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Dobri vodje so lahko tudi v 
slabih organizacijah, 
zagotovo pa ni dobrih 

organizacij brez dobrih 
vodij. 



Obseg dela
= količina 

Kakovost
in varnost

Stroškovna
učinkovitost

Trije elementi 
zdravstvene                    

storitve

Maksimiranje
obsega dela 

in 
kakovosti!

Optimiranje stroškov!



?Kako določamo obseg dela 
in kako ga merimo?



Modra knjiga standardov
in normativov zdravnikov

in zobozdravnikov

Standarde določajo zdravniki!



? Kako je pri nas?Standarde določajo medicinske sestre same!



Zdravniki in medicinske sestre 
(Health at a Glance 2021 – OECD)

OECD SLO
Primar 23% 19%
Bolnišnice 65% 76%
Ostalo 12% 5%

Število zdravnikov v SLO 
bolnišnicah je primerljivo 

s povprečjem EU-27! 



Kalkulacija ZZZS

Naziv Kader PR
Bruto 

plača II

Regres, 
jubilejne, 

PDPZ

Materialni 
stroški

AM INF

0 1 2 3 4 5 6 7
Spec. - Alergologija 2,69 88.352,82 4.550,40 74.952,01 4.458,59 974,81
zdravnik specialist  1,00 54 54.412,49 1.691,60
tehnik zdravstvene nege  1,00 29 20.411,10 1.691,60
admin. tehnični delavci  0,31 27 5.850,02 524,40 72.497,90 4.055,03
laboratorijski tehnik 0,33 29 6.735,66 558,23
admin. tehnični delavci lab. 0,05 27 943,55 84,58 2.454,11 403,55

Skupaj (3+4+5+6+7) 173.288,63

Plansko število točk: 37.959,00

Vrednost točke 4,57

5.228 specialistov
v javni mreži

+1.737 specializantov

Strošek za plače = 0



?Kako (lahko) stimuliramo 
zaposlene?



Od česa je odvisna plača v zdravstvu?

 uvrstitev v plačni razred
 čas opravljanja dela
 delovni pogoji

Kdo 
določa
plačo?

KP



Kaj pa to?

?

Kako to merimo?
Ali sploh merimo?

Ali/kako (lahko) 
nagrajujemo?

Kako izboljšujemo 
procese dela?

Kaj z rezultati?

= najbolj uspešni so najbolj nesrečni! 

Sindikati: „Ne zaupamo subjektivni presoji vodij!“ 

Rezultat: „Vsi smo enaki!“ 



?Kako (lahko) spremljamo 
kakovost in varnost?



NaVTeZ
na vrednosti temelječa zdravstvena 
obravnava

Pri plačevanju storitev ne upoštevamo le 
količine ampak tudi kakovost obravnave.

Cilji:
• boljša kakovost zdravljenja (boljši rezultati za bolnike),
• večja preglednost in sodelovanje ter 
• nižji stroški zdravljenja. 

https://www.healthday.si/navtez

Kakovost in varnost morata biti tudi kriterija za nagrajevanje 
zaposlenih! 



? Kako do sprememb?



Potrebujemo sodobna 
orodja za vodenje v 
zdravstvu!

Permanentno izboljševanje

Procesno vodenje
Merjenje



Ministri za 
zdravje
(2018–2022)



?

Modri gospodarji: 

 uvajajo spremembe
 izbirajo najboljše managerje
 jih stimulativno nagrajujejo
 jim zaupajo



Slovenija 2010 - 2022

Graf: Indeksi rasti osnovnih bruto plač plačne skupine B, povprečnih plač in minimalnih 
plač v RS glede na leto 2010

Če upoštevamo inflacijo od 2010 do 2022 (=27,1 %) 
znaša realen padec plač v plačni skupini B kar 34%!



Obseg dela
= količina 

Kakovost
in varnost

NOTRANJA
REVIZIJA

…je orodje managementa

Pomembno je ZAUPANJE!



Čas za sistemske spremembe, za sodobno vodenje



?Potrebujemo tudi sodobna 
managerska znanja!





?Kako poteka šola vodenja?

dr. Saša Terseglav,
vodja Šole vodenja v zdravstvu



Komu je program namenjen?

• strokovnjakom, ki želijo pridobiti, poglobiti ali osvežiti 
svoja znanja s področij organizacije, financiranja in 
vodenja v dejavnosti zdravstvenega varstva, še posebej: 
– direktorjem in strokovnim direktorjem, 
– pomočnikom direktorjev, 
– vodjem organizacijskih enot v zdravstvu in 
– vsem, ki želijo to postati. 



Vsebina, program

12 vsebinskih
modulov





Metode 
dela

27



Pogoji za zaključek



O programu

2 letno 
100 ur, 2x tedensko
15 udeležencev 
neprofitna cena 

70 % v živo, 30 % on-line



Dodatne aktivnosti in vsebine

Po končanem izobraževanju so udeležencem na voljo: 
• Nadaljevalni tečaji in seminarji (poglobljeno spoznavanje vsebin 

posameznih modulov) 

• Svetovanje in podpora s področja vodenja in upravljanja s 
strani strokovne službe Združenja

• Sodelovanje v programu izmenjave zdravstvenega osebja v okviru 
HOPE 

• Obisk mednarodnih ekskurzij v okviru Združenja 



1 3 5

642

Strokovno 
usposobljen kader 

vodstvenih in 
vodilnih kadrov 

Krepitev/
prepoznavnost 

ZDRZZ

Zdravstveni 
management –
enovit in lasten 
izobraževalni 

program

Dolgoročno: 
akreditiran program; 
predpogoj za zasedo 

delovnega mesta 

Povezovanje in 
mreženje članov

ZDRZZ

Vsaj 30  
usposobljenih 
posameznikov 

na leto

Cilji … 



solavodenja.zdrzz.si

Hvala za pozornost


