
glasilo združenja 
zdravstvenih zavodov 
slovenije

letnik 42, 
julij, avgust 20157-8novis

Javna razprava o predlogu 
Resolucije o nacionalnem planu 
zdravstvenega varstva 2015-2025 
Voditeljstvo in kultura nenehnega 
izboljševanja kakovosti in varnosti 
pacientov
Projekt prenove gospodarskih 
vidikov slovenskega zdravstva
Pogovor z mag. Marijo Magajne z 
NIJZ-a, vodjo projekta Skupaj za 
zdravje
10. športne igre slovenskih 
bolnišnic

Priloga: Zbirka razlag Odbora 
za razlago Kolektivne pogodbe 
za zdravnike in zobozdravnike v 
Republiki Sloveniji 

ISSN 1580-4917

Razvoj zdravstvene 
dejavnosti do leta 2025



Izdajatelj/Publisher: Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije, direktor Metod Mezek. Uredniški odbor/
Editorial Board: mag. Robert Cugelj, prof. dr. Ivan 
Eržen, doc. dr. Milena Kramar Zupan, Metod Mezek. 
Odgovorni urednik/Editor in Chief: Anton Zorko. 
Glavna urednica/Executive Editor: dr. Saška Terseglav. 
Oblikovanje/Design: Maja Rebov. Tisk/Print: Schwarz 
Print. Naslov uredništva/Adress of the Editorial Office: 
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Riharjeva 
ulica 38, 1000 Ljubljana, Slovenija. Telefon/Phone: 
+386 (0) 592 27 190. Telefaks/Fax: +386 (0) 592 27 
199. E-naslov/E-mail: novis@zdrzz.si. Spletna stran/
Internet Home Page: www.zdrzz.si. Letna naročnina 
z DDV/Year subscription rates with taxes included: 
80 EUR. Naklada/Circulation: 1000 izvodov. 

Revija izhaja desetkrat v letu. Izbor člankov v reviji je del 
uredniške politike. Prispevki niso honorirani. Odražajo 
predvsem poglede in stališča avtorjev in ne nujno tudi 
organizacij, v katerih so ti zaposleni, niti uredniškega 
odbora Novisa. Prispevki so uredniško pregledani in 
niso lektorirani. Razmnoževanje publikacije v celoti 
ali deloma ni dovoljeno. Uporaba in objava podatkov 
in delov besedila je dovoljena le z navedbo vira.

NOVIS – Novice, Obvestila, Vesti, Informacije, Skupnost. 
Prva številka Novisa je izšla januarja leta 1974. Revija 
je namenjena zdravstvenemu managementu. Naročniki 
Novisa so člani Združenja – slovenski zdravstveni zavodi 
in drugi (domovi starejših občanov, lekarne ...).

Združenje je član Evropskega združenja bolnišnične 
in zdravstvene oskrbe (HOPE) www.hope.be.

[Vsebina]

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Association of Healthcare Institutions of 
Slovenia

 Pogovor
12 »Preventiva je tek na dolge proge«
 Pogovor z mag. Marijo Magajne z NIJZ-a, 

vodjo projekta Skupaj za zdravje, ki se 
osredotoča na razvoj novih pristopov 
v preventivnem zdravstvenem varstvu, 
izboljšanje dostopnosti do preventivnega 
varstva, krepitev zmogljivosti ter 
učinkovitejše medsektorsko delovanje 
s posebnim poudarkom na pristopih za 
zmanjševanje neenakosti

 Novosti v zavodih
17 Kaj o projektu Skupaj za zdravje 

menijo sodelujoči strokovnjaki?
 
 Pregled dogodkov/napovednik
19 Program izmenjave zdravstvenega 

osebja 2016, najava dogodka
21 10. športne igre slovenskih bolnišnic

 Priloga
 Zbirka razlag Odbora za razlago 

kolektivne pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike v Republiki Sloveniji

Impresum revije 
issn 1580-491

 Komentar
1 Razvoj zdravstvene 

dejavnosti do leta 2025

 Aktualno
2 Javna razprava o predlogu 

Resolucije o nacionalnem planu 
zdravstvenega varstva 2015-2025 
»Skupaj za družbo zdravja« 

 
5 Voditeljstvo in kultura nenehnega 

izboljševanja kakovosti in 
varnosti pacientov 

 O kakovosti in varnosti pacientov govorimo 
vsi v zdravstvu že kar nekaj let, a premiki 
k dobrim praksam ali celo k odličnosti so 
počasni. Vzrokov za to je mnogo. O njih 
v prispevku razmišlja dr. Andrej Robida

9 Projekt prenove gospodarskih 
vidikov slovenskega zdravstva

12

13

www.zdrzz.si 
www.facebook.com/pages/Združenje-zdravstvenih-
zavodov-Slovenije/ 
https://twitter.com/ZdruzenjeZDRZZ



Novis | julij, avgust 2015 1

je treba ohraniti, seveda pa je treba ustvariti 
razmere za njihovo uspešnejše vodenje in 
upravljanje. 
V Združenju si pod vsebino te resolucije 
predstavljamo opredelitev smeri razvoja 
zdravstvene dejavnosti v obdobju do 2025. 
V predlogu resolucije smo zato pričakovali 
določitev prioritetnih kriterijev, ki po našem 
mnenju so določitev mreže (merila in kriteriji), 
kadrovska politika (s poudarkom na specia-
lizacijah), večja pooblastila vodstvom javnih 
zdravstvenih zavodov, financiranje, koncesije, 
ter nedoumna opredelitev, da se bo Vlada RS 
opredelila za javno in ne zasebno zdravstvo. 
Menimo, da bi razmišljanja v resoluciji morala 
biti konkretizirana z natančnejšo opredelitvijo 
vsebin, potrebnih izvedbenih aktov in rokov za 
njihov sprejem. 
V Združenju ponovno izpostavljamo premajh-
no avtonomijo javnih zdravstvenih zavodov in 
premala pooblastila vodstev javnih zdravstve-
nih zavodov pri vodenju, težave, s katerimi se 
direktorji srečujejo na kadrovskem področju 
oziroma pri izvajanju kadrovske funkcije. Kar 
se izvajanja kadrovske politike tiče, posebej 
izpostavljamo potrebo po bistveno večji in 
aktivnejši vlogi na področju razpisov speciali-
zacij. Te bi morale biti v pristojnosti posame-
znega zdravstvenega zavoda.
Predlog resolucije bi po našem mnenju moral 
jasno določiti organizacijo, izvajanje in (vrste) 
zdravstvene dejavnosti, izvajalce zdravstvene 
dejavnosti, odgovornost države in občin za 
zagotavljanje delovanja javne zdravstvene 
dejavnosti, načela organizacije in financira-

[Komentar]

Razvoj zdravstvene 
dejavnosti do leta 2025

Metod Mezek, direktor
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
metod.mezek@zdrzz.si

Ministrstvo za zdravje je na 
začetku junija v dvomeseč-
no javno razpravo poslalo 
resolucijo o nacionalnem planu 

zdravstvenega varstva do leta 2025. Ministrica 
za zdravje Milojka Kolar Celarc je na uvodni 
predstavitvi na Brdu pri Kranju predstavila 
predvsem ključna področja, ki potrebujejo 
spremembe in opozorila, da tudi v predlogu 
resolucije ostajajo solidarnost, univerzalnost, 
pravičnost, dostopnost, kakovost in varnost 
poglavitne vrednote slovenskega zdravstve-
nega sistema. Predsednik Vlade Republike 
Slovenije dr. Miro Cerar je ob predstavitvi 
predloga poudaril, da bo treba brez revoluci-
je, a tudi z določenimi radikalnejšimi posegi 
v praksi zagotoviti pregleden in učinkovit 
zdravstveni sistem.
V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije 
smo predlog resolucije obravnavali v okviru 
odborov in komisij. Kljub temu, da po našem 
mnenju predlog resolucije ni pripravljen v 
skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju, smo do njega 
pristopili konstruktivno in ga s konkretnimi 
predlogi skušali tudi izboljšati. V Združenju 
smo sicer tudi že v preteklosti pripravili kar 
nekaj dolgoročnih predlogov za zdravstve-
no reformo. V njih na splošno zagovarjamo 
poglavitne vrednote, opredeljene v predlogu 
resolucije, ter stališče, da je samo javno zdra-
vstvo (tako z vidika izvajanja kot financira-
nja zdravstvene dejavnosti) tisto, ki lahko 
zagotovi kakovostne in varne zdravstvene 
storitve državljanom. Zdravstvene zavode 
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[Aktualno]

Javna razprava o predlogu Resolucije o 
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 
2015 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja«

Organi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so glede predloga Re-
solucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 Skupaj 
za družbo zdravja (ResNPZV 2015 - 2025) oblikovali naslednje mnenje 
in podali naslednje pripombe: 

1. Pravne podlage
a) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZU-
TPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
 ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 
ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C) – v nadaljevanju ZZVZZ, v 6. členu 
določa:
»Republika Slovenija planira razvojne možnosti in potrebe z zdravstve-
nimi programi in zdravstvenimi zmogljivostmi. Plan zdravstvenega var-
stva mora temeljiti na analizi zdravstvenega stanja prebivalstva, izhajati 
iz zdravstvenih potreb po celovitem zdravstvenem varstvu, upoštevati 
kadrovske in druge zmogljivosti ter zagotoviti smotrno delitev dela.
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva vsebuje:

 Ș strategijo razvoja zdravstvenega varstva, 
 Ș prednostna razvojna področja, 
 Ș naloge in cilje zdravstvenega varstva,
 Ș podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti na posameznih ravneh, 

vključno z izobraževanjem in izpopolnjevanjem kadrov, ter za razvoj 
sistema zdravstvenega zavarovanja,

 Ș specifične potrebe in možnosti zdravstvenega varstva posameznih 
območij,

 Ș nosilce nalog za uresničevanje plana zdravstvenega varstva,
 Ș merila za mrežo javne zdravstvene službe, upoštevaje dostopnost 

zdravstvenih storitev po območjih.
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva vsebuje dolgoroč-
ne, srednjeročne in kratkoročne opredelitve.
Predlog resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva pripravi 
Vlada Republike Slovenije. Pri pripravi predloga plana zdravstvenega 
varstva sodelujejo Zdravstveni svet, pristojne zbornice, združenja zdra-
vstvenih in drugih zavodov ter organizacij, ki opravljajo zdravstveno de-
javnost, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Svet za zdravje.
Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva sprejme Državni 
zbor Republike Slovenije.«

b) Združenje uvodoma ugotavlja, da predlog resolucije ni pripravljen 
v skladu z ZZVZZ, ker:

 Ș ne določa meril za mrežo javne zdravstvene službe, upoštevaje dosto-
pnost zdravstvenih storitev po območjih,

 Ș ne določa nosilcev nalog za uresničevanje plana zdravstvenega var-
stva (»bomo« ...), 

 Ș ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje in ne Vlada Republike Slovenije, 

nja, pogoje ter postopek za dodelitev koncesij 
za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti. 
Predlog resolucije sicer  ta področja omenja, 
vendar zelo na splošno. 
Glavna pomanjkljivost predloga pa je, da 
še vedno niso določena merila za določanje 
mreže javne zdravstvene dejavnosti, ki bi lahko 
ponudila odgovore na več vprašanj. Velik 
poudarek je sicer podan krepitvi in razvoju 
primarne ravni, preventivi, integrirani – celo-
viti obravnavi prebivalstva, drugih področij pa 
se predlog praviloma ne dotakne, zato ostajajo 
odprta vprašanja glede položaja in razvoja 
sekundarne in terciarne dejavnosti, razvoja 
mikrobiološke dejavnosti, preskrbe s krvjo, 
politik cen zdravstvenih storitev, investicij v 
zdravstvo, ki vplivajo tudi na kakovost, zago-
tavljanje konkurenčnosti, še posebej z vidika 
čezmejne zdravstvene dejavnosti. Pojavlja 
se tudi občutek, da je velik del pozornosti 
pripravljavcev predloga resolucije namenjen 
področjem, ki so v pretežni meri v pristojnosti 
drugih resorjev (dolgotrajna oskrba, paliativa, 
nevladne organizacije ...).  
Glede navedenih vsebin zato v Združenju 
pričakujemo čimprejšnje izvedbene akte za 
popravke sedanjega zdravstvenega sistema. 
V nadaljevanju predstavljamo konkretnejše 
pripombe, ki smo jih ministrstvu tekom javne 
razprave tudi posredovali. ■

Glavna pomanjkljivost 
predloga je, da še vedno 
niso določena merila 
za določanje mreže 
javne zdravstvene 
dejavnosti, ki bi lahko 
ponudila odgovore na več 
vprašanj.
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 Ș pri pripravi predloga plana zdravstvenega varstva niso sodelovali 
Zdravstveni svet, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih in 
drugih zavodov ter organizacij, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, 
in Svet za zdravje, ampak zgolj MZ, NIJZ in ZZZS, kot to izhaja iz 
poglavja predloga resolucije 1. 3. Za Združenje in ZZZS bi lahko 
šteli, da je bilo v pripravo predloga resolucije vključeno posredno, saj 
je kot aktivni udeleženec sodeloval na posvetu v mesecu juniju 2014 
pod pokroviteljstvom predsednika RS, kar šteje tudi za izhodišče tega 
predloga.

Glede ostalih vsebin, določenih z zakonom pa ugotavljamo, da:
 Ș je analiza zdravstvenega stanja prebivalstva izvedena, če pod analizo 

zdravstvenega stanja razumemo podatke, ki se nanašajo na primer-
ljivost z državami EU, podatke iz dokumenta Neenakosti v zdravju 
v Sloveniji iz leta 2011 (avtorji Tatjana Buzeti in ostali), manjkajo pa 
predvsem podatki oziroma poročilo o uspešnosti oziroma realizaciji 
Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 
»Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (Uradni 
list RS, št. 72/2008),

 Ș zelo na splošno pa so opredeljene: 
a. strategija razvoja zdravstvenega varstva,
b. naloge in cilji zdravstvenega varstva,
c. podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti na posameznih rav-

neh, vključno z izobraževanjem in izpopolnjevanjem kadrov ter 
za razvoj sistema zdravstvenega zavarovanja.

2. Ne glede na zgornje ugotovitve je Združenje predlagano resolucijo 
obravnavalo v okviru svojih organov. Ugotovilo je, da so razmišljanja 
predlagatelja podobna razmišljanju Združenja, škoda pa je, da navedeni 
dokument ne vsebuje opredelitve glede sprejemanja izvedbenih aktov. 
V Združenju si pod vsebino resolucije predstavljamo opredelitev smeri 
razvoja zdravstvene dejavnosti v obdobju do 2025. Tako bi moral predlog 
resolucije jasno določiti tudi:

 Ș organizacijo, izvajanje in (vrste) zdravstvene dejavnosti,
 Ș izvajalce zdravstvene dejavnosti,
 Ș odgovornost države in občin za zagotavljanje delovanja javne zdravs-

tvene dejavnosti,
 Ș načela organizacije in financiranja (javne) zdravstvene dejavnosti 

in pogoje ter postopek za dodelitev koncesij za opravljanje javne 
zdravstvene dejavnosti.

3. V predlogu resolucije smo pričakovali tudi določitev 
prioritetnih ciljev, ki so po našem mnenju naslednji:

 Ș mreža (merila in kriteriji),
 Ș kadrovska politika (s poudarkom na specializacijah),
 Ș upravljanje in vodenje javnih zdravstvenih zavodov (v nadaljevanju 

JZZ), 
 Ș večja avtonomija JZZ, s poudarkom na večjih pooblastilih vodstev JZZ,
 Ș financiranje,
 Ș koncesije in  
 Ș nedvoumna opredelitev, da bo Vlada RS razvijala javno in ne zasebno 

zdravstvo (priloga dopisi Združenja).
Vsaj glede navedenih vsebin pričakujemo čimprejšnje izvedbene akte za 
popravke sedanjega sistema.

4. Združenje ugotavlja, da je velik poudarek podan 
krepitvi in razvoju primarne ravni, preventivi drugih 
področij pa se predlog praviloma ne dotakne. 
Tako predlog resolucije, kot ta primer, (skoraj) ne opredeljuje: 

 Ș položaja in razvoja sekundarne dejavnosti,
 Ș položaja in razvoja terciarne dejavnosti,
 Ș razvoja mikrobiološke dejavnosti,
 Ș preskrbe s krvjo, 
 Ș politike cen zdravstvenih storitev,
 Ș investicij v zdravstvo, ki vplivajo tudi na kakovost, 
 Ș zagotavljanje konkurenčnosti, še posebej z vidika čezmejne zdravst-

vene dejavnosti.
Kar zadeva primarno zdravstveno raven oziroma osnovno zdravstvo se 
sicer poudarja njegova krepitev, žal pa le v smislu večje preventivne de-
javnosti in organiziranja nege na domu, paliative in ostalih dejavnosti, ki 
so bolj v pristojnosti raznih nevladnih organizacij in drugih ministrskih 
resorjev. Žal pa ni nikjer omenjene krepitve vloge zdravstvenega doma 
kot temeljnega nosilca in koordinatorja osnovne zdravstvene dejavnosti. 
Nasprotno, omenjeni so le urgentni centri kot samostojne enote znotraj 
bolnišnic, medtem ko nujna medicinska pomoč na primarni ravni ozi-
roma neprekinjeno zdravstveno varstvo kot temeljna zdravstvena de-
javnost na primarni ravni ni nikjer niti omenjena. Zaskrbljujoča je tudi 
navedba v predlogu resolucije, da bo potrebno razmisliti o nadaljnjem 
razvoju pediatrije in ginekologije na primarni ravni. Ravno zaradi do-
sedanjega razvoja obeh dejavnosti na primarni ravni imamo v Sloveniji 
na teh dveh področjih boljše rezultate v primerjavi z Evropo (umrljivost 
dojenčkov …). Prav tako niso nikjer niti omenjene koncesije (kot da je 
z njimi vse v redu!). Vse to vzbuja resne dvome v krepitev primarnega 
zdravstvenega varstva kot javne zdravstvene dejavnosti, ki jo opravljajo 
javni zdravstveni zavodi – z dravstveni domovi, in vzbuja strah pred kre-
pitvijo »zasebništva« na primarni ravni. Zdravstveni domovi so primer 
dobre prakse organiziranosti primarnega zdravstvenega varstva v svetu, 
zato bi bilo resnično škoda »ne krepiti« tako dobre prakse. Poleg tega je 
močno in dobro organizirano primarno zdravstvo najbolj dostopno za pa-
ciente in najcenejše za državo, ki tako omogoča finančno vzdržnost zdra-
vstvenega sistema.

5. Še vedno niso določena merila za določanje mreže javne 
zdravstvena dejavnosti, ki bi lahko ponudila odgovore na več vprašanj, 
kar izpostavlja tudi predlagatelj resolucije v poglavju 9.3.1.
Za merila za določanje mreže javne zdravstvena dejavnosti, na primer, 
predlagamo 

 Ș število prebivalcev, njihova starostna in spolna struktura in projekcije 
(vsaj srednjeročne) gibanja prebivalstva posameznega območja, 
ki naj bi ga pokrival posamezni zdravstveni zavod ali izvajalec, 
bolnišnični oddelek ali druga enota, 

 Ș zdravstveno stanje in potrebe prebivalstva oziroma njegovih populaci-
jskih skupin in po posameznih dejavnostih (primarni, sekundarni), 

 Ș razpoložljive kadrovske in druge zdravstvene zmogljivosti na 
državni ravni, 

 Ș finančne možnosti družbe za vlaganja v sistem zdravstvenega varstva, 
 Ș enakomerna dostopnost do zdravstvenih zmogljivosti in storitev, 
 Ș geografske in prometne zveze posameznih območij, 

[Aktualno]
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[Aktualno]

 Ș posebnosti oziroma posebne potrebe posebej občutljivih populaci-
jskih skupin in geografsko ogroženih območij,

 Ș ekonomska in stroškovna opravičljivost izvajanja posameznih de-
javnosti (specialnosti) na območjih itd. 

6. Veliko zmedo povzroča nezadosten poudarek na določenih 
področjih. Ni namreč jasno, ali je namen resolucije zgolj izpostaviti 
določena področja, ki jih resolucija zajema, neomenjena pa pustiti 
nespremenjena, ali kaj drugega. Pojavlja se občutek, da je velik del 
pozornosti pripravljavcev predloga resolucije namenjen področjem, ki 
so v pretežni meri v pristojnosti drugih resorjev (dolgotrajna oskrba, 
paliativa, nagrajevanje zaposlenih, nevladne organizacije …). 

7. Duševno zdravje 
Predlog resolucija kot aktivnost za dosego ciljev na področju dušev-
nega zdravja opredeljuje zgolj »Razvoj skupnostne skrbi za duševno 
bolne in osebe s težavami v duševnem zdravju«. Zapis aktivnosti je 
pomanjkljiv, vsebinsko neustrezen in zavajajoč, saj med prednostnimi 
področji razvoja duševnega zdravja v RS ni mogoče izpostaviti zgolj 
ene, to je skupnostne oblike pomoči osebam s težavami v duševnem 
zdravju. Skupnostna skrb kot taka je namreč sestavni del integrirane-
ga in nedeljivega sistema psihiatrične oskrbe, v okvir katerega sodijo 
tudi hospitalna obravnava, dnevne oblike zdravljenja in specialistična 
ambulantna obravnava duševnih motenj tako pri mladostnikih, odra-
sli populaciji kot pri starostnikih. Ključni cilji in ukrepi na področju 
duševnega zdravja v RS so bili konkretno opredeljeni že v predlogu 
Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja 2014-2018. 
Vsebina tega predloga je bila že usklajena s strani Združenja psihiatrov 
pri Slovenskem zdravniškem društvu (SZD), Združenja za otroško in 
mladostniško psihiatrijo pri SZD in Strokovnega sveta za psihiatrijo pri 
SZD. Predlagamo, da se v Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvene-
ga varstva 2015 – 2025 v delu, ki ureja aktivnosti in ukrepe na področju 
duševnega zdravja, vključijo že opredeljena prednostna področja in ci-
lji iz predloga Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja 
2014 – 2018. Slednje bo pripomoglo k temu, da se Nacionalni program 
duševnega zdravja v RS čim prej sprejme in tudi začne izvajati.
Na področju duševnega zdravja je med aktivnosti oz. ukrepe na področju 
duševnega zdravja obvezno vključiti tista prednostna področja, ki so bila 
kot taka prepoznana v okviru predloga Resolucije o Nacionalnem pro-
gramu duševnega zdravja 2014 – 2018:

 Ș razvoj programov in krepitev mreže služb za varstvo duševnega 
zdravja otrok in mladostnikov,

 Ș razvoj programov in krepitev mreže služb za obravnavo starostnikov 
z duševnimi motnjami, 

 Ș razvoj programov zdravljenja vseh vrst odvisnosti,
 Ș ureditev problematike forenzične psihiatrije, tako z vsebinskega, 

izvedbenega in pravno-formalnega vidika (zakonske podlage), z 
medresorskim sodelovanjem pristojnih ministrstev in služb,

 Ș izvajanje ukrepov za boj proti stigmi in socialni izključenosti oseb s 
težavami v duševnem zdravju,

 Ș boljše vrednotenje programov zdravstvene obravnave v obstoječih 
službah za duševno zdravje s ciljem izboljšanja kakovosti in varnosti 
obravnave.

8. Preskrba s krvjo
Opozarjamo, da Slovenija nima osnovnih podlag za sodobno organizaci-
jo preskrbe s krvjo v naslednjem 10-letnem obdobju, saj nima:

 Ș izdelane nacionalne politike preskrbe s krvjo,
 Ș izdelane dolgoročne strategije za samozadostnost na področju 

preskrbe s krvjo, komponentami in zdravili iz krvi,
 Ș organizirane enovite transfuzijske službe, ki bi to politiko in strate-

gijo dolgoročno udejanjila.
Področje preskrbe s krvjo in transfuzijske medicine je namreč pomemb-
no zaradi tega, ker sega na številna področja, ki jih obravnava resolucija. 
Medtem ko predstavlja ekonomsko finančna teža (t.j. stroški) te dejavno-
sti v Sloveniji okrog 50 milijonov EUR, sta njena klinična učinkovitost in 
vpliv na javno zdravje praktično neprecenljiva. Zato ministrstvu predla-
gamo, da v Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 
2025 vključi tudi poglavje “Preskrba s krvjo, komponentami in zdravili iz 
krvi”, ki naj predvidi rešitev omenjenih treh problemov.

9. Terciar
Za razvoj slovenskega zdravstva je potreben tudi razvoj terciarne dejav-
nosti v povezavi z opredelitvijo pojma terciarne dejavnosti, seveda finan-
cirane iz sredstev zdravstvene blagajne, kar je potrdil Odbor za terciarno 
dejavnost Združenja. Stališča, ki opredeljuje vsebino terciarne zdravstve-
ne dejavnosti in tudi financiranje te dejavnosti so bila nazadnje posredo-
vana Ministrstvu za zdravje 24. 9. 2014. 

10. Analize
Predlagamo, da se iz predloga resolucije brišejo poglavja, ki vsebujejo 
podatke o zdravstvenem stanju prebivalstva in se iz njih oblikuje ločen 
dokument.

11. Ker bo po napovedih Ministrstva za zdravje resolucija sprejeta konec 
leta 2015, predlagamo tudi spremembo naslova resolucije, in sicer: 
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025.

12. Iz navedenega tako izhaja, da je navedeni dokument zelo 
splošen in je praviloma skupek izzivov, ne podaja pa načina oziroma 
predlogov za reševanje opredeljenih izzivov. Predlog resolucije 
napotuje tudi sprejemu vrste kasnejših, novih strategij (v predlogu 
resolucije je označena s pojmom »nova strategija«), ki pa bi po 
našem razumevanju morale biti sestavni del tega dokumenta.

13. Opozarjamo na različno uporabo pojma, ki ga Zakon o 
zdravstveni dejavnosti opredeljuje kot »zdravstveno dejavnost na 
primarni ravni«, in sicer: primarno zdravstvo, primarna raven 
zdravstvenega varstva, primarno zdravstveno varstvo in primarna in 
zdravstvena dejavnost (strani predloga resolucije 39, 41, 42, 49). ■
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kot so: nesodelovanje posameznih poklicnih 
skupin, zlasti zdravnikov, neprispevanje virov 
za projekte izboljševanja, kazanje s prstom na 
vodstvo in podobno. V naši zdravstveni orga-
nizacijski kulturi je tudi navada, da namesto da 
bi vzeli problem kot izziv za izboljšave, raje vse 
skupaj potlačimo in se spravimo na osebo, ki 
je problem obelodanila. Ali se spoprijemamo 

z izzivi, kot je na primer objavljena številka 
na podlagi tujih raziskav – 1000 smrti na leto 
zaradi napak pri zdravstveni obravnavi ali pa 
raje molčimo?
V nekaterih drugih dejavnostih, tudi pri nas, 
sledijo sankcije tistemu, ki problem zamolči.   
Vendar so stvari rešljive s povezovanjem vod-
stva, organizacijske kulture in timskega dela. 

Uvod
O kakovosti in varnosti pacientov govorimo 
vsi v zdravstvu že kar nekaj let, a premiki k do-
brim praksam ali celo k odličnosti so počasni. 
Vzrokov za to je mnogo zaradi nerazumevanja 
koncepta kakovosti, premajhnega ali nika-
kršnega znanja (Skela Savič in Robida, 2012; 
Robida, 2014), nezavedanja, da sta kakovost v 
zdravstvu in varnost pacientov znanosti, ki ju 
je treba vzeti resno kot vsako drugo znanost 
v zdravstveni dejavnosti, in prepričanja, da 
vsi vemo, kaj kakovost je, in da le s trudom 
in pozornostjo odvrnemo škodljive dogodke 
zaradi napak. Ena izmed ovir je tudi razmi-
šljanje o kakovosti in varnosti pacientov samo 
takrat, ko nas v to prisilijo medijsko odmevni 
slabi dogodki ali če nas kdo z negativnimi 
finančnimi posledicami v to prisili. Kljub 
tem splošnim ugotovitvam je nekaj svetlih 
izjem, kjer so se dobre prakse uveljavile pri 
vsakdanjem delu, a se niso dovolj razširile 
na preostale zdravstvene ustanove, ker gre za 
pomanjkanje socialnega marketinga, ki vpliva 
na obnašanje ljudi (Smith, 2000). Prav vpeljava 
načel in orodij kakovosti in varnosti pacientov 
v vsakdanje delo, v prvo linijo, kjer se dogajajo 
za paciente dobre in slabe stvari, je tisto, kar 
lahko naredi preboj pri nenehnem izboljše-
vanju kakovosti in varnosti pacientov. Za to, 
da se stvari ne premaknejo, najdemo vedno 
polno izgovorov in kažemo s prstom na dru-
ge. Znotraj zdravstvenih ustanov so izgovori 
izrečeni neformalno ob klepetu in skoraj nik-
dar neposredno z namenom rešiti probleme, 

[Aktualno]

Voditeljstvo in kultura 
nenehnega izboljševanja 
kakovosti in varnosti 
pacientov

Dr. Andrej Robida, dr. med. 
Center za izboljševanje kakovosti in varnosti 
zdravstvene obravnave, www.prosunt.si
andrej.robida@prosunt.si

»Vedeti ni zadosti, znanje moramo 
uporabiti, volja ni dovolj, stvar moramo 
narediti.«

Goethe

V nekaterih drugih 
dejavnostih, tudi pri nas, 
sledijo sankcije tistemu, 
ki problem zamolči. 
Vendar so stvari rešljive 
s povezovanjem vodstva, 
organizacijske kulture in 
timskega dela.
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Transformacijsko vodenje, 
organizacijska kultura in timsko delo
Transformacijsko vodenje, osredotočeno na 
vizijo, je osnovni motivacijski dejavnik za spre-
membe in izboljšave. Za nenehno izboljševanje 
kakovosti (NIK) je najpomembnejša transfor-
macijska vloga vodstva, ki se začne z motivi-
rajočo vizijo. Vodstvo vizijo oblikuje v sodelo-
vanju z vsemi deležniki, jo sporoča, udejanja v 
vsakdanji praksi, tako da jo osebje ponotranji. 
Brez ponotranjenja ne bo visoke ravni zavzeto-
sti in spremembe kulture varnosti pacientov in 
s tem tudi lastne varnosti (Balestracci, 2009). 
Kulturo za zdravstveno ustanovo, ki vodi k 
uspehom nenehnega izboljševanja kakovosti 
in varnosti pacientov, lahko imenujemo zrelo 
kulturo ali kulturo odličnosti za razliko od 
patološke ali birokratske kulture, ki je pri nas v 
veljavi (Parker et al. 2006, Robida 2013).
Kultura zrelosti nenehno zagotavlja visoko 
kakovostno in varno zdravstveno obravnavo 
kadarkoli pacienti in drugi uporabniki pride-
jo v stik z zdravstveno ustanovo, zdravstve-
nim timom ali posameznim zdravstvenim 
strokovnjakom. Zrelo kulturo je nemogoče 
doseči brez sistemskega pogleda, brez sis-
temskega razmišljanja. Sistemski pogled na 
zdravstveno obravnavo poudarja pomemb-
nost dodane vrednosti, voditeljstva bolj kot 

upravljanja, vplivanj bolj kot moči, spodbude 
za kakovostno zdravstveno obravnavo bolj 
kot na njeno kvantiteto (Rouse, 2008). 
Nenehno izboljševanje kakovosti je doseganje 
nove ravni kakovosti ali uspešnosti delovanja, 
ki je boljše od prejšnjega. Kakovostna zdra-
vstvena obravnava je tista, ki najučinkovitejše 
organizira vire brez njihovega razsipavanja, 
da zadosti potrebam prebivalstva na področju 
preprečevanja bolezni in zdravstvene obravna-

ve. Za paciente to pomeni zadostitev njihovim 
zdravstvenim potrebam; za zdravstvene stro-
kovnjake osredotočenje na pacienta, sledenje 
najboljšim praksam za upravljanje sistema ka-
kovosti, merjenje vsake dejavnosti in doseganje 
ter preseganje standardov zdravstvene obravna-
ve. NIK sloni na 6 načelih (Robida, 2006). Ta so:
1. Varnost, brez nepotrebnih smrti in ško-

dljivih dogodkov zaradi napak.
2. Uspešnost, brez podstandardnih izidov 

zdravljenja zaradi neupoštevanja na doka-
zih podprte zdravstvene obravnave.

3. Učinkovitost, brez razsipavanja finančnih, 
človeških in drugih virov.

4. Pravočasnost, brez neprimerno dolgega 
čakanja.

5. Enakopravnost zdravstvene obravnave, 
brez diskriminacije.

6. Osredotočenje na paciente in svojce, brez 
paternalističnega odnosa in izključevanja 
pacienta pri zdravstveni obravnavi.

Vsakega od teh načel je možno vpeljati v 
prakso, meriti in nenehno izboljševati s pri-
stopom, ki ga kaže Slika 1.

Voditeljstvo  in spremembe
Vsak sistem je odlično zasnovan, da daje 
rezultate, kot jih daje, na primer, če nimamo 

primerno urejenega sistema razkuževanja rok, 
se lahko še tako trudimo za preprečevanje 
okužb, povezanih z zdravstveno obravnavo, 
a rezultati bodo kljub trudu slabi. Če želimo 
boljše rezultate, moramo spremeniti sistem, ki 
kaže splošne vzroke variabilnosti, in obnaša-
nje ljudi v njem (Rožman in Robida, 2014).
Voditeljstvo pomeni delo z ljudmi in sistemi 
za uveljavljanje potrebnih sprememb (Wes-
sner 1998). Torej je voditeljstvo bistvenega 
pomena za NIK in varnost pacientov. Raz-
iskave voditeljstva in vodij so pokazale, da 
je poleg sistema voditeljstva v zdravstveni 
ustanovi treba upoštevati tudi individualno 
voditeljstvo (Bass, 1990). Pri sistemu vodi-
teljstva ne gre za posamezne voditelje, pač pa 
za ustvarjanje podpornega okolja, kjer uspe-
va delo desetine ali stotine vodij. Okolje  je 
možno ustvariti s pomočjo znanja o modelih 
voditeljstva (Heifetz in Laurie, 1997).
Voditelji morajo poznati in razumeti sisteme 
in procese, za katere so odgovorni, in voditi 
z zgledom pri udejanjanju NIK-a in varno-
sti pacientov. To ne velja samo za vrhnje in 
srednje vodstvo, pač pa tudi za vodje enot in 
zdravstvenih timov. Kadar govorimo o NIK-u 
in varnosti pacientov, nimamo v mislih samo 
formalnih vodij, ampak tudi neformalne vodje, 

[Aktualno]

Slika 1. Osredotočenje na uporabnike – zunanje in notranje, sistemsko razmišljanje – sinergija za doseganje izboljšav 
celotnega sistema, statistično razmišljanje – razpoznava vzrokov variabilnosti in učenja s pomočjo merjenja podatkov 
za odločanje,  timsko delo – opolnomočenje članov tima in ustvarjanje motivacije in skladnega delovanja z vizijo NIK, 
komunikacija in povratne informacije s podatki –  omogočanje  prilagajanja  na podlagi povratnih informacij.  

Voditeljstvo Nenehnost

Kultura odličnosti

Vizija

Komunikacija/Povratne Informacije

Osredotočenje na uporabnika
Sistemsko razmišljanje
Statistično razmišljanje

Timsko delo

Opolnomočenje
Motivacija

NIK

Pri sistemu voditeljstva 
ne gre za posamezne 
voditelje, pač pa za 
ustvarjanje podpornega 
okolja, kjer uspeva delo 
desetine ali stotine vodij.
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kot so navdušenci, ljudje, ki želijo premakniti 
meje sedanjega delovanja, in mnenjski vodje. 
V kliničnem okolju mnenjski vodje vpliva-
jo pozitivno ali negativno na prepričanja 
in dejanja svojih kolegov. Mnenjski vodje 
spremembe podpirajo ali jim nasprotujejo za 
razliko od navdušencev, ki nove ideje podpi-
rajo. Ti lahko prihajajo iz vrhnjega vodstva ali 
iz timov in se vztrajno zavzemajo proti apatiji 
ali aktivnemu nasprotovanju spremembam. 
Ljudje, ki premikajo meje, predstavljajo kom-
binacijo navdušencev in mnenjskih vodij. 

Ti ne delajo sprememb samo v svojem timu, 
ampak jih širijo na druge time in oddelke 
(Greenhalgh et al. 2005). 
V neki bolnišnici so imeli pred leti zapestnice 
za identifikacijo pacientov na enem oddelku, 
na drugem pa ne. Pomanjkanje vodenja na 
ravni bolnišnice ali osebe, ki premika meje?

Timsko delo
NIK je timska igra. Time v zdravstvu sesta-
vljajo tehnično visoko usposobljeni strokov-
njaki, ki podpirajo drug drugega in so opol-
nomočeni, da prevzamejo vodilno vlogo, ki je 
potrebna pri zadovoljevanju potreb pacientov 
in drugih uporabnikov. Opolnomočenje po-
meni, da je raven avtoritete skladna z naloga-
mi in usposobljenostjo, na primer:
Opomnik za varno kirurgijo poudarja, da so 
za izid operacije odgovorni vsi v večpoklicnem 
kirurškem timu, ne samo kirurg. Vsi so od-
govorni za preprečevanje napak, kar pomeni 
opolnomočenje – da vsak član lahko spregovori 
in ukrepa ne glede na tradicionalno hierarhijo 
v operacijski dvorani.
Pri nas se izgradnja tima in netehnične ve-
ščine zanemarjajo. Cilj vodstva je ustvarjanje 
kulture, kjer bo osebje opolnomočeno, da 
spregovori, če gredo stvari narobe, ne da bi se 

balo posledic. Temu v naši organizacijski in 
kulturni varnosti največkrat ni tako (Robida, 
2013). 
Prvi in bistveni korak pri izboljševanju tim-
skega dela je trening za timsko delo. Center 
za izboljševanje kakovosti in varnosti zdra-
vstvene obravnave ima pripravljene tečaje 
za usposabljanje učiteljev, ki potem v svojih 
okoljih uvedejo izgradnjo tima in metode 
timskega dela.

Sodelovanje  za izboljšanje 
kakovosti in varnosti pacientov 
Uspeh NIK-a za pomembne spremembe je 
zagotovljen le z vzpostavitvijo močnega vodi-
teljstva, uspešnih in učinkovitih procesov in 
primerne izbire orodij in tehnik NIK-a, kot je 
na primer model za izboljšave (Robida, 2009). 
Uspešni timi so zmožni definirati, zastaviti 
jasne cilje in jim nepopustljivo slediti z  izbiro 
primernih orodij in tehnik s podporo vod-
stva in sodelovanja pri skupnih projektih za 
izboljšave. 
Sodelovanje pri skupnih projektih za izboljše-
vanje kakovosti in varnosti pacientov, ki pre-
sega meje oddelkov, bolnišnic ali posameznih 
zdravstvenih domov ali koncesionarjev, omo-
goča cenejši in uspešnejši pristop k reševanju 
problemov. Gre za večpoklicne time z oddel-
kov bolnišnic ali primarnega zdravstva, ki več 
mesecev delajo na strukturiran način na dolo-
čenem projektu za izboljšave s pomočjo vode-
nja projekta z enega mesta, ki prispeva orodja 

za izboljšavo, nauči sodelujoče, kako zbirati 
podatke, kako jih analizirati in kako ukrepati. 
(Ovretveit et al., 2002; Robida 2009).  

Tak način sodelovanja je uporabi v Kanadi, 
Avstraliji in nekaterih naprednih evropskih 
državah. Za tak način dela so pripravljena 
orodja in metode (www.prosunt.si). 
Primer sodelovanja na skupnih projektih je lah-
ko preprečevanje okužbe krvi zaradi centralnih 
venskih katetrov, preprečevanje globoke venske 
tromboze in pljučne embolije, zmanjševanje 
ventilatorske pljučnice  itd. Čeprav menimo, 
da to že delamo, je praksa pri nas pokazala, da 
sicer skrbimo za določene posamezne aktivno-
sti, a jih ne povežemo v sveženj ukrepanj, ki se 
mora v celoti uporabljati, meriti, analizirati s 
statistično kontrolo procesov, da dobimo dokaze, 
na podlagi katerih lahko uvajamo spremembe 
in znižamo, na primer, odstotek ventilatorskih 
pljučnic na skoraj nič ali celo na nič. 

Za razmislek 
Leta 2002 sta Shaw in Kalo ugotavljala, kaj 
se dogaja v Evropi na področju kakovosti in 
varnosti pacientov. Ugotovila sta, da:
1. poteka upravljanje zdravstvene ustanove 

bolj na podlagi ukazovanja kot vodenja;
2. je upravljanje bolj osredotočeno na 

administriranje posameznih oddelkov 
in dejavnosti kot na povezovanje med 
oddelki;

3. ni pogleda na uspešnost delovanja zdra-
vstvene ustanove kot celote; 

4. med zdravstvenim osebjem in uporabniki 
prevladuje mišljenje, da ne bo sprememb 
brez spremembe zakonodaje in zunanjega 
pritiska;

5. strokovnjaki nimajo avtoritete in da niso 
organizirani ali pa niso voljni prevzeti 
odgovornosti za nenehno izboljševanje 
kakovosti zdravstvene oskrbe;

6. se gleda na izboljšave kakovosti predvsem 
kot na strukture (na primer zgradbe, 
oprema), število zdravstvenega osebja, ne 
pa kot na izboljševanje procesov;

7. se meni, da tiste zdravstvene ustanove, 
ki imajo največ virov (človeških virov, 
zgradb, opreme), obravnavajo največ pa-
cientov in izvajajo zdravstveno obravnavo, 
ki jo drugi ne »najboljše«;

8. se varnostni incidenti pri pacientih 
prikrivajo ali pa se za napako okrivi 
posameznika, napake se ne uporabljajo 
kot priložnosti za izboljševanje sistema 
in procesov za izboljševanje varnosti in 
zmanjševanje škode za paciente;

V kliničnem okolju 
mnenjski vodje vplivajo 
pozitivno ali negativno 
na prepričanja in dejanja 
svojih kolegov.

V neki bolnišnici so imeli 
pred leti zapestnice za 
identifikacijo pacientov na 
enem oddelku, na drugem 
pa ne. Pomanjkanje 
vodenja na ravni 
bolnišnice ali osebe, ki 
premika meje?

[Aktualno]
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9. se upravljanje nenehnega izboljševanja 
kakovosti obravnava kot način inšpekcije 
oziroma nadzora, ne pa kot spodbuda za 
nenehno izboljševanje;

10. zdravstveno osebje in pacienti ne vedo 
dovolj o svojih pravicah in vlogah kot 
partnerji;

11. se na zdravstveni sistem gleda kot na 
odmaknjen svet, ne pa kot na neizbežno 
povezanost s kakovostjo drugih sistemov.

Ali je tako tudi v Sloveniji? 

Zaključek
Pri nenehnem izboljševanju kakovosti in 
varnosti pacientov ni vprašanje, koliko 
časa bo trajalo, da bodo načela kakovosti in 
varnosti pacientov vključena v vsakdanje 
delo, v prvo linijo, in postala samoumevna, 
ampak ali smo se izognili samovšečnosti. 
Za samovšečnost je veliko razlogov, kot so 
zanemarjanje medijsko odmevnih dogodkov 
in kazanje raznih zvezdic iz preteklih zuna-
njih presoj, premajhno upoštevanje zunanjih 
in notranjih opozoril in lažno prikazovanje 
odličnosti vladi in javnostim. Namesto ob-
čutka nujnosti pri izboljševanju kakovosti, ko 
je na primer javno objavljen podatek o 1000 
mrtvih na leto v akutnih bolnišnicah v Slove-
niji,  raje zadržimo status quo in se upiramo 
dobronamernim spremembam, ki prihajajo 
ali od spodaj ali od zgoraj, od znotraj ali od 

Lep primer težav je uvajanje opomnika za varno kirurgijo. Manj težav bi bilo, 
če bi se vnaprej zavedali, da ta sprememba ne zahteva samo priprave in pri-
reditve univerzalnega opomnika Svetovne zdravstvene organizacije, ampak 
tudi spremembo kulture, spremembo avtoritet, odgovornosti in pričakovanj. 
Če vodstvo bolnišnice tega ne spozna, pride do nepotrebnega omalovaže-
vanja opomnika, lahko pride do poslabšanja odnosov v kirurškem timu, do 
birokratskega kljukanja posameznih zahtev opomnika in do nepopolne pre-
verbe standardnega postopka. Privzem opomnika bi bil lahko hitrejši z na-
menom izboljšati varnost pacientov in ne kazanja lažne odličnosti, ker smo 
odkljukali vse zahteve opomnika, ki ‚tako ali tako samo jemlje čas in ničesar 
drugega‘, če bi kirurško osebje že pred začetkom njegove uporabe videlo za-
vzetost in privzem opomnika pri vodstvu bolnišnice. 

zunaj, in skušamo raje javno diskreditirati 
»žvižgače«. Tudi »prisila« za akreditacijo 
bolnišnic ni bila sprejeta z navdušenjem, še 
slabše – mnogi mislijo, da je zdravstvena 
ustanova z akreditacijo dosegla vse, kar lah-
ko stori za visoko kakovostno in varno zdra-
vstveno obravnavo.
Čaka nas še veliko učenja in veliko dela, a 
obupati ne gre. Nekaj dobrega je že v posame-
znih zdravstvenih ustanovah in posameznih 
zdravstvenih timih. Sinergistično delovanje 
vseh deležnikov brez kazanja s prstom na 
to, kaj kdo ni naredil, ampak raje na tiste, 
ki so lahko za vzgled, bo premaknilo našo 
miselnost, da se ne da nič narediti. Ravno 
zaradi tega, ker tisti, ki mislijo, da se ne da nič 
narediti, res nič ne naredijo in s tem vplivajo 
tudi na druge, saj je tako bolj udobno. Tudi 
brez zahtev od zgoraj, ki včasih so, pa jih spet 
nekaj časa ni, lahko v  zdravstveni ustanovi 
ali posamezni zdravstveni praksi napravimo 
spremembe, ki bodo morale prej ali slej priti, 
saj gre v svetu zdravstvena dejavnost vedno 
bolj v smeri nenehnega izboljševanja kako-
vosti in varnosti in tudi naše zdravstvo ne bo 
moglo stati ob strani. 
Pri nas so na voljo izobraževanja o uvajanju 
praktičnih orodij kakovosti v vsakdanjo zdra-
vstveno prakso, celoten kurikulum o varnosti 
pacientov, izobraževanja o vodenju kakovosti 
in varnosti pacientov v zdravstveni ustanovi, 

seminarji o mikrositemih v zdravstvu, osre-
dotočenju na pacienta, praktikum timskega 
dela za preprečevanje napak s poudarkom 
na metodah standardizirane komunikacije, 
sistematična analiza škodljivih dogodkov 
zaradi napak, proaktivni pristop h klinič-

nim tveganjem, vpeljavi varnosti pacientov 
v posamezni tim v zdravstveni ustanovi in 
osredotočenju na pacienta. Nekatera izobra-
ževanja so namenjena (v obliki uči učitelja) 
tistim zdravstvenim strokovnjakom, ki bodo 
znanje prenesli v svoje delovno okolje. Poleg 
tega so na voljo posamezne ožje teme s po-
dročja kakovosti in varnosti pacientov, kot 
so: uporaba modela za izboljšave, merjenje 
kazalnikov, statistična kontrola procesov za 
odločanje o izboljšavah na podlagi dokazov 
in metode sodelovanja na skupnih projektih. 
Do sedaj to ni nikogar zanimalo, a brez teh 
osnov napredka ne bo, pa če se še tako trudi-
mo, da bi kaj spremenili. ■ 

Pri nas se izgradnja tima 
in netehnične veščine 
zanemarjajo.

[Aktualno]
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izvajanja kot financiranja zdravstvene dejavno-
sti) tisto, ki lahko zagotovi kakovostne in varne 
zdravstvene storitve državljanom v okviru 
vrednot, ki jih zagovarja: solidarnost, dosto-
pnost in pravičnost, kar so tudi opredelitve 
Ministrstva za zdravje, vsebovane v predlogu 
Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega 
varstva 2015–2025 Skupaj za družbo zdravja. 
Prepričani smo, da le javno zdravstvo prebival-
cem zagotavlja potrebno zdravstveno oskrbo. 
Podpiramo ukinitev dopolnilnega zdravstve-
nega zavarovanja oziroma predlagamo zgolj 
eno zdravstveno zavarovalnico, ki bo na osnovi 
obveznega zdravstvenega zavarovanja financi-
rala vse tiste storitve, ki pokrivajo zdravstvene 
potrebe prebivalstva, ne glede na finančno 
stanje posameznika. Menimo, da je takšna reši-
tev najprimernejša za državo z 2 milijonoma 
prebivalcev.
Še posebej izpostavljamo, da ostro nasprotuje-
mo predlogu, da so vse tiste zdravstvene sto-
ritve, ki so vhodna vrata v zdravstveni sistem, 
vezane na plačilo premije oziroma so predmet 
zasebnega zavarovalniškega trga in so razvršče-
ne v t. i. košarico B.  
Glede načina pridobivanja dodatnih sredstev 
za zdravstveno dejavnost Združenje podpira 
širjenje osnov za plačevanje prispevkov in tudi 
spremembo prispevne stopnje pri posameznih 
kategorijah zavarovancev (v smislu Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdra-
vstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-M), ki ga je Državni zbor sprejel 25. 
10. 2013). 
Predvsem pa poudarjamo, da je zdravstvene 
domove, ki so s predlaganimi spremembami 
ogroženi, potrebno ohraniti ter ustvariti raz-
mere za njihovo uspešnejše vodenje in upra-
vljanje. Pri tem je ključnega pomena zaupanje 
v management, ki potrebuje orodja, pooblastila 
in odgovornost za doseganje poslovnih in stro-
kovnih ciljev. 

Splošni dogovor za 
pogodbeno leto 2015 

Upravni odbor Skupščine Združenja zdra-
vstvenih zavodov se je na 14. seji 23. 7. 2015 
seznanil s sprejetimi spremembami v zvezi z 

Splošnim pogovorom za pogodbeno leto 2015. 
Miriam Komac je povedala,  da so partnerji 
na prvi seji za sprejem Splošnega dogovora za 
pogodbeno leto 2015, ki je bila dne 11. 9. 2014 
obravnavali 253 predlogov, od tega je bilo 145 
predlogov Združenja. Na Arbitraži dne 1. 12. 
2014 so obravnavali 239 spornih vprašanj, od 
tega 131 spornih vprašanj Združenja. Skupaj je 
bilo na arbitraži sprejetih 20 spornih vprašanj, 
6 od Združenja. 
Vlada RS je dne 24. junija 2015 sprejela vse-
bino Splošnega dogovora za pogodbeno leto 
2015. Obravnavala je 210 spornih vprašanj, 
sprejela 34 spornih vprašanj od tega 20 predlo-
gov Združenje, 8 predlogov ZZZS-ja, 1 predlog 
Ministrstva za zdravje (ostala od Združenja 
socialnih zavodov in Združenja zdravilišč 
Slovenije). Povedala je da je Združenje po pre-
gledu vladnega gradiva za sprejem Splošnega 
dogovora za pogodbeno leto 2015 posredovalo 
Ministrstvu za zdravje dopis, s katerim je mini-
strstvo opozorilo na napake, pomanjkljivosti in 
nedorečenosti v vladnem gradivu. Najbolj za-
skrbljujoče je, da Vlada RS ni odločala o štirih 
usklajenih predlogih, ki so s strani ministrstva  
dobili soglasje in je bilo dogovorjeno, da bodo 
posredovani v odločanje Vladi RS. 
Prisotni člani Upravnega odbora so se po 
obravnavi strinjali, da Združenje partnerjem 
za dogovarjanje posreduje predlog za sprejem 
Aneksa 1 k SD 2015 s predlogi, ki so s strani 
ministrstva dobili soglasje in jih Vlada RS ni 
obravnavala oziroma niso bili sprejeti, ter s 
predlogi, ki so jih s sklepom sprejeli na odbo-
ru bolnišnic in odboru terciarne dejavnosti. 
Dodatno so sprejeli predlog Združenja, da se 
v dogovarjanja za Aneks 1 posreduje tudi pre-
dlog, da se briše v SD 2015 sprejeto določilo, 
da izvajalci za širitve ali nove programe ne 
morejo več podajati zahtevkov za arbitražo. 
Sklep Upravnega odbora je bil, da  Združenje 
partnerjem za dogovarjanje posreduje za spre-
jem predlog Aneksa 1 k SD 2015 s predlogi, ki 
niso dobili soglasja Vlade RS, čeprav so bili z 
Ministrstvom za zdravje usklajeni, predlogi, ki 
so jih s sklepom sprejeli na Odboru bolnišnič-
ne dejavnosti in Odboru terciarne dejavnosti 
ter predlog Združenja, da se briše določilo, s 
katerim je izvajalcem onemogočeno podajanje 
zahtevkov za arbitražo. 

[Aktualno]

Projekt prenove 
gospodarskih vidikov 
slovenskega zdravstva 

Organi združenja zdravstvenih zavo-
dov slovenije so obravnavali projekt 
prenove gospodarskih vidikov sloven-
skega zdravstva, ki ga je pripravila 
raziskovalna skupina pod vodstvom 
prof. Dr. Maksa tajnikarja in je bil jav-
nosti predstavljen dne 10. 7. 2015. Člani 
združenja so bili do projekta kritični, 
zato smo ministrstvo za zdravje obve-
stili o naših skupnih pomislekih. Uvo-
doma pojasnjujemo razloge zavrnitve 
sodelovanja v tem projektu, v nada-
ljevanju pa predstavljamo naša skupna 
stališča v zvezi s problematičnimi izho-
dišči projekta. 

Ekonomska fakulteta je Združenje v mesecu 
maju 2014 povabila k sodelovanju v projektu 
prenove gospodarskih vidikov slovenskega 
zdravstva 2014. Združenje se je udeležilo 
preliminarnih srečanj, na katerih je organiza-
torju že na začetku izrazilo pomisleke glede 
sodelovanja v tem projektu. Ti so se nanašali 
predvsem na: 

 Ș nezmožnost sofinanciranja projekta s strani 
Združenja,

 Ș odsotnost sodelovanja v projektu s strani 
MZ-ja in ZZZS-ja,

 Ș različne poglede na reformo zdravstvenega 
sistema, v katerih Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije podpira aktualno koali-
cijsko pogodbo na področju zdravstva, ki se 
zavzema za ohranitev javnega zdravstva ter 
javnih zdravstvenih zavodov in je usmer-
jana v ukinjanje dodatnega zavarovanja.

Ker je organizator sam načeloma soglašal, da 
celovitega in resnega projekta brez udeležbe 
MZ in ZZZS ne more biti, je Združenje prese-
nečalo, da kljub temu vztraja pri izvedbi pro-
jekta. Združenje je sicer bilo pripravljeno iz-
vajalcem na posameznih fazah projekta posre-
dovati podatke, znanje in izkušnje. Prav tako 
je bilo mnenja, da bi Ekonomska fakulteta kot 
nacionalna institucija morala tako pomembne 
projekte izvesti v okviru svoje dejavnosti. 
Kot je znano, v Združenju zagovarjamo stali-
šče, da je samo javno zdravstvo (tako z vidika 
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[Aktualno]

Javno naročilo za energente
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je 
v letu 2012 izvedlo javno naročilo za dobavo 
energentov in s ponudniki sklenilo okvirne 
sporazume. V poletnem času bomo v vseh 
štirih sklopih (elektrika, kurilno olje, utekoči-
njen naftni plin in zemeljski plin) izvedli ele-
ktronska povpraševanje za leto 2016. To bodo 
hkrati zadnja povpraševanja v tem javnem 
naročilu. 

Javno naročilo za 
najem komunikacijskih 
vodov (znet)
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije 
skladno s sklepi odborov dejavnosti izvaja 
skupno javno naročilo (JN) za najem komuni-
kacijskih povezav za potrebe omrežja zNET. To 
je bilo na Portalu JN objavljeno 24. 7. 2015 pod 
številko JN5003/2015.
V okviru projekta eZdravje je bilo namreč pred 
leti vzpostavljeno varno zdravstveno omrežje 
zNET, ki deluje kot ločeno omrežje samo za sto-
ritve eZdravja in s tem zagotavlja visoko varnost 
in zanesljivost, saj gre za najem komunikacijskih 
povezav in ne za navadne internetne povezave. 
Takratni Projektni svet za eZdravje je sprejel 
odločitev, da zNET tri leta financira Ministrstvo 
za zdravje, nato pa strošek za najem komunika-
cijskih povezav preide na izvajalce.
V letu 2011 je Ministrstvo za javno upravo za 
potrebe Ministrstva za zdravje izvedlo skupno 
javno naročilo tudi za potrebe omrežja zNET, 
in sicer za vse javne zdravstvene zavode. V 
okviru JN je bil vsak zavod samostojna loka-
cija, na kateri je bil nameščen usmerjevalnik 
Ministrstva za zdravje. Trenutno veljavne po-
godbe, ki so sklenjene z dvema ponudnika, po-
tečejo v poletnem času. Ministrstvo za zdravje 
bo pogodbe podaljšalo do sredine novembra 
2015, ko se zaključi črpanje EU sredstev iz tega 
naslova. O tem so Združenje prvič seznanili 
sredi junija 2015 in predlagali, da Združenje za 
javne zdravstvene zavode izvede novo skupno 
javno naročilo. 
18. junija je bil sprejet tudi nov Zakon spre-
membah in dopolnitvah zakona o zbirkah po-

datkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. 
l. RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015), ki določa, 
da je uporaba storitev eZdravja obvezna za vse 
izvajalce v javni zdravstveni mreži.
Združenje je za izvedbo JN prejelo pooblastila 
skoraj vseh članov, prav tako pa tudi od neka-
terih lekarn. 

Javno naročilo za 
namizne čitalnike 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
bo v letu 2015 izvedel skupno javno naročilo 
za nakup in servisiranje namiznih čitalnikov 
kartic za sistem KzzOnLine za javne zdravstve-
ne zavode. Pogodba s trenutnim dobaviteljem 
namreč poteče januarja 2016.
Združenje je skladno z dogovorom z ZZZS-
-jem vsem svojim članom že pred časom po-
sredovalo vprašalnik o čitalnikih, to točko pa 
je obravnavala tudi Komisija za informacijske 
sisteme Združenja na svoji 6. seji z dne 14. 
5. 2015. Komisija je predstavnikom ZZZS-ja 
predstavila pripombe zavodov na trenuten 
sistem naročanja in predloge za naprej ter ime-
novala predstavnike za sodelovanje pri pripravi 
omenjenega javnega naročila.
Predstavniki Združenja so na sestankih ZZZS-
-jem dosegli spremembo tehničnih specifikacij 
javnega naročila glede na trenuten način na-
ročanja čitalnikov. Javno naročilo bo namreč 
mdr. omogočalo kupovanje ne le dvorežnih či-
talnikov, ampak tudi dveh enorežnih čitalnikov 
na delovišče. Ocenjujemo, da bo to omogočilo 
povečanje konkurence in vsaj nekoliko znižalo 
cene, ki so trenutno zelo visoke. 

Problematika 
urgentnih centrov

Odbor osnovne zdravstvene dejavnosti Skup-
ščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije 
je na 13. seji 16. junija med drugimi obravnaval 
tudi problematiko urgentnih centrov. Na raz-
pravo so bili vabljeni predstavniki Ministrstva 

za zdravje, Irena Kirar Fazarinc, Darko Čander, 
Mojca Grabar in Gregor Prosen. Direktor 
Združenja Metod Mezek je uvodoma povedal, 
da so se od začetka uvajanja do sedaj na po-
dročju urgentnih centrov in oblikovanja mreže 
NMP zgodile velike spremembe. Na osnovi 
vseh argumentov s  strani Združenja in ostalih 
deležnikov je Ministrstvo za zdravje sprejelo 
veliko kompromisnih rešitev, ki grejo v smeri 
predlogov Združenja. Na zadnjemu sestanku na 
Ministrstvu za zdravje so bila ministrici predsta-
vljena izhodišča in sklepi Komisije za osnovno 
zdravstveno dejavnost. Ministrstvo za zdravje 
je sprejelo predlog Združenja kot sprejemljiv 
in sicer, da se po posameznih regijah glede na 
njeno specifiko individualno odloča o obliki in 
organiziranosti mreže NMP in dežurne službe. 
Tako so možne tri opcije, in sicer:
1. da se iz primarne ravni na sekundarno v 

bolnišnico preseli služba NMP, dežurna 
služba pa se še vedno izvaja v zdravstve-
nem domu, 

2. da se preseli dežurna služba, na primarni 
ravni ostane služba NMP, ki je terenska, 

3. oziroma tretja možnost, da se prenese na 
sekundarni nivo v bolnišnico vse, to pome-
ni NMP in dežurno službo. 

V vseh treh primerih službe delujejo kot orga-
nizacijske enote zdravstvenega doma.  
 
Irena Kirar Fazarinc, v.d. direktorica Direktorata 
za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdrav-
je je povedala, da s projektom urgentnih centrov 
prihajajo v zaključno fazo, to je v izvedbeni 
del, ki je bistveno bolj podroben, kot to določa 
vsebina pravilnika. Zato je pozvala vse prisotne, 
da sodelujejo s predlogi in informacijami glede 
organizacije in operativne izvedbe na področju 
NMP in dispečerke službe, ki jih bo ministrstvo 
vgradilo v izvedbene akte, predvsem zaradi 
zagotavljanja nemotenega delovanja v preho-
dnem obdobju do leta 2019. Predlagala je, da 
vsa vprašanja in pobude naslovijo njej osebno. 
Irena Kirar Fazarinc je še povedala, da bosta 
predlog Pravilnika o izvajanju dispečerske služ-
be in predlog spremembe Pravilnika o izvajanju 
NZV jeseni dana v javno razpravo. Ponovno je 
pozvala prisotne, da v javni razpravi sodelujejo s 
predlogi in pripombami.
Glede na to, da bo še v letu 2015 pričela delovati 
dispečerka služba, v katero se bodo vključevali 
s svojimi vozili vsi zdravstveni domovi, so pri-
sotni v nadaljevanju razprave izpostavili nekaj 
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[Priloga]

Zbirka razlag Odbora za 
razlago Kolektivne pogodbe za 
zdravnike in zobozdravnike v 
Republiki Sloveniji

Za lažje delo tokrat v prilogi Novisa objavljamo »zbirko« razlag, ki jih je sprejel 
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki 
Sloveniji glede določil 

 Ș Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slo-
veniji (Uradni list RS, št.  14/94,  15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96, 23/96 – 
popr., 39/98, 46/98 – popr., 39/99– ZMPUPR, 97/00, 43/06 – ZKolP)

 Ș Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/96) in 

 Ș Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08)

 Ș Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike (Uradni list RS, 
št. 40/12)

in so objavljene v uradnih listih od 1994 dalje.

Razlage so zbrane po posameznih določilih kolektivnih pogodb, skupaj s podat-
kom objave v Uradnem listu.
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I. Splošne določbe

2. člen, veljavnost kolektivne pogodbe 
Vsi ti prvi naslovi v oklepaju Uradni list naj bodo v plavi
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001)
Podpisniki so nedvoumno (1) s svojo voljo ob podpisu kolektivne pogodbe, ki 
vsebuje tudi določbe o skupnem organu za razlago te kolektivne pogodbe in (2) 
z imenovanjem svojih članov v ta odbor, določili tudi obveznost razlag, ki jih ta 
sprejme. 
V primeru, da imajo za zdravnike veljavne kolektivne pogodbe različne določbe o 
njihovih pravicah, se uporabljajo določbe tiste kolektivne pogodbe, ki najugodne-
je določa te pravice. 
Na podlagi drugega odstavka tč. 2. splošnih določb kolektivne pogodbe za 
zdravnike in zobozdravnike, ki določa, da izraz zdravnik pomeni vse zdravnike 
in zobozdravnike, ki so sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen čas s 
polnim ali krajšim delovnim časom, pripada zdravniški dodatek tudi vsem direk-
torjem zdravnikom.

Uradni list RS 87/2003 z dne 5.  9.2003
Notranji revizor ne more vplivati na višino izplačil, določenih v posameznih 
pogodbah z zdravniki. 
Revizor ugotavlja korektnost finančnega poslovanja kot strokovno vprašanje in 
ne nadzoruje splošne zakonitosti poslovanja.

Uradni list RS 3/2004 z dne 16.  1. 2004
Razlaga odbora za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, 
objavljena v (Uradnem listu, št. 87/03) poglavju I. Splošne določbe, 2. Veljavnost 
kolektivne pogodbe, se odpravi.

Uradni list RS 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike velja na delodajalski strani 
za vse zavode, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, kot je opredeljeno v 2. točki 
splošnih določb kolektivne pogodbe.

II. Obligacijske določbe
8. člen, arbitražni postopek 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001)
Arbitražni postopek lahko sprožijo stranke, podpisnice kolektivne pogodbe za 
zdravnike in zobozdravnike. Enota sindikata lahko da pobudo, kolikor so izkori-
ščeni vsi predhodni postopki, da stranka zahteva arbitražo.

9. člen, organ za razlago pogodbe 
Uradni list RS 87/2003 z dne 5. 9. 2003
Odbor za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki 
Sloveniji ni pristojen za ugotavljanje pravilnosti izplačevanja dežurstev, saj v tem 
primeru ne gre za razlago, marveč za uporabo kolektivne pogodbe za zdravnike 
in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.

Uradni list RS 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Notranji revizor ni pristojen za sprejem sprememb ali razlag kolektivne pogodbe 
za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, pač pa je pristojen za pre-
dlaganje uvedb postopkov za odpravo nepravilnosti.

III. Pogoji za delo sindikata zdravnikov
3. člen 
Uradni list RS 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Sindikatu se vročajo vabila z gradivi za vsako sejo sveta zavoda in omogoča 
sodelovanje njegovih predstavnikov na vseh njegovih sejah, ne glede na dnevni 
red oziroma vsebino seje.

4. člen
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Prva alinea 4. člena določa, da je za delo sindikalnega zaupnika zagotovljeno naj-
manj 2 uri za vsakega zdravnika, vendar ne manj kot 50 ur. Zato je zadnji stavek iste 

Zbirka razlag Odbora 
za razlago Kolektivne 
pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike v RS
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alinee potrebno brati: »Ne glede na število sindikalnih zaupnikov skupno število pla-
čanih ur za njihovo sindikalno delo ne more biti večje, kot če bi bil samo en zaupnik. 
Gre za razdelitev po dve uri na zdravnika na (neomejeno) število zdravnikov«.
 

IV. Stavka
7. člen 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
V času stavke opravljeno in evidentirano delo se plača.

VI. Delovna razmerja
20. člen, postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in 
postopek za ugotavljanje doseganja pričakovanih rezultatov dela 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti zdravnika in postopek ugotavljanja 
pričakovanih rezultatov dela se lahko vodi tudi med specializacijo.
Razporeditev na drugo delovno mesto, če je s sklepom ugotovljeno, da zdravnik 
nima potrebnega znanja in zmožnosti za opravljanje dela – 21. člen.
Kot drugo delovno mesto je razumeti delovna mesta zdravstvene stroke, za 
katera se zahteva nižja stopnja izobrazbe, pod pogojem, da je zdravnik za tako 
delo usposobljen. 

33. člen, pravica do enourne dnevne strokovne priprave za delo 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001
Določba drugega odstavka 33. člena pomeni, da zdravnik v uri priprave dela ne 
dela s pacienti, pač pa opravlja taka delovna opravila, ki mu bodo pomagala k 
boljšemu delu. 

Uradni list RS 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Strokovna priprava na delo poteka strnjeno na začetku dnevnega delovnega časa 
v ustreznem prostoru zavoda, razen če se zdravnik in delodajalec dogovorita 
drugače. Ker strokovna priprava poteka v okviru delovnega časa, mora tako 
dogovorjen način organizacije strokovne priprave ustrezati definiciji delovnega 
časa po zakonu, ki ureja delovna razmerja.

34. člen, delo na dan državnega praznika 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Delo na praznik ni šteti kot delo na dan počitka in zato ima zdravnik zgolj pravi-
co do plačila. 

35., 36. in 37. člen 
Uradni list RS 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Če je trajanje dopusta za določeno koledarsko leto, določeno samo po določbah 
KPZZ za konkretnega zdravnika ugodnejše, kot po določbah drugih kolektivnih 
pogodb, se dopust tega zdravnika oziroma zobozdravnika odmeri samo po do-
ločbah KPZZ. 
Če so za odmero letnega dopusta zdravnikov za posamezno koledarsko leto za 
konkretnega zdravnika oziroma zobozdravnika ugodnejše druge kolektivne 
pogodbe, se določbe 35.,36. in 37. člena Kolektivne pogodbe za tega zdravnika 
oziroma zobozdravnika za to koledarsko leto ne uporabljajo. Delna uporaba 
določb o letnem dopustu po KPZZ ni možna: določbe 35.,36. in 37. čl. KPZZ je 
treba uporabiti v celoti ali pa sploh ne. 

Primerjavo odmere dopusta po različnih kolektivnih pogodbah, ki veljajo v 
dejavnosti zdravstva, opravi delodajalec.

36. člen, letni dopust 
Uradni list RS št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v 36. členu nedvoumno 
določa merila za določanje letnega dopusta, ki so za delodajalca obvezna. Ni jih 
mogoče razlagati drugače kot so zapisana, saj je posamezno merilo natančno (s 
točno določenim številom dni) določeno. 

36. člen, tretji odstavek, peta alinea 
Uradni list RS 57/2006 z dne 2.6.2006
Tudi zdravnikom sekundarijem pripada povečanje dopusta za 3 dni za diagnosti-
ko in terapijo.

Uradni list RS 19/2012 z dne 13. 3. 2012)
Zdravniku pripada dodatni dopust iz naslova dela za delo z duševno motenimi 
osebami po 36. členu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike le v 
primeru, če se ta obremenitev pojavlja pretežni del delovnega časa. 

38. člen, pravica do nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Zdravniku se iz naslova upravičene odsotnosti z dela in dopusta po kolektivni 
pogodbi za zdravnike in zobozdravnike ne more evidentirati primanjkljaj v 
mesečnem fondu ur delovne obveznosti. 
Kot nego družinskega člana je šteti tudi spremstvo otroka na kontrolni pregled v 
specializirani zdravstveni zavod, če je tako spremstvo medicinsko indicirano. 

Uradni list RS 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Kot aktivno sodelovanje pri športnih prireditvah se razume tudi zdravnikova 
prisotnost na tekmovanju zaradi nudenja medicinske pomoči športnikom, zato ima 
zdravnik v teh primerih pravico do odsotnosti z nadomestilom plače po prvi alinei 
prvega odstavka 38. člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Uradni list RS 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Dopust za medicinsko programiran oddih se mora izkoristiti v skladu z medicin-
skim programom, ki ga zdravnik specialist medicine dela predpiše zdravniku v 
konkretnem primeru. 
Oddih se lahko koristi strnjeno ali po dnevih, če je tako opredeljeno v predlogu 
medicinsko programiranega oddiha. 
10 delovnih dni se nanaša na koledarsko leto.

44. člen, strokovno izpopolnjevanje v drugem zavodu 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Pod izrazom »drug zavod« je razumeti tudi podoben zavod v drugi regiji. 

Uradni list RS 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Kot »drugi zavod« v kontekstu 44. člena KPZZ je treba uporabiti definicijo 2. 
točke splošnih določb KPZZ, ki besedo »zavod« uporablja za zdravstvene zavode 
ter zdravnike in zobozdravnike - zasebnike, ki zaposlujejo zdravnike in zoboz-
dravnike. 
»Drugi zavod« je torej vsak zavod, ki ustreza navedeni definiciji, in ni zdravnikov 
delodajalec. 
Kot »dan izobraževanja« je šteti koledarski dan, ko je zdravnik razen izobraževa-
nja povsem prost drugih delovnih obveznosti. 
Določba 44. člena KPZZ se uporablja za vse zdravnike, za katere velja 
KPZZ.
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48. člen 
Uradni list RS 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Vsak zdravnik specializant, ki opravlja program specializacije na podlagi 
odločbe Zdravniške zbornice Slovenije, ima pravico do odsotnosti z dela za 
pripravo specialističnega izpita v trajanju, določenem s tretjo alineo 48. člena 
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Ta odsotnost z dela se 
všteje v čas trajanja specializacije, zato se program specializacij na račun te 
odsotnosti ne podaljšuje. 
Pravica do odsotnosti z dela zaradi priprave specialističnega izpita se v predvi-
deni dolžini uveljavi pri zadnjem delodajalcu, pri katerem specializant opravlja 
kroženje v okviru programa specializacije.

Uradni list RS 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Odsotnost z dela za pripravo specialističnega izpita se izrabi v strnjenem sklopu 
neposredno pred predvidenim opravljanjem specialističnega izpita; v dogovoru z 
delodajalcem pa se lahko izrablja tudi po delih med specializacijo.

49. člen, povračilo stroškov izobraževanja za potrebe zavoda 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Če se zdravnik izobražuje in izpopolnjuje za potrebe zavoda (na izobraževanje ga 
je poslal zavod) ter tako izobraževanje poteka v soboto in nedeljo oziroma pra-
znik, je šteti, da je bil zdravnik na delu. 

52. člen, pravice mentorja 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Zdravnik, določen za mentorja, mora dobiti pisni sklep, da je postavljen za men-
torja, kaj so njegove dolžnosti (vsebinsko in časovno), višina in način plačila ter 
druge sestavine, da bo sklep zakonit.

VII. Plače, dodatki, nadomestila, drugi osebni 
prejemki

60. člen, višina (zneski) izplačanih dodatkov 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Določbe in zneski kolektivne pogodbe so obvezni minimalni standardi in dopu-
ščajo tudi izplačilo višjih zneskov. 
Dodatki se seštevajo. Dodatki v enakih delovnih razmerah pripadajo zdravnikom 
tudi v podaljšanem delu. 
Ni v nasprotju s kolektivno pogodbo, če količnik da enak ali večji znesek kot 
odstotek po kolektivni pogodbi. 

63. člen, vrednotenje častnih nazivov 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Določbe 63. člena napotujejo, da se vrednotenje častnih nazivov primarij, 
svetnik in višji svetnik uredi z zakonom. Vrednotenje samega naziva ni 
urejeno z zakonskimi predpisi, zato ni podlage, da je naziv dodaten element 
določanja plače. 

64. člen, znanstvene stopnje in dosežki 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Zdravnik je upravičen do povečanja plače iz naslova dosežene znanstvene sto-
pnje magister ali doktor znanosti od dneva, ko je pridobil znanstveno stopnjo. 
V primeru pridobljene znanstvene stopnje v tujini pa od dneva nostrifikacije te 
znanstvene stopnje. 

67. člen, dodatek za izmensko delo 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Dodatek pripada zdravnikom v naslednjih primerih: 

 Ș če dela zdravnik na podlagi razporeditve delovnega časa v dveh ali treh izme-
nah in sicer za čas (ure) dela v popoldanski ali nočni izmeni; 

 Ș če dela zdravnik na podlagi razporeditve dela stalno le v popoldanskem času 
(od trenutka ko nastopi delo) ali stalno le v nočnem času (od trenutka ko 
nastopi delo) in sicer za vse opravljene ure, ker gre za stalno razporeditev 
delovnega časa v teh pogojih. 

Če se efektivne ure v času dežurstva ali stalne pripravljenosti prerazporedijo v 
redni delovni čas, zdravniku dodatek po tem členu ne pripada. 
Kolektivna pogodba za zdravnike ne prepoveduje združevanja dveh dodatkov, če 
oba pogoja, iz katerih zdravniku pripadata dodatka, sovpadata. 

69. člen, dežurstvo in stalna pripravljenost 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001)
Ne glede na to ali gre za delo iz dežurstva ali stalne pripravljenosti se le-to ugota-
vlja na podlagi evidence, ki jo določi akt zavoda. Če kadrovske in organizacijske 
možnosti dopuščajo, se to delo prerazporeja v redni delovni čas in se plačuje kot 
drugo redno delo z dodatki iz 66. člena. Nerazporejeno delo predstavlja delo 
preko polnega delovnega časa in se vrednoti po 73. členu; če pa sovpada z razme-
rami iz 66. člena, pripadajo zdravniku tudi ti dodatki, ne pripada pa mu dodatek 
iz 67. člena, ker je predviden samo za redno delo. 
Čas, ko mora biti zdravnik prisoten v zavodu, da lahko opravlja nujne zdravniške 
storitve (neefektiva), je prav tako posebni delovni pogoj delovnega mesta. 
Za vsako uro tega delovnega pogoja (neefektiva) pripada zdravniku plačilo, ki 
predstavlja 90 % urne vrednosti osnovne plače delovnega mesta, za katero se 
dežurstvo opravlja. Če dežurstvo sovpada z nočnim časom, nedeljo ali praznikom 
pripadajo zdravniku tudi dodatki iz 66. člena. 
Čas, v katerem zdravnik med dežurstvom opravlja storitve je lahko samo redni 
delovni čas ali delo preko polnega delovnega časa. 
Čas, v katerem zdravnik med stalno pripravljenostjo opravlja storitve je delovni 
čas, ki je lahko redno delo ali delo preko polnega delovnega časa. 
Za vsako uro stalne pripravljenosti pripada zdravniku plačilo, ki predstavlja 
30 % urne vrednosti osnovne plače delovnega mesta, za katero se pripravljenost 
opravlja. Ta se poveča z dodatki iz 66. člena, če pripravljenost sovpada z nedeljo, 
praznikom ali nočnim časom. 
Stalna pripravljenost ali tudi dosegljivost ni delovni čas, ker v tem času zdrav-
nik ne dela, niti ni na delovnem mestu, ampak je posebni delovni pogoj delov-
nega mesta. 
Iz določb 69. člena ne izhaja, da bi se zdravniku plačilo vsake ure obvezne pri-
sotnosti povečalo tudi za izmenski dodatek oziroma za redno delo popoldne ali 
ponoči v višini 10 %, kot določa 67. člen. 
Plačilo za delo oziroma dežurstvo na dan praznika izključuje pravico do nadome-
stila za dan praznika. 
Zdravniku, ki po delovnem razporedu dela ali dežura na dan praznika, se v 
fond ur upošteva polni delovni čas. Plačilo pa mu gre skladno s kolektivno 
pogodbo za zdravnike in zobozdravnike. Plačilo mu pripada po dejansko opra-
vljenih urah oziroma urah dežurstva v skladu s kolektivno pogodbo za zdravni-
ke in zobozdravnike. 

Uradni list RS 87/2003 z dne 5. 9. 2003
Dogovori med zdravstvenimi zavodi in Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije za izračun plačila dežurstev niso relevantni. 
Plačilo za stalno pripravljenost se obračuna v višini 30 % od osnove, ki jo pred-
stavlja osnovna plača delovnega mesta, na katerem se stanje pripravljenosti 
opravlja. Tako izračunanemu plačilu se dodajo dodatki po 66. členu kolektivne 



6 Priloga | Novis | julij, avgust 2015

[Priloga]

pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, izračunani iz količ-
nika delovnega mesta, za katerega se stalna pripravljenost opravlja. 
Vrednost urne postavke osnovne plače delovnega mesta, za katero se dežurstvo 
opravlja, je povprečna vrednost urne postavke osnovne plače vseh zdravnikov v 
zavodu z napredovanjem. 
Količnik delovnega mesta, na katerem se dežurstvo ali stalna pripravljenost opra-
vlja, je določen z internim aktom zavoda.

Uradni list RS 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Pri razpisovanju stalne pripravljenosti v zavodih po enaindvajsetem odstavku 69. 
člena kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike odbor priporoča, da naj 
se s tem ne posega v zdravnikovo pravico do odmorov in počitkov ter odsotnosti 
po zakonu in kolektivnih pogodbah.

Zdravniški dodatek – aneksi h kolektivni pogodbi 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Zdravniški dodatek je sestavni del plače zdravnika. Upošteva se za vsa izplačila, 
za katera je osnova plača zdravnika. 
Do ustreznega dela zdravniškega dodatka so zdravniki upravičeni tudi v času 
opravljanja dela prek polnega delovnega časa, dežurstva in stalne pripravlje-
nosti. Zdravniški dodatek za dežurstvo in stalno pripravljenost se izračuna iz 
količnika delovnega mesta, za katerega se dežurstvo oziroma stalna pripravlje-
nost opravlja. 
Za vsako uro dela prek polnega delovnega časa (dežurstvo, pripravljenost) pripa-
da zdravniku 100 % urne vrednosti zdravniškega dodatka izračunanega glede na 
osnovno plačo zdravnika oziroma njegovega količnika. 
Za čas obvezne prisotnosti pripada zdravniku v dežurstvu in stalni pripravlje-
nosti 90 % oziroma 30 % urne vrednosti zdravniškega dodatka izračunanega na 
osnovno plačo delovnega mesta, za katero se stalna pripravljenost opravlja. 

70. člen, občasni delovni pogoji  
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Dodatek za stalne težje delovne pogoje, vsebovan v količniku izključuje dodatek 
za občasne težje delovne pogoje. 
Določilo drugega odstavka 70. člena je jasno in dodatna razlaga ni potrebna. 

Uradni list RS 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Nevrologom, ki delajo stalno ali več kot 6 mesecev na leto na oddelkih, kjer 
poteka delo z bolniki, pri katerih se poleg telesne prizadetosti pojavlja tudi du-
ševna prizadetost v obliki motenj zavesti, afazičnih motenj, delirijev ali demence, 
po stališču odbora pripadata dodaten dopust in dodatek za delo s težje duševno 
motenimi in/ali telesno prizadetimi.
 
71. člen, dodatek za mentorstvo 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Mentorsko delo kolektivna pogodba časovno ne omejuje. Čas mentorstva se 
opredeli in časovno določi s programom mentorstva. 
Mentorju se za opravljanje mentorskih dolžnosti omogoči zmanjšanje delovnih 
obveznosti v višini 2 ur tedensko. 
Število mentorjev in način plačila se določi s programom mentorstva, ki je splo-
šni akt zavoda. Dodatek mentorju pripada samo za tiste ure, ki so določene s 
programom in so tudi opravljane. 

Uradni list RS 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Mentorski dodatek pripada vsakemu zdravniku, ki je določen, da v okviru 
svojega dela v rednem delovnem času uvaja v delo kateregakoli zdravnika ali 
drugega zdravstvenega delavca oziroma sodelavca ali študenta. Dodatek mu 

pripada tudi v primeru, če mu je določeno opravljanje mentorstva pri uvajanju 
zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev ali študentov v 
nove postopke in dejavnosti, kot tudi za opravljanje mentorstva pri usposablja-
nju novih sodelavcev ter usposabljanju za drugo delovno mesto oziroma nove 
delovne naloge.

75. člen, nadomestilo plače 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Določba zadnjega odstavka 75. člena kolektivne pogodbe za zdravnike in zoboz-
dravnike meri na izplačila plače v zadnjih treh mesecih. Če pride do izplačil za 
nazaj, za obdobje 3 mesecev, za katera se izračuna izplačana plača, se tako izraču-
nana plača poveča še za ustrezen del povečanja za nazaj. 

Izraz »izplačana plača« obsega (1) osnovno plačo, določeno v 60. členu kolektiv-
ne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike oziroma v drugem odstavku 3. člena 
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih 
skupnosti Uradni list RS, št. 14/94), (2) dodatkov po kolektivni pogodbi in (3) del 
plače za delovno uspešnost po merilih, določenih v aktu zavoda. 

Uradni list RS 3/2004 z dne 16. 1. 2004
75. člen kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike se ne uporablja za 
izplačilo nadomestila plače zdravnicam, ki uveljavljajo pravico do odmora za 
dojenje po drugem odstavku 193. člena zakona o delovnih razmerjih.

83. člen, odpravnina ob upokojitvi 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Izraz »plača« pomeni bruto plačo.

Uradni list RS 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Zdravniku v primeru delne upokojitve ne pripada odpravnina po 83. členu ko-
lektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Odpravnina mu pripada šele ob 
upokojitvi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

84. člen, solidarnostna pomoč
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Kot daljšo bolezen je šteti neprekinjeno bolezensko odsotnost zdravnika več kot 
90 dni. 
Glede pojma težja invalidnost se odbor pridružuje tolmačenju odbora za razlago 
kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, da za težjo invalidnost šteje 
ugotovljena invalidnost (z izvidom invalidske komisije) II. in III. kategorije 
oziroma priznana najmanj 30 % telesna okvara v primeru poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni ter najmanj 50 % telesna okvara v primeru bolezni ali poškodbe 
izven dela. 
Zdravnik je upravičen do solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni le enkrat v 
koledarskem letu v višini določeni v 84. členu kolektivne pogodbe za zdravnike 
in zobozdravnike. 

85. člen, prehrana med delom 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Povračilo stroškov za prehrano med delom je (socialna) pravica, ki gre sle-
hernemu delavcu oziroma zdravniku, ki dela poln oziroma najmanj polovičen 
delovni čas v konkretnem zavodu. Nadomestilo za ločeno življenje pa je na-
domestilo zdravniku, ki je poslan na delo ali izpopolnjevanje (ki je delovna 
obveznost) v drug kraj in zaradi tega živi ločeno od svoje družine ter ima zato 
povečane stroške. Zato plačilo stroškov za prehrano med delom iz 85. člena 
kolektivne pogodbe velja tudi za čas ko zdravnik med specializacijo dela v 
drugem zavodu. 
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Zavod je dolžan zdravniku, ki dela nepretrgoma 24 ur zagotoviti najmanj 3 dnev-
ne obroke. 

86. člen 
Uradni list RS 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Prevoz zdravnika oziroma zobozdravnika z enega delovišča na drugega šteje kot 
službena pot in ne kot prevoz na delo.

89. člen, prevoz na delo in z dela 
Uradni list RS 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Ob soglasju plačnika specializacije ali če so drugače zagotovljena sredstva, je 
specializantu, ki opravlja specializacijo na podlagi odločbe Zdravniške zbornice 
Slovenije izven kraja stalnega bivališča svoje ožje družine, potrebno zagotoviti 
povračilo stroškov prevoza od kraja opravljanja specializacije do kraja stalnega 
bivališča ožje družine in nazaj enkrat tedensko pod pogojem, da svojo ožjo druži-
no najmanj enkrat tedensko tudi dejansko obiskuje.

90. člen, ločeno življenje 
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Nadomestilo za ločeno življenje pripada zdravniku, če je začasno razporejen 
na delo in strokovno izpopolnjevanje izven kraja stalnega bivališča njegove 
ožje družine za več kot 20 dni. Za odsotnost do 20 dni mu pripadajo dnev-
nice. 
Dodatek za ločeno življenje ne izključuje pravice do prehrane med delom. Na-
domestilo za ločeno življenje je posebna pravica, ki jo ima zdravnik pod pogoji 
določenimi v drugem odstavku 90. člena kolektivne pogodbe. Prehrana med 
delom pa je socialna pravica, ki gre slehernemu delavcu, ki dela najmanj polovič-
ni delovni čas. 

Uradni list RS 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Zdravnikom specializantom, ki zaradi specializacije skladno s sklepom ali 
drugim aktom Zdravniške zbornice Slovenije sklenejo pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas z izvajalcem programa specializacije izven kraja stalnega prebivališča 
svoje ožje družine, pripade dodatek za ločeno življenje po 90. člen u kolektivne 
pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Uradni list RS 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Zdravniku, ki opravlja specializacijo izven kraja stalnega bivališča svoje ožje dru-
žine in mu pripada dodatek za ločeno življenje po 90. členu Kolektivne pogodbe 
za zdravnike in zobozdravnike ter po razlagi istega člena Uradni listi RS 3/04), 
izplačuje dodatek za ločeno življenje delodajalec, s katerim ima specializant 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 
Del nadomestila za ločeno življenje, ki pomeni nadomestilo stroškov stanovanja, 
se izplača specializantu v celotnem mesečnem znesku za vsak mesec, ko speci-
alizant specializira izven kraja stalnega bivališča svoje ožje družine, ne glede na 
število opravljenih delovnih dni v posameznem mesecu. Mesečni znesek dela 
nadomestila za ločeno življenje, ki pomeni nadomestilo stroškov prehrane, pa se 
takšnemu specializantu sorazmerno zmanjša za čas odsotnosti z dela v posame-
znem mesecu. 
Pojem ožje družine po 90. členu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdrav-
nike obsega zakonca, izvenzakonskega partnerja, otroke, izvenzakonske otroke in 
posvojence zdravnika. Za ožjega družinskega člana štejejo tudi starši zdravnika, 
če zdravnik živi z njimi v skupnem gospodinjstvu. 
Pravica do nadomestila za ločeno življenje ni vezana na Uredbo o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 
Uradni list RS 142/04). Nadomestilo za ločeno življenje pripada zdravniku tudi 
v primeru, ko je takšno nadomestilo po davčnih predpisih obdavčeno. Citirana 

uredba torej ne vpliva na pravice zdravnika, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe za 
zdravnike in zobozdravnike.

93. člen, plača pripravnika
Uradni list RS 60/2001 z dne 20. 7. 2001 (razlage, sprejete v letih 1994 – 2001) 
Pripravniku pripada najmanj 80 % plače zdravnika sekundarija.

Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in 
zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS 22/96)

1. člen 
Uradni list RS 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Zdravniški dodatek pripada vsem zdravnikom in zobozdravnikom, za katere 
velja kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike.

Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in 
zobozdravnike (Uradni list RS 40/12)

5. člen 
Uradni list RS 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Zdravniku/zobozdravniku ne pripada povračilo stroškov na delo in z dela le v 
primeru, če od dejanskega prebivališča do delovnega mesta obstaja urejena pot 
(lahko tudi urejena pešpot), ki je krajša od 2 km. 
Če ob terminih, ko zdravnik prihaja na delo ali odhaja z njega, na celotni poti ni 
organiziran javni prevoz, se za del poti, na katerem ni organiziran javni prevoz, 
zdravniku izplača kilometrina.

Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za 
zdravnike in zobozdravnike v Republiki 
Sloveniji

6. člen, uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela PPD
Uradni list RS 36/2009 z dne 15. 5. 2009
1. Kot oddelek radiologije, radioterapije oziroma nuklearne medicine, ki se pri-

zna za uvrstitev na delovna mesta z oznako PPD2 po 6. členu Posebnega tarif-
nega dela KPZZ, se šteje vsak fizični prostor, na katerem se izvajajo oziroma 
se po predpisih morajo izvajati ukrepi varstva pred ionizirajočim sevanjem.

2. Če je zdravnik ali zobozdravnik po pogodbi o zaposlitvi dolžan opravljati tudi 
urgentno službo, mu ne glede na pogostnost udeležbe v urgentni službi pri-
pada razvrstitev najmanj na delovno mesto s posebnimi pogoji dela PPD3 po 
6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ. Vprašanje, kako pogosto in koliko 
zdravnikov je smiselno in racionalno vključiti v urgentno službo, pa je stvar 
organizacije in razporeda dela, za kar je odgovoren delodajalec.

3. Na delovna mesta s posebnimi pogoji dela iz naslova operativnega dela ter 
invazivne diagnostike in terapije po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ 
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je mogoče razvrstiti tiste zdravnike ali zobozdravnike, ki operativno delo ter 
invazivno diagnostiko oziroma terapijo opravljajo poleg dela v ambulanti ozi-
roma na bolnišničnem oddelku. To pomeni, da se morajo operativno delo ter 
invazivna diagnostika in terapija izvajati vsaj organizacijsko (npr. z ustrezno 
začasno ali trajno preureditvijo prostorov ali opreme), po možnosti pa tudi 
fizično ločeno, od dela v ambulanti oziroma na bolnišničnem oddelku.

4. Za presojo o razvrstitvi na delovno mesto s pripadajočim posebnim pogojem 
dela po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ ni pomembno, ali zdravnik 
oziroma zobozdravnik dela v posebnih pogojih dela v okviru polnega delov-
nega časa ali preko polnega delovnega časa.

 
Uradni list RS 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Mikrobiološki laboratorij se šteje za oddelek za infekcijske bolezni ali tuberkulo-
zo v smislu 6. člena Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike v Republiki Sloveniji. 

Uradni list RS 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Posebni tarifni del KPZZ v 6. členu ne konkretizira pojma pretežnega dela de-
lovnega časa in ga je torej treba presojati od primera do primera. Vodilo pri tem 
je, da pogoj, ki ga zdravnik uveljavlja za PPD in je vezan na termin »pretežno«, 
predstavlja glavno nalogo oziroma aktivnost zdravnika po pogodbi o zaposlitvi, 
vendar najmanj 50 % rednega delovnega časa po pogodbi o zaposlitvi. Nadurno 
delo se ne upošteva pri ugotavljanju pretežnega dela delovnega časa po 6. členu 
Posebnega tarifnega dela KPZZ, ker to delo ne predstavlja glavne naloge oziroma 
aktivnosti po pogodbi o zaposlitvi. 
Za presojo PPD iz naslova operativnega dela v operacijski dvorani po 6. členu 
Posebnega tarifnega dela KPZZ so ure opredeljene v absolutnem trajanju; vsak 
teden mora biti zdravnik najmanj za 13 ur vključen v organiziran delovni proces 
v operacijski dvorani, pri čemer ni pomembno, ali poteka v polnem delovnem 
času ali v obliki nadur. 
Zdravnik, ki dela npr. z 20-urnim tedenskim delovnim časom, je za pogoj PPD1 
dolžan opraviti vsak teden 6,5 ur operativnega dela v operacijski dvorani. 
Manjši kirurški posegi štejejo za operativno delo po 6. členu Posebnega tarifne-
ga dela KPZZ, če so opravljeni v operativnih pogojih in če se opravljajo poleg 
dela v ambulanti. Operativni pogoji pomenijo, da se poseg opravlja v prostoru, 
ki je ustrezno steriliziran, v katerem se zahtevajo operativna obleka in zaščitna 
sredstva, poseg pa poteka v sterilnem operativnem polju, pri njem se uporablja 
sterilni kirurški instrumentarij, vsaj ena oblika anestezije, pri posegu pa je 
potrebna osvetlitev delno ali izključno iz umetnega vira. Kot operativno delo 
ne štejejo posegi, ki se izvajajo v prostoru, v katerem se opravljajo ambulantni 
pregledi, razen v času, ko se prostor posebej prilagodi za operativne pogoje in 
se v njem ne sprejema ambulantnih bolnikov. 
Čas opravljanja manjših kirurških posegov in čas operativnega dela v dežurstvu 
ne štejeta v fond ur operativnega dela po 6. členu Posebnega tarifnega dela 
KPZZ, razen če predstavljata del organiziranega delovnega procesa v operacij-
ski dvorani. 
Posebni tarifni del KPZZ V 6. člen u za PPD1 zahteva delo vsak teden vsaj 13 ur, 
torej povprečje ne zadostuje. V tednih, ko je zdravnik tudi opravičeno odsoten z 
dela in zato ne dela poln delovni čas, se za PPD1 zahteva sorazmeren del od 13 
ur, ki ustreza času, ko zdravnik v konkretnem tednu dela. 
Kumulirati je mogoče samo pogoje znotraj iste alinee za posamezni PPD; pogojev 
pod različnimi alineami ni mogoče kumulirati. 
Posebnih pogojev dela (PPD) po 6. členu Posebnega tarifnega dela ni mogoče pre-
sojati pavšalno za celotno specializacijo, glede na tipične obremenitve posamezne 
specializacije. Posebni tarifni del KPZZ ne določa, da bi vsi specialisti določene spe-
cializacije glede na tipične obremenitve imeli enak PPD, temveč je treba posebne 
pogoje dela določiti za vsako delovno mesto pri vsakem delodajalcu posebej.

Uradni list RS 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Dogodek, zaradi katerega je zdravnik oziroma zobozdravnik, ki nima sklenjene 
pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto z oznako PPD, v posamičnih izrednih 
primerih izpostavljen posebnemu delovnemu pogoju, še ni razlog za razvrstitev 
na delovno mesto z oznako PPD.
 
Uradni list RS 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Razvrstitev specializantov ne delovna mesta z oznako PPD1 – PPD3 je odvi-
sna zgolj od tega, v kakšnih okoliščinah (PPD) specializant dejansko opravlja 
delo.

Uradni list RS 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Za priznanje PPD iz naslova invazivne diagnostike in terapije se upošteva le 
primer, ko zdravnik/zobozdravnik neposredno izvaja tovrstno diagnostiko ali 
terapijo. Nadzor nad izvajanjem le-teh se ne šteje v čas izvajanja invazivne dia-
gnostike oziroma terapije.
Prostori za posege znotraj porodnega bloka se štejejo za operacijsko dvorano v 
smislu 6. člena Posebnega tarifnega dela KPZZ.

Uradni list RS 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Invazivno diagnostiko in terapijo kolektivna pogodba definira kot posebni de-
lovni pogoj. Zato je pod tem pojmom razumeti samo tiste diagnostične ali tera-
pevtske postopke določene stroke, ki predstavljajo večjo stopnjo invazivnosti kot 
običajni diagnostični ali terapevtski postopki v tej stroki.
Urgentna služba pomeni organiziran delovni proces, namenjen obravnavi stanj, 
ki po medicinski oziroma stomatološki doktrini zahtevajo obravnavo pacienta 
takoj ali najpozneje v 24 urah, z namenom preprečitve poslabšanja zdravstvenega 
stanja ali smrti pacienta (urgentna stanja). Pri tem ni pomembno, ali se urgentna 
služba izvaja v obliki rednega oziroma nadurnega dela, dežurstva ali stalne pri-
pravljenosti. Organiziran delovni proces pomeni:

 Ș da pri delodajalcu obstaja delovišče, ki je na določen dan namenjeno samo 
oskrbi urgentnih stanj (opravljanje urgentne službe ob rednem delu); ali

 Ș da mora biti zdravnik ali zobozdravnik ob določenem terminu prisoten na 
svojem običajnem ali posebnem delovišču samo za oskrbo urgentnih stanj 
(opravljanje urgentne službe poleg rednega dela).

6. člen, 2. točka in 3. alineja, razlaga pojma urgentne službe 
Uradni list RS 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Delodajalec je dolžan opredeliti kraj in čas, kjer se opravlja urgentna služba. 
Zdravnik oziroma zobozdravnik, ki se vključuje v urgentno službo, je upravičen 
do priznanja posebnih pogojev dela iz naslova urgentne službe. 
Uvrstitev zdravnikov na delovna mesta z oznako PPD je odvisna zgolj od tega, v 
kakšnih okoliščinah (posebnih pogojih) zdravnik oziroma zobozdravnik dejan-
sko opravlja svoje delo. ■
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vprašanj v zvezi z aktivnostmi na tem področju.  
Med drugim, kako bo s prenosom lastnine 
iz primarne na sekundarno raven, kakšen bo 
sistem obveščanja v dispečerskem centru, če bo 
kompatibilen z obstoječimi sistemi v zdravstve-
nih zavodih? Glede na to, da je sedaj izvajanje 
NMP lokalno urejeno, in se bo z vzpostavi-
tvijo dispečerskih služb delegiranje izvajalo iz 
centrov, se postavlja vprašanje kako bo v tem 
primeru poskrbljeno za odsotnost ekip. Vse, ki 
so v razpravi sodelovali je Irena Kirar Fazarinc 
prosila, da svoja vprašanja posredujejo pisno na 
Ministrstvo za zdravje. Hkrati pa povedala, da 
bodo izvajalci NMP ohranjali isti teritorij s tem, 
da bodo glede na potrebe izvajali tudi premike. 
V lovljenju dostopnih časov se bodo ekipe celo 
dodajale. Glede nenujnih reševalnih prevozov 
predvidevajo, da bodo zaradi nadzora uvedli ra-
darje. Pravilnik o službi NMP, ki bo pričel veljati 
konec meseca avgusta ne predvideva bistvenih 
vsebinskih sprememb glede na predlog pravil-
nika, ki je bil v javni razpravi in ohranja celotni 
koncept s podaljšanjem prehodnega obdobja. 
Kar pomeni, da mreža ostaja nespremenjena 
z vsemi oblikami enot NMP, ki jih predvideva 
nova organizacija izvajanja NMP. 
Sklepne ugotovitve na zaključku razprave so 
bile naslednje: 
1. zavodi so bili pozvani, da podajo predloge 

za spremembo Pravilnika o NZV, 
2. pozvani so bili, da pripravijo predloge za 

osnutek Pravilnika o dispečerski službi, 
3. na spletnih straneh Ministrstva za zdravje 

bodo objavljena vsa pogosta vprašanja in 
odgovori, 

4. zavodi se lahko javijo in sodelujejo pri 
izvedbi pilotnega projekta SUC. 

Kazalci kakovosti na 
področju zobozdravstvene 
vzgoje in preventive v 
otroškem in mladinskem 
zobozdravstvu 

Odbor zobozdravstvene dejavnosti Skupščine 
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije 
je na 6. seji 10. junija obravnaval kazalce ka-
kovosti na področju zobozdravstvene vzgoje 
in preventive v otroškem in mladinskem 
zobozdravstvu. Po uspešno zaključenem delu 
v letu 2014 in pripravi Priporočil za poe-
notenjem zobozdravstvene vzgoje in preventive 
v RS se je namreč na predlog Odbora za 
zobozdravstveno dejavnost delovna skupina 
pod vodstvom Tatjane Leskošek Denišlič 
ponovno sestala z novo nalogo – pripravo ka-
zalnikov kakovosti v otroškem in mladinskem 
zobozdravstvu. Z kazalniki kakovosti želi 
odbor pri izvajalcih zobozdravstvene vzgoje 
in preventive v otroškem in mladinskem 
zobozdravstvu analizirati in meriti kvaliteto 
in kvantiteto opravljenega dela in izboljšan-
je kakovosti le-tega v Republiki Sloveniji. 
Glavni cilj je modelirati proces, ovrednotiti 

meritve, evalvirati opravljeno delo in ga po 
potrebi izboljšati, saj je znano, da procesi s 
časom postanejo manj učinkoviti. Delovna 
skupina je na omenjenih izhodiščih pripravila 
predlog vprašalnika za ocenjevanje kako-
vosti na področju zobozdravstvene vzgoje 
in preventive v otroškem in mladinskem 
zobozdravstvu. Tako so po mnenju delovne 
skupine pomembni kazalniki kakovosti na 
področju zagotavljanja kadra in normativov 
oziroma  zadovoljstva uporabnikov (učiteljev, 
vzgojiteljev staršev, otrok, mladostnikov …) 
ter njihova evalvacija.
Prisotni člani odbora so delo in posredovano 
gradivo pohvalili. Menijo, da so vprašalniki 
zastavljeni dobro, vendar ne morejo in ne 
smejo postati edini kazalniki kakovosti za to 
delo. Kot objektivni kazalec mora ostati rezul-
tat dela, to je stopnja čistosti zob na posame-
znika, oddelek, vrtec, šolo ... Ravno tako se 
med kazalnike ne more uvrščat normativov, 
kvečjemu sta lahko spremljanje kazalnikov 
kakovosti in evalvacija osnova za spreminja-
nje normativa oz. določitev populacije na 
delokrog preventive. Člani odbora so tako 
sprejeli sklep, da  Združenje obvesti delovno 
skupino o pripombah članov odbora in jo 
zaprosi, da pri pripravi kazalnikov kakovosti 
v otroškem in mladinskem zobozdravstvu kot 
objektivni kazalec upošteva rezultat dela, to je 
stopnjo čistosti zob na posameznika, oddelek, 
vrtec, šolo in da pri pripravi izhodišč za 
merjenje kazalnikov kakovosti ne upoštevajo 
normativov.  

[Aktualno]
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»Preventiva je tek 
na dolge proge«
Pogovor z mag. Marijo Magajne z NIJZ-a, 
vodjo projekta Skupaj za zdravje

Vsa obsežnejša besedila, analize, resolucije na področju zdravstva 
se pričnejo z dikcijo o naraščanju kroničnih nenalezljivih boleznih, 
povezanih z življenjskim slogom …
Kar seveda vse bolj prihaja do izraza s staranjem prebivalstva. Če 
pogledate standardizirano stopnjo umrljivosti, denimo za raka, ta 
sicer pada, realno pa ta narašča, ker je toliko več starejše populacije. 
To problematiko res vsakič znova ponavljamo, predvsem zato, ker se 
morajo nanjo zdravstveni sistemi prilagoditi. Zdaj že vsi vemo, da prav 
noben zdravstveni sistem tako z vidika financiranja kot izvajanja ne bo 
vzdržen brez preventivnih dejavnosti, ki pojav kroničnih bolezni vsaj 
premaknejo v kasnejši čas človekovega življenja. 

Namen vašega projekta je razviden že iz samega naslova, torej boljše 
zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju. Kakšno je zdravje 
prebivalcev Slovenije?
Kazalniki kažejo, da se je zdravje prebivalcev Slovenije v preteklih letih 
sicer izboljšalo, še vedno pa ostajajo številne neenakosti v zdravju. 

Kateri so dejavniki, ki vplivajo na neenakosti v zdravju? 
Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije so neenakosti v zdravju 
tiste razlike v zdravstvenih stanjih med družbenimi skupinami z raz-
ličnim statusom, ki jih lahko preprečimo in ki so nepravične. Po vsem 
svetu imajo najrevnejši med revnimi najslabše zdravje. Znotraj držav 
pa splošno nižji socialno-ekonomski položaj posameznika pomeni 
tudi njegovo slabše zdravje. Nižji kot je družbeni sloj, večja je torej 
izpostavljenost zdravju škodljivim dejavnikom. 

IVZ, predhodnik sedanjega NIJZ-ja, je sicer že v letu 2011 izdal 
publikacijo Neenakosti v zdravju v Sloveniji. Kakšno je stanje na tem 
področju v Sloveniji in kam se uvrščamo znotraj EU? 
V tej publikaciji smo prikazali nekatere kazalnike zdravstvenega stanja 
prebivalstva Slovenije v povezavi s socialno-ekonomskimi dejavniki med 
različnimi skupinami prebivalstva. Ugotovljene razlike so primerljive z 

Od leta 2013 v Sloveniji poteka projekt Za boljše zdravje in 
zmanjšanje neenakosti v zdravju ali skrajšano Skupaj za 
zdravje. Nosilec projekta, ki ga financira Norveški finančni 
mehanizem 2009–2014,  je Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ), kot partner pa sodeluje tudi Norveški inštitut za javno 
zdravje. Sodelujoči v projektu so številni slovenski strokovnjaki 
v preventivnem zdravstvenem varstvu, predstavniki strokovnih 
združenj, izvajalci zdravstvene dejavnosti, socialnega varstva, 
predstavniki občin, nevladnih organizacij in drugi. V projektu 
nastajajo predlogi novih pristopov in modelov za prenovo pre-
ventivnih programov. Trenutno poteka študija izvedljivosti novih 
pristopov, kar bo doprineslo k njihovemu ovrednotenju in op-
timizaciji. Izvedljivost se preverja v treh zdravstvenih domovih 
in pripadajočih lokalnih okoljih, projekt pa naj bi bil formalno 
zaključen aprila 2016. O njegovi vsebini, poteku in tudi sicer 
urejenosti preventivne dejavnosti v državi smo se pogovarjali z 
vodjo projekta mag. Marijo Magajne z NIJZ-a. 

Saška Terseglav
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
saska.terseglav@zdrzz.si

[Pogovor]
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ki sami pridejo, potem zdravstveni sistem sam spodbuja neenakost. Če 
skrbimo samo za izobražene, osveščene, opolnomočene prebivalce, se 
razlika med pozitivnim in slabšim zdravjem samo še veča. Zato je tako 
zelo pomembno, da pri preventivnih programih poskrbimo za ranljive 
skupine – to so tisti, ki ne pridejo sami.

Kdo spada v te ranljive skupine? 
To so lahko skupine ljudi, ki težje pridejo do informacij ali do zdra-
vstvenih storitev. Najdemo jih, denimo, med brezposelnimi, prekerni-
mi delavci, migranti, brezdomnimi, osebami z duševnimi motnjami, 
med starejšo populacijo, ki živi pod pragom revščine, hendikepirani, 
osipniki.  Sem spada velika skupina ljudi, ki nima urejenega zdra-
vstvenega zavarovanja. To so izredno pomembne skupine, in če nanje 
pozabimo, so posledice zanje in za družbo lahko velike. 

Zakaj se ljudje ne odzivajo na preventivne programe?
Na to vprašanje ni enostavnega odgovora. Če ne uporabljamo aktiv-
nega pristopa, zunaj preventivnega programa ostajajo ljudje, ki se tudi 
sicer manj poslužujejo zdravstvenih storitev, mogoče ne razumejo 
pomena preventivnih pregledov ali pa so drugi razlogi, da v program 
ne vstopajo (strah ped soočanjem z boleznijo itd.). V tej skupini ljudi 
se zdravje samo še slabša. V program pa vstopajo ljudje, ki so bolj 
osveščeni in bolj zdravo živijo. V tej skupini se sicer zdravje izboljšuje, 
razlike v zdravju med obema skupinama pa se lahko le povečujejo.
In zato se, tudi s tem projektom, zavzemamo za aktivnejši pristop. 
Torej za upravljanje programa, ki omogoča tudi prepoznavanje neod-
zivnikov v program in izvajanje aktivnosti za povečanje vključevanja. 
Deloma bomo odgovore v zvezi z (ne)odzivnostjo poskušali najti tudi 
z novimi pristopi v projektu, kjer je del pilotnega izvajanja namenjen 
ravno preverjanju razlogov za nevključevanje vabljenih na preventivni 

pregled. Med novimi pristopi je npr. tudi obisk patronažne sestre pri 
osebah, ki se po treh vabljenjih na preventivni pregled v referenčno 
ambulanto družinske medicine ali ambulanto družinske medicine še 
vedno ne odzovejo. 

Kdo vse je odgovoren za aktiven pristop v skrbi za celotno 
populacijo?
V skrbi za celotno populacijo in ne zgolj za tisti del, ki pride sam v 
zdravstveni dom in se udeležuje preventivnih programov, bi posebej 
izpostavila veliko vlogo zdravstvenega doma. Zdravstveni domovi 
imajo širšo vlogo, na katero smo v zadnjih letih kar malo pozabili. 
Ne smemo namreč pozabiti, da so bili zdravstveni domovi ustano-

neenakostmi v zdravju v drugih državah EU-ja. Naj navedem le nekaj 
primerov razlik v zdravju, ki so bile izpostavljene v tej publikaciji.  
Primerjave z drugimi državami kažejo, da je bila v opazovanem obdobju 
v Sloveniji umrljivost nekoliko nad povprečjem EU-ja, pri čemer obstaja 
pomembna razlika med prebivalci iz skupin občin z najvišjo in najnižjo 
osnovo za dohodnino na prebivalca. Kako socialno-ekonomski položaj 
vpliva na življenjske navade, kažejo podatki, da otroci v revnejših 
družinah uživajo manj sadja in zelenjave in so manj pogosto telesno 
dejavni; da je delež prekomerno hranjenih in debelih odraslih večji med 

prebivalci z nizkim socialno-ekonomskim položajem in da je pri obeh 
spolih delež kadilcev večji v skupini prebivalcev s poklicno, z osnovno 
ali nižjo izobrazbo. Med različnimi socialno-ekonomskimi skupinami 
prebivalcev obstajajo tudi pomembne razlike v obolevnosti.

Kakšna je vloga zdravstvenega sistema pri odpravljanju neenakosti?
Zdravstveni sistem sam seveda ne more odpraviti neenakosti, lahko 
pa s preventivnimi programi in aktivnim pristopom predvsem do 
ranljivih skupin veliko doprinese k zmanjšanju neenakosti v zdravju. 
Ker je bilo v Norveškem finančnem mehanizmu 2009–2014 posebno 
programsko področje namenjeno javnemu zdravju, je bila logična 
odločitev, da se del sredstev nameni za prenovo področja preventiv-
nega zdravstvenega varstva in tako je nastal ta obsežen projekt, ki ga 
vodimo na NIJZ-u.

Ta projekt bo med drugim osnova za spremembo pravilnika, ki ureja 
preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni. 
Tako je, izdelki, nastali v projektu, bodo predstavljali strokovne podlage 
za prenovo tega pravilnika. Za sistemsko ureditev področja je namreč 
ureditev oziroma posodobitev predpisov pomemben predpogoj. 

Danes imamo v Sloveniji kar nekaj zelo dobrih preventivnih 
programov, vendar pa ti programi v nekaterih regijah ne dosežejo 
dovolj velikega števila ljudi. S tem projektom boste poskušali torej 
doseči, da se bodo naloge na območju cele države izvajale na enak 
način.
Dejstvo je, da so na posameznih območjih v Sloveniji prebivalci deležni 
precej različnih obravnav v preventivnem zdravstvenem varstvu oziro-
ma različnih storitev s tega področja. Predvsem pri nekaterih programih 
pogrešamo aktivnejši pristop zdravstvenih domov. Samo pasiven pri-
stop, torej obravnava oseb, ki pridejo v preventivne programe same ali 
po prvem vabljenju, lahko pomembno prispeva k povečanju neenakosti. 
Kajti če zdravstveni sistem poskrbi samo za tiste skupine prebivalcev, 

Zdaj že vsi vemo, da prav noben 
zdravstveni sistem tako z vidika 
financiranja kot izvajanja ne bo vzdržen 
brez preventivnih dejavnosti.

Kazalniki kažejo, da se je zdravje 
prebivalcev Slovenije v preteklih letih sicer 
izboljšalo, še vedno pa ostajajo številne 
neenakosti v zdravju.
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vljeni tudi za izvajanje preventivne dejavnosti in ne le za izvajanje 
ambulantne dejavnosti. Skrb za populacijo na območju, za katerega 
je zdravstveni dom ustanovljen, je osnovno poslanstvo zdravstvenega 
doma. Da lahko izvajaš preventivni pristop, moraš imeti pregled nad 

vso populacijo. Te vloge, skrbi za populacijo in skupnostnega pristopa 
nima nihče drug in skozi njo vidim krovno vlogo zdravstvenega doma 
v primarnem zdravstvenem varstvu! 

Nekateri tuji strokovnjaki nam ta pristop zavidajo in priznavajo 
dobro urejenost.
Pri nas pa nam marsikdo očita ohranjanje reliktov iz preteklosti! 
Zato je izjemno pomembno prepoznavanje tega, kar je bilo v Slo-
veniji dobro urejeno, in mreža zdravstvenih domov zagotovo spada 
med ta področja. To je potrebno nadgraditi in prilagoditi današnjim 
razmeram. Vsekakor dejavnost zdravstvenega doma pomeni precej 
več kot le skupino združenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kar je 
pomembna razlika v primerjavi z združevanjem v zadruge, o katerem 
se je v preteklih letih veliko govorilo. Aktiven pristop pomeni skrbeti 
za populacijo na območju, za katerega si ustanovljen. To pa ni vedno 
lahko, kajti skrbeti za ranljive skupine je zahtevno in naporno delo, 
saj so težko dostopne, zahtevajo drugačne pristope, njihovi obrav-
navi moramo pristopati multidisciplinarno. Prav na teh področjih 
morajo zdravstveni domovi okrepiti vloge ter pridobiti nova znanja 
in kompetence. 

Moje naslednje vprašanje se nanaša na to, kolikšen delež BDP-ja 
naša država namenja za preventivo, torej spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni, in kakšen je ta delež v primerjavi  z drugimi 
razvitimi in primerljivimi državami. 
Zelo težko je posredovati primerljive podatke, ki bi korektno pove-
dali, kakšno je dejansko stanje v zvezi s financiranjem preventivne 
dejavnosti. Različne države imajo različno organiziranost in tudi 
financiranje. Iz podatkov o zdravstvenih računih dobimo nekaj 
zanimivih primerjav. Za leto 2012 podatki kažejo, da v Sloveniji 
namenimo za preventivno zdravstveno varstvo 0,32 odstotka bruto 
družbenega proizvoda, podobno npr. Švedska ali Nizozemska 
namenjata vsaka po 0,36 odstotka, Kanada ga denimo nameni celo 
0,60 odstotka, vendar pa ga večina ostalih držav temu nameni manj 
kot mi. Če pogledamo v deležu javnih sredstev za zdravstvo za leto 
2013, smo med državami OECD-ja v rangu nad 3 odstotki (poleg 
Avstrije, Finske, Slovaške), medtem ko so ostale države med 2 in 3 
odstotki. Slovenija torej ne nameni tako zelo malo BDP-ja preventiv-

ni dejavnosti. Ali so ta sredstva učinkovito uporabljena, pa je drugo 
vprašanje. 

Koliko je, na primer, pokazala analiza stroškov in koristi kakšnega 
od aktualnih presejalnih programov v Sloveniji? Kolikšen je neto 
učinek? 
Pri izračunih, ki so bili narejeni ob uvajanju presejalnega programa 
Svit se je pokazalo, da bi moral biti neto prihranek na leto 20 milijo-
nov evrov, če je v programu 70-odstotna odzivnost. 

Kolikšen je strošek takega programa?
Neposredni stroški programa Svit znašajo približno 5 milijonov evrov 
na leto. Toda če številke pustimo nekoliko na strani in zadevo pogle-
damo nekoliko širše, lahko vidimo, da se preventivna dejavnost splača 
na dolgi rok. Na kratki rok preventiva zahteva finančna sredstva, ki so 
potrebna za izvajanje aktivnosti, na dolgi rok pa zagotovo prinese pri-
hranke! Tudi s projektom Skupaj za zdravje bomo poskušali prepričati 
odločevalce, da bi več pozornosti namenili preprečevanju bolezni in 
promociji zdravja. 

Kateri so glavni cilji oziroma ključni izdelki projekta? 
Globalni cilj projekta je v Sloveniji zmanjšati breme bolezni, pove-
zanih z življenjskim slogom, predvsem z izboljšanimi preventivnimi 
programi, ki smo jih razdelili v dva sklopa oziroma preventivna 
programa, in sicer za področje otrok in mladostnikov ter za področje 
odraslih. Dva ključna izdelka bosta zato nadgrajen program preventiv-
nega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov in nadgrajen program 
preventive kroničnih nenalezljivih bolezni pri odraslih; pri obeh bo 
seveda poudarek na zmanjševanju neenakosti. Preventivno zdravstve-
no varstvo sicer obsega več področij oziroma populacijskih skupin, a 

je bila zaradi omejenih virov ob pripravi projekta sprejeta odločitev, da 
se osredotočimo na prej omenjeni skupini. Eden od pomembnih ciljev 
projekta je tudi okrepiti kapacitete za izvajanje preventivnih dejavnosti 
na primarni ravni.

Na katerih področjih preventivnega zdravstvenega varstva boste 
predlagali največ sprememb?
Verjetno ne bi bilo prav, da bi govorili le o spremembah, čeprav so 
spremembe na nekaterih področjih nujne za bolj učinkovito in uspe-

Dejstvo je, da so na posameznih območjih v 
Sloveniji prebivalci deležni precej različnih 
obravnav v preventivnem zdravstvenem 
varstvu

Zdravstveni domovi imajo širšo vlogo, 
na katero smo v zadnjih letih kar malo 
pozabili. Ne smemo namreč pozabiti, da so 
bili zdravstveni domovi ustanovljeni tudi 
za izvajanje preventivne dejavnosti in ne le 
za izvajanje ambulantne dejavnosti.
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Pri nas pa nam marsikdo očita ohranjanje 
reliktov iz preteklosti! Zato je izjemno 
pomembno prepoznavanje tega, kar je bilo v 
Sloveniji dobro urejeno, in mreža zdravstvenih 
domov zagotovo spada med ta področja.
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šno izvajanje preventivnih programov. Pomembno je tudi prepozna-
vanje dobrih praks in njihovo razširjanje, krepitev zmogljivosti za 
izvedbo programov ter prepoznavanje ovir za izvedbo in ukrepov za 
premostitev teh ovir.

Delovne skupine, v katerih sodelujejo strokovnjaki različnih profilov, 
pripravljajo posamezne dele programov, ki bodo združeni sestavljali 
celoto enega ali drugega programa. Nekaj od teh smo vključili v pilo-
tno izvedbo, in sicer predvsem pristope, ki bodo po našem prepričanju 
pripomogli k zmanjševanju neenakosti v zdravju. Na nekaterih podro-
čjih smo pripravili predloge za vsebinske, mestoma tudi organizacijske 
spremembe.
Zelo smo se osredotočili na vlogo patronažne službe pri prepoznava-
nju ranljivih skupin ter njeni vlogi pri vključevanju neodzivnikov v 
preventivne preglede. Po našem mnenju krepitev tega dela primarnega 
varstva, da lahko izvajajo nove dodatne naloge, lahko veliko doprinese 
k boljšemu zdravju in zmanjševanju neenakosti v zdravju. Patrona-
žna sestra ima zelo pomembno vlogo tudi pri izvajanju preventivnih 
pregledov npr. pri osebah, ki zaradi oviranosti teh storitev ne morejo 
biti deležni v ambulantah.
Veliko poudarka smo dali pripravi prenovljenih in novih vsebin, pri-
stopov in obravnav za podporo in opolnomočenje za zdrav življenjski 
slog osebam, ki so ogrožene ali so že zbolele za kroničnimi boleznimi 
(delavnice na področju zdravega življenjskega sloga in opuščanja tve-
ganih vedenj, psihoedukativne delavnice za depresijo, anksioznost in 
stres, delavnice za sladkorne bolnike, obravnavo oseb po miokardnem 
infarktu, presejanje in obravnavo oseb s funkcijsko manjzmožnostjo 
…). Vse nove vsebine so bile pripravljene na osnovi ocene potreb 
uporabnikov in izvajalcev. Veliko novih vsebin je bilo pripravljenih za 
ranljive osebe, kar se tudi preverja v lokalni skupnosti. V zdravstve-
nih domovih pa se nove vsebine in pristopi izvajajo v okviru na novo 
organiziranih centrov za krepitev zdravja.
Pri skupini mladostnikov, ki so predčasno opustili šolanje, nimajo pa 
še lastne zaposlitve, smo možnost za izvedbo aktivnosti za promoci-
jo zdravja prepoznali v programu PUM (Projektno učenje za mlajše 
odrasle), ki ga izvajajo v več krajih po Sloveniji.

Koliko strokovnjakov sodeluje v tem projektu?
Na izvedbeni ravni projekta sodeluje več kot 60 strokovnjakov različ-
nih profilov iz vseh enot NIJZ-a, sicer pa več kot 100 zunanjih sode-
lavcev s področja družinske medicine, pediatrije in šolske medicine, 

patronažnega zdravstvenega varstva in drugih področij, ki v okviru 
projekta izvajajo strokovno delo (izvedba fokusnih skupin in intervju-
jev, izdelava vsebin pri oceni potreb in pri pripravi novih modelov, pri-
pravi pilotne izvedbe novih pristopov). Vključene so tudi organizacije 
in strokovnjaki drugih resorjev in disciplin, ki s svojimi aktivnostmi 
in znanjem prispevajo k premoščanju ovir ranljivih skupin prebival-
stva (centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, ZZZS, sociologi, 
antropologi, nevladne organizacije ...). 

Priprava protokolov in gradiv za izvajalce pilotne izvedbe je že za vami.
Tako je, trenutno se nahajamo v fazi pilotne izvedbe nekaterih delov 
programa. To poteka v treh zdravstvenih domovih: v ZD Sevnica, ZD 
Vrhnika in ZD Celje in pripadajočih lokalnih okoljih. Ker so sredstva 
v projektu omejena in niso namenjena pokrivanju stroškov zdravstve-
nih storitev, smo izjemno zadovoljni, da so bila v Splošnem dogovoru 
za pogodbeno leto 2015 v ta namen zagotovljena dodatna sredstva, kar 
je omogočilo bolj kakovostno izvedbo pilotov. V vseh treh ZD-jih smo 
v okviru projekta izvedli številna izobraževanja in delavnice (op. ur. 
njihove prve vtise objavljamo v nadaljevanju prispevka).
Ves potek pilotov budno spremljamo in zbiramo podatke, ki nam 
bodo omogočili evalvacijo, ki bo potekala od avgusta letos do januarja 
2016. Sledilo bo še dokončno oblikovanje projektnih izdelkov, torej 
predlogov obeh preventivnih programov, in končno usklajevanje v 
najširši strokovni javnosti. Veliko dela je torej že za nami, pred nami 
pa je najpomembnejši del končnega oblikovanja programov.

Kakšna so vaša pričakovanja glede učinkov projekta? 
Med kratkoročne učinke umeščamo okrepljene zmogljivosti za izva-
janje dejavnosti v preventivnem zdravstvenem varstvu na primarni 

ravni. Dopolnjeni programi bodo veliko bolj  usmerjeni v preprečeva-
nje in zmanjšanje neenakosti v zdravju. 

Se predvidevajo nove organizacijske oblike v zdravstvenih domovih?
Odločitve o tem bodo seveda sprejete na drugih mestih. Pomembno je 
povezovanje izvajalcev preventivne dejavnosti v zdravstvenem domu. 
Strokovna preventivna skupina, ki vključuje predstavnike vseh podro-
čij preventive, lahko pomembno doprinese k prepoznavanju ključnih 
izzivov na področju krepitve zdravja, preventive in zmanjševanja 
neenakosti v zdravju v okolju, ki ga zdravstveni dom pokriva. Nova 
organizacijska oblika Centrov za krepitev zdravja podpira povezovanje 

[Pogovor]

Te vloge, skrbi za populacijo in 
skupnostnega pristopa nima nihče drug in 
skozi njo vidim krovno vlogo zdravstvenega 
doma v primarnem zdravstvenem 
varstvu!

Aktiven pristop pomeni skrbeti za 
populacijo na območju, za katerega si 
ustanovljen. To pa ni vedno lahko, kajti 
skrbeti za ranljive skupine je zahtevno in 
naporno delo.
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Kaj o projektu menijo 
sodelujoči strokovnjaki?

Polonca Truden Dobrin
vodja področja preventivnega zdravstvenega varstva otrok in 
mladostnikov v sklopu projekta Skupaj za zdravje, NIJZ

»Zmanjšanje pojavljanja kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so poveza-
ne z nezdravim življenjskim slogom, lahko dosežemo z zgodnjim od-
krivanjem tveganja za nastanek teh bolezni, s pristopom vseživljenjske 
perspektive ter intervencijami in pristopi za zmanjševanje neenakosti 
v zdravju. Z aktivnostmi v projektu zato želimo okrepiti zmogljivosti 
za izvajanje preventivnih dejavnosti v sistemu zdravstvenega varstva 
ter dopolniti mehanizme in programe, usmerjene v preprečevanje in 
zmanjšanje neenakosti v zdravju. 
V okviru DS 1 – Otroci in mladostniki preverjamo rešitve na področju 
vzgoje za zdravje za otroke, mladostnike in starše, vzgoje za bodoče 
starše in šole za že starše, preprečevanja debelosti in zdravega življenj-
skega sloga otroka in družine ter patronažnega preventivnega varstva 
novorojenčka, dojenčka in otročnice.
Veseli nas, da pri pilotnem preverjanju poleg zdravstvenih domov 
sodelujejo tudi programi projektnega učenja za mlajše odrasle (PUM), 
ki so znatno pripomogli k iskanju rešitev za vključevanje osipnikov 
v zdravstveni sistem. Kot podpora prenovljenemu preventivnemu 
programu zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike je v pripravi 
tudi enotno spletno mesto, na katerem bodo dostopne vse ključne 
informacije o preventivnih pregledih tako za otroke in mladostnike 
kot tudi njihove starše in strokovnjake.«

Jožica Maučec Zakotnik
vodja področja preventivnega 
zdravstvenega varstva odraslih v 
sklopu projekta Skupaj za zdravje, 
NIJZ

»S krepitvijo vseh dostopnih pre-
ventivnih programov v primarnem 
zdravstvenem varstvu lahko zmanjša-
mo in preprečimo bolezni, povezane 
z življenjskim slogom. Pri tem je 
pomembno vključevanje vseh skupin 
prebivalstva, zato je treba posebno 
pozornost nameniti skupinam z nižjo 

odzivnostjo zaradi socialne stiske ali pomanjkljivih informacij. Na osno-
vi večmesečne raziskave smo ugotovili nekaj ključnih ovir, ki jih imajo 
‚ranljive‘ skupine (brezposelni, prekarni delavci, migranti, brezdomni, 
osebe z duševnimi motnjami, starejša populacija, ki živi pod pragom 
revščine, hendikepirani) v dostopu do sistema zdravstvenega varstva in 
znotraj njega, obenem pa smo evidentirali možne rešitve za premostitev 
teh ovir. Eden izmed načinov je skupnostni pristop, ki v ospredje posta-
vlja uporabnika programa in je prilagojen njegovim potrebam.  

izvajalcev preventivne dejavnosti znotraj zdravstvenega doma in krepi 
skrb za ogrožene in ranljive skupine prebivalstva v lokalnem okolju. 
Pri tem je pomembno, kot sem že dejala, da ne pozabimo, da je zdra-
vstveni dom kot celota odgovoren za preventivno zdravstveno varstvo. 

Centri za krepitev zdravja in patronažna zdravstvena služba s svojimi 
aktivnostmi in programi pa odpirajo zdravstveni dom v lokalno okolje 
in podpirajo skupnostni pristop pri krepitvi zdravja in zmanjševanju 
neenakosti v zdravju. Le s povezovanjem in vključevanjem drugih 
deležnikov lokalnega okolja bomo uspešni pri krepitvi zdravja prebi-
valstva in učinkovitejšem prepoznavanju in obravnavi ranljivih skupin 
prebivalstva.

Bo vsebina projekta že opredeljena v Resoluciji o nacionalnem 
planu zdravstvenega varstva 2015–2025?
V osnutku Resolucije je navedeno, da bodo preventivni programi nad-
grajeni in posodobljeni v okviru projektov, ki potekajo in so financira-
ni iz Norveškega finančnega mehanizma, torej tudi  projekt Za boljše 
zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju. Rezultat projekta bodo 
priporočila in strokovne usmeritve za nadgradnjo preventivnih pro-
gramov ter njihova prilagoditev potrebam ranljivih skupin prebival-
stva. Cilj pa bo dosežen le, če bodo usmeritve uporabljene za pripravo   
novih pravil in predpisov, v kar pa ne dvomimo.

Kakšno bo po vašem mnenju slovensko zdravstvo na tem področju 
leta 2025? 
(Smeh.) Napovedovanje prihodnosti je izredno nehvaležna naloga. 
Kljub pomembnosti kurativnega dela zdravstvenega varstva, ki bo v 
prihodnjih letih deležen bliskovitega razvoja in bo po mojem mnenju 
leta 2025 mnogo bolj kot danes prilagojen potrebam posameznika, bi 
se le omejila na moje področje, preventivo. Prepričana sem, da nam bo 
v Sloveniji uspelo nadgraditi obstoječo raven preventivnega zdra-
vstvenega varstva in da bomo še bolj primerljivi z najboljšimi na tem 
področju. Ne nazadnje tudi zato, ker je zdravje prav za vsakega izmed 
nas tako zelo pomembna vrednota. K temu bo lahko veliko doprinesel 
tudi projekt, o katerem smo danes govorili in ki smo ga skrbno načr-
tovali več let. V njem dajemo velik poudarek skupnostnemu pristopu 
h krepitvi zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju, kar je po 
mojem mnenju prava usmeritev preventive. Verjamem, da nam bo kot 
družbi uspelo. Rezultati pa bodo vidni čez leta, desetletja. Preventiva 
je namreč tek na dolge proge. ■

Pri izračunih, ki so bili narejeni ob 
uvajanju presejalnega programa Svit se je 
pokazalo, da bi moral biti neto prihranek 
na leto 20 milijonov evrov, če je v programu 
70-odstotna odzivnost.

[Novosti v zavodih]
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Ključnega izvajalca pri podpori in udejanjanju novega koncepta sku-
pnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v 
zdravju predstavlja zdravstveni dom, vendar vključuje in povezuje tudi 
druge organizacije v lokalnem okolju (nevladne organizacije, center 
za socialno delo, zavod za zaposlovanje, območno enoto Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, zavod za zdravstveno zavarovanje). Tovrsten 
pristop omogoča boljši dostop do storitev in programov, razvoj pod-
pornih mrež in skupin za samopomoč ter formalnih in neformalnih 
oblik pomoči. Izjemno pomembno pri tem je medsektorsko sodelova-
nje in opolnomočenje sodelujočih za delo z ranljivimi osebami.«

Marjana Iršič
vodja Centra za krepitev zdravja, 
Zdravstveni dom Celje

»Zdravstveni dom Celje aktivno so-
deluje pri vzpostavitvi prenovljenih 
preventivnih programov v projektu 
Za boljše zdravje in zmanjšanje 
neenakosti v zdravju – Skupaj za 
zdravje, PKA. 
V ZD Celje smo po novem koncep-
tu že vzpostavili Center za krepitev 
zdravja. Strokovnjaki v tem centru 
svetujejo, podpirajo posameznika 

in lokalno skupnost pri spreminjanju z zdravjem povezanega vede-
nja (npr. pri opuščanju kajenja, prehranjevalnih navadah, povečanju 
gibanja, obvladovanju stresa, anksioznosti, opuščanju tveganega pitja 
alkohola). Projekt nam je omogočil sodelovanje s številnimi stro-
kovnjaki različnih poklicnih skupin. Zaposleni v Centru za krepitev 
zdravja se povezujemo z ambulantami družinske medicine, referenč-
nimi ambulantami, s patronažno službo v ZD Celje, Mestno občino 
Celje, centrom za socialno delo, zavodom za zaposlovanje, zavodom 
za zdravstveno zavarovanje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, 
Rdečim križem in Karitasom ter drugimi organizacijami.
V skupnostnem pristopu je v ospredju uporabnik programa, zato je 
tovrstni pristop prilagojen njegovim potrebam. Omenjeni pristop 
omogoča boljši dostop do storitev in programov, saj  izhaja iz potreb 
uporabnika.
Uporabniki so po zaključeni obravnavi po novem konceptu zadovoljni 
s tovrstnim pristopom. Podpirajo ga s poudarkom, da se zdravje ohra-
nja, krepi in da se zmanjšujejo neenakosti v zdravju.«

Špela Rot
Zdravstveni dom Vrhnika 

»V ZD Vrhnika smo že med izvajanjem pilotnega preverjanja preno-
vljenih preventivnih programov zdravstvenega varstva, ki  potekajo 
v okviru projekta Skupaj za zdravje, zaznali pozitiven doprinos na 
različnih področjih. Spremenjene in posodobljene delavnice v okviru 
novo vzpostavljenega Centra za krepitev zdravja (CKZ) predavateljem 

omogočajo lažje podajanje vsebin, uporabnikom pa boljše razumeva-
nje, vključevanje in sodelovanje. V CKZ-ju so se kot izjemno dobrodo-
šli med drugim izkazali individualni vstopni razgovori, ki omogočajo 
boljše spoznavanje uporabnikov pred začetkom delavnic, in uradne 
ure, v okviru katerih lahko naredimo tudi njihovo analizo telesne 
sestave. 
V okviru projekta preizkušamo tudi nov koncept skupnostnega pristo-
pa za celostno obravnavo posameznika. Na njegovi osnovi smo vzpo-
stavili dobro povezovanje z lokalno skupnostjo (center za socialno 
delo, urad za delo in druge organizacije), kar omogoča boljšo pokritost 
in posledično več napotitev v CKZ. Do sedaj pacientov nismo pisno 
vabili na preventivne preglede, vendar smo jih zajeli ob obiskih. Sedaj 
jih vabimo sistematično in odziv je zelo dober, posledično pa več 
napotitev na delavnice v CKZ.«

Vladimira Tomšič
direktorica, Zdravstveni dom 
Sevnica

»Vsi zaposleni v zdravstvu občine 
Sevnica smo zavezani preventivni de-
javnosti od samih začetkov. Preventivo 
smo začeli graditi leta 1994 z ambulan-
tami CINDI. V letu 2000 smo ustanovili 
Zdravstveno vzgojni center, kjer smo 
sprejeli Strategijo delovanja in odpiranja 
v skupnost. Na podlagi izkušenj smo v 
letu 2013 pridobili Skupnostno psihia-
trično oskrbo za Posavje. 
V ZD Sevnica smo veseli, da nas je 

NIJZ prepoznal kot relevantne izvajalce v pilotnem preverjanju vsebin 
v okviru projekta Skupaj za zdravje, saj nam je sodelovanje omogočilo 
preizkušanje novih pristopov, ki že prinašajo pozitivne novosti in so 
pomembna vsebinska nadgradnja obstoječih preventivnih programov. 
V avgustu 2015 se bo Zdravstvenovzgojni center preimenoval v Center 
za krepitev zdravja in vzpostavil strokovno usmerjevalno preventivno 
skupino. 
Poudarek smo namenili predvsem prepoznavanju ranljivih skupin 
prebivalstva, k čemer močno pripomore interdisciplinarno povezova-
nje vseh akterjev lokalne skupnosti, ki se ukvarjajo s temi skupinami. 
Na podlagi tovrstnega skupnostnega pristopa izvajamo akcijo Odprta 
vrata za zdravje, ki je dosegla dober odziv in pripomogla k večjemu 
napotovanju posameznikov v Center za krepitev zdravja in k boljši 
vključenosti slednjega v lokalno skupnost.
Pomemben člen v motiviranju in usmerjanju deležnikov v preventivne 
delavnice predstavljajo referenčne medicinske sestre, izvaja pa se tudi 
obsežna preventivna obravnava posameznikov iz ranljivih skupin na 
domu s strani patronažnih medicinskih sester.
Ker se v okviru projekta izvajajo tudi različna izobraževanja in usposa-
bljanja, smo strokovni delavci pridobili dodatna znanja tako za samo 
izvajanje preventivnih programov kot tudi več komunikacijskih veščin 
za motiviranje in usmerjanje pacientov v delavnice.«■

[Novosti v zavodih]
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Program izmenjave 
zdravstvenega osebja 2016

Program izmenjave 
zdravstvenega osebja 
organizira Evropska 
zveza bolnišnic in 
drugih zdravstvenih 
organizacij (HOPE), 
Združenje pa se vanj 
vključuje že šesto leto.
Namen programa 

izmenjave zdravstvenega osebja je izmenjava 
znanja, izkušenj ter dobrih praks med zdra-
vstvenim osebjem znotraj Evropske unije.
Program izmenjave je namenjen vsem zdra-
vstvenim delavcem in sodelavcem ter osta-
lemu osebju, zlasti tistemu, ki opravlja delo 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih. 
Izpolnjevati morajo pogoj treh let delovnih 
izkušenj (njihovo delo mora biti posredno 
bodisi neposredno povezano z upravljanjem 
ali vodenjem), ter imeti ustrezno znanje tuje-
ga jezika, ki ga zahteva država gostiteljica. V 
večini primerov je slednji angleščina, z izjemo 
Avstrije (nemščina), Nemčije, Švice (poleg 
angleščine tudi nemščina), Belgije (poleg 
angleščine tudi francoščina), Luksemburga in 
Francije (francoščina) ter Španije (španščina, 
angleščina, francoščina).
Tema štiri tedenskega programa izmenjave 
2016 je »Innovation in hospitals and healt-
hcare: the way forward«.
Prijavite se koordinatorki izmenjave, za 
Slovenijo Maja Zdolšek (maja.zdolsek@zdrzz.
si), Združenje zdravstvenih zavodov Sloveni-
je, najkasneje do 31.10. 2015.
Splošna pravila, ki veljajo pri odhodu v tujino:

 Ș denarno nadomestilo za čas odsotnosti 
(plača) je stvar dogovora med udeležencem 
izmenjave in matičnim delodajalcem,

 Ș namestitev in en obrok dnevno zagotovi 
gostitelj,

 Ș stroški prevozov itd. so stvar dogovora med 
udeležencem in njegovim delodajalcem.

Več informacij se nahaja na 
www.hope.be/04exchange/exchangefirstpage.
html ■

[Napovednik dogodkov]

31. oktober  2015

november 2015

januar 2016:

marec 2016

maj 2016

junij 2016

julij 2016

prijava udeležencev in gostiteljev

opravljena izbira kandidatov

testiranje jezikovnega znanja kandidata 
(kandidat pokliče koordinatorja izmenjave 
države, v katero je bil izbran)

izdelava individualnega programa 
posameznega udeleženca programa (v 
sodelovanju z gostiteljem, nacionalnim 
koordinatorjem ter udeležencem 
izmenjave)

formalni pričetek programa izmenjave, v 
trajanju 4 tednov (od 9. maja 2016 do 5. 
junija 2016)

zaključek programa izmenjave in odhod 
na evalvacijsko konferenco (od 6. junija 
2016 do 8. junija 2016 – Rim, Italija)

oddaja končnega poročila (udeleženec, 
gostitelj)
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[Napovednik dogodkov]

Kako odporna je vaša zdravstvena 
ustanova na naravne nesreče in 
druge nepričakovane dogodke? 

Zdravstvene ustanove predstavljajo pomembno kritično 
infrastrukturo v Sloveniji. Nepričakovani dogodki, bodisi 
naravni ali tehnološki, ki so jim današnje družbe čedalje bolj 
izpostavljene, imajo lahko resne posledice tako za okolje kot tudi 
prebivalstvo, hkrati pa zavirajo gospodarsko rast in manjšajo 
konkurenčnost regije kot celote.  
Zaradi medsebojne soodvisnosti različnih sektorjev, lahko motnje 
v enem sektorju povzročijo motnje v drugih sektorjih. V ciklu 
obvladovanja nesreč je ključnega pomena izmenjava informacij 
med institucijami, ki vpliva tudi na učinkovitost odzivanja. 
S poznavanjem inovativnih konceptov in metod na področju 
prepoznavanja tveganj, preprečevanja nesreč in obvladovanja 
kriznih razmer lahko zdravstvene ustanove prispevajo k 
izboljšani varnosti in učinkovitejšem obvladovanju kriznih 
razmer tako na nivoju lokalnih skupnosti kot tudi regije, zato 

vas vabimo, da se udeležite mednarodne konference z naslovom 
»MOVING BEYOND RISKS: Organizing for resilience«, ki bo 
potekala med 16. in 17. septembrom 2015 na Bledu.
Za slovenske strokovnjake, raziskovalce, politične odločevalce 
in širšo zainteresirano javnost, ki se na različnih področjih 
ukvarjajo z vprašanjem odpornosti pred naravnimi in drugimi 
nesrečami oziroma ki delujejo na področju obvladovanja 
tveganj in doseganja poslovne odličnosti bo konferenca 
edinstvena priložnost seznanitve z najnovejšimi dognanji, 
najučinkovitejšimi praksami in pristopi k izboljševanju 
zanesljivosti in odpornosti kritičnih infrastruktur z vsega 
sveta.

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani: 
www.beyond-risks-conference.eu.  

Strokovna ekskurzija v Celovec
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije organizira enodnevno 
strokovno ekskurzijo na temo notranjega revidiranja. Letošnja 
strokovna ekskurzija bo potekala v mesecu oktobru v eni izmed 
bolnišnic v avstrijskem Celovcu. Na dogodek ste vabljeni vsi, ki se 
v zdravstvenih zavodih ukvarjate z notranjim revidiranjem. Več 
informacij boste prejeli v prvih dneh meseca septembra.

Za vprašanja in predloge smo vam na voljo:
tatjana.jevsevar@zdrzz.si, gp.zdruzenje@zdrzz.si.



Pregled dogodkov 

Seje odborov dejavnosti Združenja*
6. seja Odbora zobozdravstvene 
dejavnosti 
10. junij  2015 

1. Potrditev zapisnika 5. seje Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti
2. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015
3. Kazalci kakovosti na področju zobozdravstvene vzgoje in preventive v otroškem in mladinskem 

zobozdravstvu
4. Prispevek o zobozdravstvu v reviji Mladina danes
5. Razno

5. seja Komisije za notranji nadzor 
10. junij 2015 

1. Potrditev zapisnika 4. seje Komisije za notranji nadzor
2. Predstavitev delovanja KNN predstavniku Ministrstva za zdravje RS
3. Predstavitev rezultatov ankete (skupno JN za NR)
4. Strokovna ekskurzija
5. Razno 

12. seja Odbora bolnišnične dejavnosti 
15. junij 2015 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Odbora bolnišnične dejavnosti
2. Simulacija uvedbe novega gruperja SPP 6.0 – predstavitev podatkov s strani ZZZS
3. Prenova Spremljanja zunajbolnišničnih obravnav (eSZBO) in prenova Registra izvajalcev 

zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZZDZ)
4. Razno 

13. seja Odbora bolnišnične dejavnosti 
8. julij 2015 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Odbora bolnišnične dejavnosti
2. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, oblikovanje dopolnitev in pripomb
3. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 – seznanitev s sprejetimi spremembami
4. Razno

6. seja Odbora za terciarno dejavnost 
8. julij 2015

1. Potrditev zapisnika 5. seje Odbora terciarne dejavnosti 
2. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, oblikovanje dopolnitev in pripomb
3. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 – seznanitev s sprejetimi spremembami
4. Razno

9. seja Pravne komisije 
9. julij 2015

1. Potrditev zapisnika 8. seje Pravne komisije 
2. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, oblikovanje dopolnitev in 

pripomb
3. Vprašanja zavodov
4. Razno 

13. seja Odbora osnovne zdravstvene 
dejavnosti 
16. julij 2015

1. Potrditev zapisnika 12. seje Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti
2. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, oblikovanje dopolnitev in pripomb
3. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 – seznanitev s sprejetimi spremembami
4. Predstavitev projekta Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju 
5. Urgentni centri
6. Razno 

14. seja Upravnega odbora 
23. julij 2015 

1. Potrditev zapisnika 13. seje Upravnega odbora
2. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, oblikovanje dopolnitev in pripomb
3. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 – seznanitev s sprejetimi spremembami
4. Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015
5. Imenovanje novih članov komisij
6. Razno 

*Zapisniki sej so dostopni na spletni strani Združenja www.zdrzz.si



Vabimo vas na
10.  športne igre slovenskih bolnišnic,

ki bodo potekale 12. septembra 2015 na Otočcu in bodo 
tudi letos enodnevne.

Letošnje športne igre slovenskih bolnišnic organizira Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije v sodelovanju s Splošno bolnišnico 
Novo mesto.
Udeleženci se bodo lahko pomerili v naslednjih disciplinah: tenis, 
namizni tenis, odbojka na mivki, nogomet, golf, košarka, balinanje, 
badminton, veščine v pustolovskem parku (za vodje ekip ali direktorje 
zavodov) in srednjeveške igre (netekmovalna disciplina). Več informacij 
dobite na e-naslovu: gp.zdruzenje@zdrzz.si. 

O vseh podrobnostih v zvezi s potekom dogodka in prijavami vas bomo 
obvestili po 1. septembru 2015.   

V upanju, da bi se tudi to leto počutili kar najbolje, vas lepo 
pozdravljamo in vabimo k sodelovanju.

Organizacijski odbor 10. športnih iger slovenskih bolnišnic


