je nedopustno, 
da za pravilnost predlaganih rešitev in izdanih 
navodil te institucije v praksi ne prevzemajo od-
govornosti, ampak jo neposredno verbalno pre-
nesejo na direktorje zavodov, češ, da so oni od-
govorni za zakonitost njihove uporabe. Tako se 
je v praksi uveljavilo izogibanje odgovornosti in 
prenašanje te na nižje nivoje, kjer je le možno. 

Učinkovito izogibanje odgovornosti drža-
ve na ravni upravljanja se kaže tudi v odnosu 
med državnimi institucijami in njihovimi vla-
dnimi predstavniki v svetih javnih zdravstve-
nih zavodov. Vlada upravlja Javne zdravstvene 
zavode (JZZ) na način, da v ta namen ime-
nuje svet zavoda (SZ), ki je najvišji uprav- 
ljalni organ zdravstvenega zavoda. V njem ima 
zagotovljeno večino svojih predstavnikov. Nji-
hove pristojnosti so opredeljene v statutu posa-
meznega JZZ, vendar precej nejasno in ohlap- 
no. Dejstvo je, da je naloga ustanovitelja izva-
janje nadzora nad zakonitostjo, učinkovitostjo 
in gospodarnostjo delovanja zavoda. Vladnim 
članom SZ so v pomoč posebna navodila Mi-
nistrstva za zdravje, kako naj predstavniki usta-
novitelja delujejo v svetih javnih zdravstvenih 
zavodov. Ta navodila nimajo zakonske moči, 
vsebujejo zgolj usmeritve. Vsebine so nekonsi-
stentne, obstaja vrsta dilem, kako naj člani SZ 
delujejo oz. na kakšen način naj država izvršuje 
svoj odločujoč vpliv na upravljanje zavoda. Do-
datno se zadeve zapletejo z usmeritvami, da je 
SZ tudi nadzorni organ, čeprav so za nadzor v 
državi vzpostavljene druge ustrezne institucije 
(računsko sodišče, inšpekcije …), kar sproža pri 
posameznikih skomine, da bi bili poleg upra-
vljavca še nadzorniki. Ob tem pa ni opredeljena 
jasna metoda dela v SZ, kakor tudi niso določe-
ne strokovne kompetence članov sveta, kar bi v 
večji meri zagotavljalo strokovno in odgovorno 
izvajanje njihovega poslanstva. Jasno je v navo-
dilih zapisano le, »da predstavniki ustanovitelja 
v svetih JZZ zastopajo interese RS kot ustanovi-
teljice JZZ. Pri odločanju so predstavniki usta-
novitelja samostojni in neodvisni, vendar mo-
rajo pri obravnavi, presoji zadev in odločanju 
ravnati s polno odgovornostjo za izvajanje po-
litike ustanovitelja.«5 V praksi pa se ministrstvo 

od odločitve sveta zavoda pogosto distancira, 
tudi v primerih, ko so bili sprejeti »neugodni« 
sklepi kot posledica navodil ali zahteve ministr-
stva.  

Da bi člani SZ lahko izvajali svoje naloge, bi po-
leg verificiranega znanja morali poznati usmeri-
tve ministrstva, biti politično neodvisni, za od-
govornost pa bi morali biti tako nagrajeni kot 
sankcionirani. Večino od naštetega naša praksa 
ne pozna. Zato je razumevanje članov SZ svoje 
vloge upravljavca v imenu države razmeroma 
šibko, pri svojem delu begajo med vlogo upra-
vljalnega organa in nadzornega organa ter po-
segajo celo na izvedbeno področje delovanja 
zdravstvene institucije, za katero je odgovoren 
direktor. S čim se vladni predstavniki v SZ re-
snično ukvarjajo, je odvisno od njihovega zna-
nja, osebnih in političnih interesov ustanovite-
lja, medtem ko je interes JZZ pogosto v ozadju. 

V bistvu omenjeno gradivo za vladne pred-
stavnike svetov zavoda predstavlja zgolj alibi 
za državo kot lastnika in upravljavca, da se kot 
glavni upravljavci razrešijo odgovornosti in jo 
v formalni obliki naprtijo svojim članom SZ, 
vključno s tem, da jasno zapišejo: »Sejnina je 
plačilo za opravljeno delo člana v svetu javnega 
zavoda in za odgovornosti, ki izhaja iz tega dela. 
Ministrstvo za finance ob tem pojasnjuje, da član 
v svetu zavoda odgovarja za svoje delo s svojim 
lastnim premoženjem.«6 Tudi v praksi smo pri-
ča dnevnim izjavam predstavnikov MZ, da je 
svet zavoda avtonomen pri svojem odločanju 
in sprejema odločitve s polno odgovornostjo. 
Seveda je to v nasprotju z realnostjo, kajti dr-
žava preko SZ uveljavlja svoje ustanoviteljske in 
upravljalne interese, zato je logično, da morajo 
člani SZ delovati v skladu z navodili lastnika. Za 
delovanje zdravstva je odgovorna država, zato 
posega v delovanje zavodov tudi s finančnimi 
vložki pri sanacijah izgub. V skladu z Navodili 
članom SZ pa bi morala država v primeru izgub 
terjati odškodninsko odgovornost od članov 

4 Poseben vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob v zdravst- 
vu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. 
5 Gradivo za delovanje predstavnikov ustanovitelja v svetih 
javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika 
Slovenija, str. 5., MZ, Ljubljana, marec 2017.
6 Prav tam, stran 12.



mag. Marjan Ferjanc Upravljanje, vodenje in odgovornost v zdravstvu

25. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bernardin 24. in 25. maj 201894

sveta, saj so vendarle odgovorni za svoje delo s 
svojim premoženjem! 

Upoštevajoč dejstvo, da znaša sejnina med 
50,00 € in 100,00 € za posamezno sejo, je razu-
mljivo, da s takšnim plačilom sejnine ni pokrito 
tveganje, ki mu je član SZ izpostavljen, razen če 
je sistem ugotavljanja odgovornosti takšen, da 
do ugotavljanja odgovornosti sploh ne pride. 
Morda je možno vzpostaviti analogijo z odgo-
vornostjo poslancev v državnem zboru, ki za 
sprejete sklepe osebno ne odgovarjajo. Neso-
razmerno naložena odgovornost vodi v popol-
no neodgovornost tako na državni ravni kot na 
ravni sveta zavoda, zato tudi ni naključna izjava 
enega od predstavnikov sveta zavoda JZZ, češ, 
»da SZ lahko sprejema kakršnekoli sklepe, tudi 
nezakonite!!!« Čeprav je izjava zmotna, pa kaže 
na nivo odgovornosti najvišjih organov upra-
vljanja v zdravstvu. Odpirajo pa se tudi etična 
in moralna vprašanja nosilcev teh funkcij kakor 
tudi tistih, ki so takšne člane imenovali na tako 
pomembna mesta. 

Očitno sistem zakonodaje ščiti neodgovor-
nost upravljalnega nivoja zdravstva pa tudi 
delovanja na drugih področjih javnega sektorja. 
Eden zadnjih primerov je v Javni agenciji Repu-
blike Slovenije za varstvo konkurence (AVK)7, 
ko nezakonito imenovanega direktorja AVK 
glede na aktualno zakonodajo ni možno po is-
tem postopku tudi razrešiti. Za to ga gospodar-
ski minister lahko zgolj poziva k odstopu. O od-
govornosti za nezakonitost imenovanja pa nič.

4. VODENJE V ZDRAVSTVU

Vodenje je z vidika klasične ekonomske teorije 
ena od nalog managementa, tesno povezanega z 
upravljanjem sredstev. Management (manager) 
dobi sredstva v uporabo, da bi z njimi dosegal 
pričakovanja lastnika. Lastnik pričakuje dobi-
ček, to je njegov temeljni cilj in razlog za vla-
ganja. Vsi ostali deklarativni cilji, kot so skrb za 
zdravo okolje, blaginja ljudi, družbena odgovor-
nost ipd., so sicer pozitivne vzporedne strategije, 
a cilj je uveljavljanje svojih izdelkov ali blagov-
nih znamk med končnimi kupci. Vloga institu-
cij v javnem sektorju pa je prioritetno usmerjena 
v zadovoljevanje skupnih potreb prebivalstva, 
brez cilja ustvarjanja dobička. Zato je tudi de-
lovanje managementa oz. poslovodstva konci-

pirano na drugih osnovah. V zdravstvu je pri-
oritetna naloga zdravljenje pacientov ne glede 
na to, ali zdravljenje povzroča izgubo zdrav- 
stvenemu sistemu ali ne. Razumljivo je, da je 
naloga poslovodstva in vseh izvajalcev zdra-
vstvenih storitev, da skušajo postopke zdravlje-
nja izvajati na najbolj racionalen način, a v di-
lemi med visokimi stroški in zdravljenjem ima 
slednja visoko prioriteto. Mejo lahko postavlja 
upravljavec – država, ki daje na razpolago sred-
stva, ne pa izvajalec. Naloga izvajalca je, da raci-
onalno organizira delo JZZ. Delo s tega zornega 
kota predstavljajo zaposleni, ki so najdražji, naj-
pomembnejši in najzahtevnejši vir za izvajanje 
dejavnosti. Zato je ločnica med upravljanjem na 
strateški (državni) ravni in vodenjem v JZZ tako 
ostra in zahtevna, da je ne smemo vreči v isti 
koš in posledično o problematiki pomanjkanja 
sredstev v zdravstvu sklepati pavšalne zaključke, 
pri katerih se zamegljuje predvsem odgovornost 
na višji organizacijski ravni.

Vodenje zdravstvenih zavodov, ki neposredno 
izvajajo zdravstveno dejavnost, je s postopkom 
imenovanja zaupana poslovodnemu organu – 
direktorju. Njegove pristojnosti in odgovornosti 
so zapisane v statutu. Združene so v tri podro-
čja: organizira in vodi delo ter je s tem odgovo-
ren za poslovanje, predstavlja in zastopa zavod 
ter odgovarja za zakonitost poslovanja zavoda. 
Pri tem pa je:
•	 omejen z viri sredstev, ki jih zagotavlja 

lastnik – država,
•	 omejen z zakonodajo, ki jo sprejema                       

država, in
•	 zadolžen za izvajanje zdravstvenih 

programov, skozi katere država                                        
realizira svoje politične cilje na področju                             
zdravstvenega varstva državljanov. 

Iz navedenega je razvidno, da je ob danih ome-
jitvah in postavljenih ciljih celotna aktivnost vo-
denja JZZ usmerjena v organizacijo in organizi-
ranost zaposlenih. Zato govorimo o vodenju, ki 
je bistvena in najpomembnejša naloga poslovod- 
nega organa ter njegove poslovodne strukture. 

7 Ministrstvo za gospodarstvo – izjava za javnost. Poziv ministra 
Zdravka Počivalška Andreju Matvozu k odstopu,  Ljubljana, 6. 
4. 2018.
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Ti s svojim delom vplivajo na sodelavce, da so 
se kot izvajalci pripravljeni vključiti v postavlje-
ne delovne procese zdravljenja na način, ki daje 
najboljše delovne in poslovne rezultate. 

Za doseganje želenih ciljev je potrebna visoka 
raven organizacijske kulture. Zaposleni se mo-
rajo pri delu počutiti ugodno in varno, z veliko 
mero sodelovanja, zaupanja ter spoštovanja. Le 
v okolju takšnih vrednot lahko zaposleni najde-
jo motivacijo za delo. Vzvod za motivacijo po-
sameznika je okolje, v katerem delajo, ne vod-
stvo, naloga vodstva pa je ustvarjanje takšnega 
okolja.

Pomemben element organizacijskega okolja je 
organizacijska struktura, s katero so določene 
pristojnosti in odgovornosti zaposlenih. Kot 
smo ugotavljali že na začetku prispevka, pri-
stojnosti nosijo s sabo nedeljivo komponento 
odgovornosti. V tem delu pa smo kot družba 
in kot posamezniki še vedno šibki, ker instituta 
odgovornosti nismo znali zavarovati niti z na-
grajevanjem niti z ustreznimi sankcijami. Precej 
nazorno je opredeljena odgovornost direktorja, 
na vseh ostalih nivojih vodenja, do vključno iz-
vajalca na najnižji ravni, pa odgovornosti obi-
čajno niso jasno določene. Vzroki so različni: 
od slabih organizacijskih shem, kjer so pristoj-
nosti in posledično odgovornosti nepopolno 
zapisane, do tega, da v javnem sektorju še ved- 
no prevladuje solidarnostni vidik, v strahu, da 
se iskanje odgovornosti ne bi razširilo tudi na 
ostale. Ostaja pa dejstvo, da je vsak odgovoren 
za svoje delo brez ozira, ali gre za zelo zahtev-
no delo ali za preprosta enostavna dela. In prav 
vsak mora imeti občutek, da je njegovo delo 
potrebno, zato je njegova naloga, da ga izvede 
odlično in se za potrebo po odličnosti izvedbe 
čuti odgovornega. Predpostavljeni (za direktorja 
je to minister, za predstojnika direktor, za nepo-
srednega izvajalca predstojnik ali vodja delovne 
enote) pa je dolžan zagotoviti pogoje, v katerih 
bodo podrejeni lahko izvajali zadane naloge. Če 
posameznik ali skupina ni opravila naloge oz. ni 
realizirala postavljenih ciljev, ker naloge in cilji 
niso bili jasni ali jih v danih okoliščinah ni bilo 
mogoče izpolniti, je odgovornost na predposta-
vljenem, ker ni zagotovil ustreznih pogojev za 
izvedbo. Če pa so bili dani vsi pogoji za realiza-
cijo, vendar naloge kljub temu niso bile realizi-

rane, mora posameznik sprejeti svojo odgovor-
nost, skupaj s predvidenimi sankcijami. Pri tem 
sta evidentni tako objektivna kot subjektivna 
odgovornost posameznika. Kajti v vsakem, tudi 
najbolj enostavnem delu, najdemo elemente 
načrtovanja, izvedbe, nadzora in potrebnih po-
pravljalnih aktivnosti. Naloga je končana, ko je 
delo opravljeno in je bil predpostavljeni o tem 
obveščen. Takšno urejanje odgovornosti mora 
imeti temelj v notranji organizacijski shemi ter 
ustreznem pravilniku o odgovornosti zaposle-
nih. 

5. NAMESTO ZAKLJUČKA

Vodenje v zdravstvu, v njegovem širšem pome-
nu je izredno zahtevna naloga. Zaradi kopiče-
nja izgub v zdravstvu, še posebej v bolnišnicah, 
so poslovodstva deležna močnih kritik, z očit-
ki slabega vodenja in neracionalnega trošenja 
sredstev. Kritike prihajajo tako s strani širše jav-
nosti kot političnega vodstva države. V odgovor 
postavljam nekaj retoričnih vprašanj, na katere 
bo slovenska družba morala prej ali slej poiskati 
odgovore: 
•	 Ali lahko realno pričakujemo, da bomo v 

Sloveniji ob podpovprečnih sredstvih iz 
BDP za zdravstvo vzdrževali nadpovprečno 
zdravstveno varstvo?

•	 Kdo je odgovoren za večanje razkoraka 
med materialnimi zmožnostmi države in 
naraščajočimi potrebami prebivalstva? 

•	 Zakaj velja fiskalno pravilo zgolj za zdrav- 
stveno blagajno?

•	 Zakaj je odgovornost do lastnega zdravja v 
RS na relativno nizki ravni?8

•	 Kakšno odgovornost nosijo tisti, ki dajejo 
nerealne obljube prebivalstvu o dostopnosti 
do zdravstvenega varstva?

•	 Zakaj imamo v določenih strokah premalo 
zdravnikov?

•	 Zakaj mladi zdravniki odhajajo v tujino?
•	 Zakaj zdravimo tujce po realno nižjih 

cenah, kot so naše, že tako prenizke                                
domače cene?

•	 Ali ne bi bilo modro kaznovalno politi-

8 Občasnik ZZZS št. 1/5. 4. 2018, str. 2. Strokovni posvet »Oseb- 
na odgovornost za zdravje in dolžnost posameznikov glede 
zdravja in zdravstva«. 
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ko v zdravstvu zamenjati s kakšno bolj                   
spodbudno strategijo za povečanje                     
zadovoljstva med zdravstvenimi delavci?

•	 Kdo sprejema zdravstveno zakonodajo, ki 
povečuje birokratizacijo dela v zdravstvu? 

•	 Zakaj ministrstvo brez dileme potrjuje 
nerealne dokumente izvajalcev, zavrača in 
sankcionira pa dokumente, ki izkazujejo 
realno stanje?

•	 Zakaj država spodbuja nelikvidnost JZZ?
•	 Zakaj se zakonodaja s področja javnega 

naročanja ne spremeni, če je slaba? 
•	 Zakaj skupna javna naročila v zdravstvu, 

vodena preko ministrstev, trajajo najdlje in 
dajejo slabe rezultate?

•	 Zakaj v Sloveniji ne zmoremo enotnega 

informacijskega sistema za zdravstvo?
•	 Zakaj poslovodstvo nima realnega vzvoda 

za nagrajevanje zaposlenih?
•	 Zakaj država dviguje stroške dela,  

odgovornost zanje pa prenaša na  
poslovodstvo?

•	 Zakaj so sveti zavodov bolj politično orodje 
kot strokovni organ upravljanja?

•	 Ali je smiselno pisati dolgoročne strategije 
pri izvajalcih zdravstvenih storitev brez  
postavljene vrhnje strategije s strani  
države? 

•	 Zakaj nam, ekonomistom, država nalaga 
toliko balastnega dela in nas hkrati izloča iz 
vodstvenih funkcij?

•	 Zakaj pri nas velja pravilo, da je narobe 
prav?! 
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Inna Mlada
Alanova healthcare consulting & project management

Centralizirani zdravstveni informacijski 
sistemi na državni ravni – da ali ne? 
Centralized healthcare information 

systems at state level - yes or no? 

Abstract
Centralization of healthcare information systems 
can conduce to an improved patient outcome with 
reduced economic burden. The understanding of 
an centralized healthcare information system dif-
fers as there is no general definition of it. The 
centralization on state level with all healthcare 
providers included in one system is the maxi-
mum that can be reached. Alternative concepts 
use eHealth on state level to accomplish data 
interchange between the intramural and the ex-
tramural healthcare providers. Success stories on 
centralization at state level are rare, more com-
mon are success stories at federal state level. The 
range on this more regional level moves between 
an central healthcare information system for both 
the intramural and extramural healthcare pro-
viders - a central healthcare information system 
by definition - and a central hospital information 
system for all intramural healthcare providers in 
a federal state.

The advancement in technology already elimi-
nated most barriers - central data centers servic-
ing tens of thousands of people are reality now. 
We have working high-speed networks for data 
exchange and communication. The software to 
serve tens of thousands of health professionals at 
the same time is available on the market. Interna-
tional standards and initiatives for data interop-
erability - such as IHE, HL7, FHIR and DICOM 

Povzetek
Centralizacija zdravstvenih informacijskih siste-
mov lahko prispeva k boljšemu izidu za paciente 
in zmanjšanju ekonomskega bremena. Centrali-
zirani zdravstveni informacijski sistem se različno 
pojmuje, saj nima splošne definicije. Centraliza-
cija na državni ravni, kjer so vsi izvajalci zdrav- 
stvenih storitev vključeni v enoten sistem, je naj-
več, kar je mogoče doseči. Alternativni koncepti 
uporabljajo eZdravje na državni ravni ter tako 
zagotavljajo izmenjavo podatkov med notranji-
mi in zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev. 
Zgodb o uspehu centralizacije na državni ravni ni 
veliko, več je uspešnih zgodb na zvezni ravni. Na 
regionalni ravni obstajajo centralni zdravstveni 
informacijski sistemi za notranje in zunanje izva-
jalce zdravstvenih storitev (to je centralni zdrav- 
stveni informacijski sistem po definiciji) in tudi 
centralni bolnišnični informacijski sistemi za vse 
notranje izvajalce zdravstvenih storitev v zvezni 
državi.

Tehnološki napredek je že odpravil večino ovir – 
osrednji podatkovni centri, ki služijo deset tiso-
čim ljudem, se že uporabljajo. Imamo že omrežja 
visokih hitrosti za izmenjavo podatkov in komu-
nikacijo. Programska oprema, ki jo sočasno upo-
rablja več deset tisoč zdravstvenih delavcev, je že 
na voljo na trgu. Mednarodni standardi in pobu-
de za podatkovno povezljivost, kot so IHE, HL7, 
FHIR in DICOM, so vzpostavljeni. Ne glede na 
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- are established. Although, what poses a signifi-
cant threat to healthcare information centraliza-
tion are data security, ethical aspect as well as 
the motivation of all stakeholders in healthcare to 
move towards that direction and provide financ-
ing. 

In a comparison of the different implementation 
of centralized healthcare or hospital information 
systems, some countries and regions have to be 
named for their successful implementations: Den-
mark - with sundhed.dk as the central eHealth 
portal at state level- data exchange and a cen-
tral patient chart is reality. On a more federal 
level even more projects can be found. In Austria, 
Styria and Vienna both have connected all their 
public hospitals to a central hospital information 
system. In Spain, the region Extremadura uses 
one central system for all hospital and primary 
healthcare centers. In Finland the program Appot-
ti was initiated to deliver a centralized healthcare 
system for the intramural and extramural health-
care providers in Helsinki and its surroundings.

Other countries and regions have started projects 
for a central eHealth data repository - like Austria 
(ELGA), Germany (Elektronische Fallakte) or 
Great Britain (NHS Spine) - with variable results.

From all projects in the past, we learned the steps 
that have to be taken to analyze the potential, 
sketch a solution, frame scenarios and lead to a 
political and financial decision. The first steps 
deal with an in-depth analysis of the actual infra-
structure, the software landscape (intramural and 
extramural), the applied processes of patient treat-
ment of all healthcare professional groups, the pa-
tient flow. Once the big picture of the healthcare 
system and processes has been drawn, the next 
step is the discussion with all stakeholders, the 
identification of motivational factors and the pos-
sibilities and pitfalls. Now several scenarios for 
the implementation have emerged, and these can 
be analyzed in means of economy and time. The 
political decision on the scenario, the coarse road-
map and timeline and the financing has to be 
taken on state level, this includes possible modifi-
cations in legislature. After the decision has been 
made, realization is initiated. It’s now the choice 

to pa varnost podatkov, etični vidik in motiva-
cija vseh deležnikov v zdravstvenem sistemu, da 
se premaknejo v to smer in zagotovijo finančna 
sredstva, predstavljajo pomembna tveganja pri 
centralizaciji zdravstvenih informacij.

Kadar primerjamo različne izvedbe centralizi-
ranega zdravstvenega sistema ali bolnišničnih 
informacijskih sistemov, je treba izpostaviti ne-
katere države in regije, ki so se s tem uspešno 
spopadle: Danska – sundhed.dk je osrednji portal 
eZdravja na državni ravni, ki omogoča izmenja-
vo podatkov in vodenje glavnega zdravstvenega 
kartona bolnika. Na ravni zveznih držav je mo-
goče najti še več projektov. Na avstrijskem Šta-
jerskem in na Dunaju so vse javne bolnišnice po-
vezali v osrednji bolnišnični informacijski sistem. 
V Španiji regija Extremadura uporablja centralni 
sistem za vse bolnišnice in zdravstvene zavode na 
primarni ravni. Na Finskem so s pomočjo progra-
ma Appotti vzpostavili centralizirani zdravstveni 
sistem za notranje in zunanje izvajalce zdravstve-
nih storitev v Helsinkih in okolici. 

Nekatere države in regije so zagnale projekt cen-
tralnega podatkovnega skladišča eZdravje, npr. v 
Avstriji  (ELGA), Nemčiji (Elektronische Fallakte) 
ali Veliki Britaniji (NHS Spine), ki prinašajo raz-
lične rezultate.

Iz vseh preteklih projektov smo se naučili, katere 
korake je treba opraviti za analizo potenciala, za-
snovo rešitve, oblikovanje scenarijev in sprejetje 
politične in finančne odločitve. Prvi koraki obse-
gajo poglobljeno analizo obstoječe infrastrukture, 
programskega okolja (notranjega in zunanjega), 
obstoječih postopkov zdravljenja pacientov po 
vseh skupinah zdravstvenih delavcev in pretoka 
pacientov. Ko se pripravi širša slika zdravstvenega 
sistema in procesov, je naslednji korak diskusija z 
vsemi deležniki, določitev motivacijskih dejavni-
kov ter opredelitev možnosti in pasti. Pripravlje-
nih je že nekaj scenarijev izvedbe, ki jih je mogoče 
analizirati z ekonomskega in časovnega vidika. 
Politična odločitev o scenariju, okvirnem načrtu 
izvedbe in časovnici ter financiranju pa mora biti 
sprejeta na ravni države, vključno z morebitnimi 
spremembami zakonodaje. Po sprejetju odločitve 
se izvajanje lahko začne. V tej fazi se izbereta 
strojna in programska oprema za zdravstveni in-



Inna Mlada Centralizirani zdravstveni informacijski sistemi na državni ravni – da ali ne? 
Centralized healthcare information systems at state level - yes or no?

25. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bernardin 24. in 25. maj 2018 99

formacijski sistem ter zgradijo podatkovna sredi-
šča in potrebna infrastruktura omrežja. Ves čas 
izvajanja projekta mora biti motivacija vseh de-
ležnikov v zdravstvenem sistemu na visoki ravni. 
Pomembna pa je tudi podpora prebivalstva, t. j. 
potencialnih pacientov. Upoštevati torej velja tudi 
pomembna vprašanja, kot so varnost podatkov, 
ureditev nadzora dostopa in etični vidiki, ki jih je 
treba proaktivno širiti.

on the hardware, the software for the healthcare 
information system, and the construction of data 
centers and the necessary network-infrastructure. 

During the whole project, the motivation of all 
players in the healthcare system has to be kept on 
a high level. And also the support of the popula-
tion - the potential patients - is important. There-
fore important issues such as data security, access 
control regulations and ethical aspects have to be 
kept in mind and proactively propagated.
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