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ZBORNIK 
PRO J E K TN I H N A LOG
U D E L E Ž E N C E V U S P O S A B L JA N JA
I Z  VO D S T V E N I H KO M P E T E N C 
Z A Z D R AV N I K E I N  Z O B O Z D R AV N I K E

Ideja, da bi vodilnim delavcem v 
zdravstvu in drugim zainteresiranim 
pomagali pri vodenju in odločitvah, 
ki niso povezane zgolj z medicinsko 
stroko, je stara že nekaj let. 

Ob pomoči širokega kroga zunanjih 
partnerjev, s povezovanjem domačih in 
tujih znanj ter izkušenj, smo oblikovali 
program usposabljanja, ki naslavlja vsa 
ključna področja managementa. 

Strokovnjaki, ki kot predavatelji 
sodelujejo pri izvajanju programa, so 
skupaj s slušatelji nadgrajevali in z 
izmenjavo dobrih praks dopolnjevali 
program. Pod njihovim mentorstvom 
so nastale projektne naloge, kjer so 
slušatelji skušali osvetliti problem 
na določenem področju in poiskati 
konkretne rešitve. Zbornik je tako pester 
zbir, v določenih nalogah teoretično, 
v določenih popolnoma konkretno 
rešljivih izzivov. 

Program usposabljanja se bo 
tudi  naprej poglabljal in skušal slediti 
potrebam v zdravstvu. Zaradi tega je 
pričakovati še veliko kvalitetnih rešitev, 
temelječih na novo pridobljenemu in 
nadgrajenemu znanju. 

Zahvala predavateljem in čestitke 
slušateljem za novo pridobljena znanja, 
za katera upamo, da bodo vsem 

nam prinesla dodano vrednost. Vsi 
si želimo, da skupaj najdemo pot k 
uspešnejšemu vodenju zdravstvenih 
organizacij s sprejemanjem dobrih 
odločitev. Končni rezultat in cilj 
sodelovanja strokovnjakov različnih 
področij je izboljšanje kompetenc, kar 
poleg znanja managementa pomeni 
tudi pridobivanje mehkih kompetenc, 
nujno potrebnih za uspešno vodenje 
timov in ostalih institucij. Vse to bo 
prispevalo k zadovoljstvu sodelavcev 
in k najvažnejšemu cilju vseh nas – 
kvalitetnejši, bolj ekonomični obravnavi 
ter predvsem zadovoljnemu bolniku.

Prva številka zbornika in prvi 
krog slušateljev bo vedno zavzemal 
posebno mesto. To je namreč prvi 
korak k sistemskemu in predvsem 
sistematičnemu usposabljanju iz 
vodstvenih kompetenc za zdravnike in 
zobozdravnike v našem prostoru. Da je 
to nujno potreben korak, vemo. Dolga 
ter vijugasta pot nas ne sme ovirati, 
temveč le dodatno motivirati,  
da stopimo še korak dlje.

Spoštovani,

ZBORNIKU IZ VE M NA POT …

Univerza v Ljubljani
Ekonomska 
fakulteta

Univerza na Primorskem
Fakulteta za 
management
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Kako razviti čustveno inteligenco 

  
Avtor: Ana Bokan, dr. med., mentor: Ana Domenis Cankar, univ. dipl. psih 
 
 
Vsakdo se lahko ujezi – to res ni težko. Toda težko se je ujeziti na pravo osebo, ravno prav, v pravem trenutku, 
iz pravega razloga in na pravi način. 
 
Aristotel 
 
 
Povzetek 
 
V Zdravstvenem domu Nova Gorica imamo vzpostavljeno Službo nujne medicinske pomoči, v kateri je redno 
zaposlenih 5 zdravnikov specialistov, 13 diplomiranih zdravstvenikov/medicinskih sester in 27 srednjih zdrav-
stvenih tehnikov/medicinskih sester. Kot vodja te službe sem vpletena v veliko izzivov, dogodkov, konfliktov in 
rutinskih opravil, ki od mene zahtevajo čustveno inteligentno sprejemanje sebe in okolice ter čustveno inteligentno 
mišljenje in vedenje. To ni le stvar mojih osebnostnih lastnosti, ki so že vzpostavljene, ampak je to stvar sposob-
nosti, ki jih lahko izpopolnjujem.  
Projektna naloga je namenjena pregledu dostopne literature na temo čustvene inteligence, s poudarkom na nje-
nem razvoju. Čustvena inteligenca prihaja vse bolj v ospredje pomembnosti na poti k uspehu, tako na delovnem 
mestu kot v osebnem življenju. 
Čustvena inteligenca pokriva pet osnovnih področij, ki se medsebojno prepletajo: samozavedanje, samonadzo-
rovanje, motivacija, empatija in družbene veščine. Vsako področje prinaša svoje prednosti, ki se jih lahko trenira 
kot veščine.  
Na razpolago je veliko testov čustvene inteligence, na podlagi katerih se dobi vpogled, koliko si v njih spreten in 
katere spretnosti je potrebno še dodatno izpopolnjevati. Za vsak temeljni element obstajajo določene naloge, ki 
jih je potrebno izvajati daljše časovno obdobje, s čimer se dviguje nivo čustvene inteligence in s tem tudi možnosti 
za osebni ali družbeni uspeh. 
 
 
 
1. Čustvena inteligenca in čustvena spretnost 

Čustvena inteligenca je preprosto povedano inteli-
gentna uporaba čustev: spodbujanje sebe, kljubova-
nje frustracijam, nadziranje vzgibov, odlaganje z za-
dovoljitvijo, obvladovanje razpoloženja, sproščanje 
stisk, vživljanje v čustva drugih, upanje, ... Svoja čus-
tva namerno uporabljamo tako, da nam pomagajo k 
takšnemu vedenju in mišljenju, ki nam je v korist.  
Možnost uporabe čustvene inteligence na delovnem 
mestu so skoraj neomejene. Čustvena inteligenca je 
nepogrešljiva pri reševanju neprijetnih težav s sode-
lavcem, sklepanju pogodbe s težavno stranko, kritizi-
ranju šefa, vztrajanju pri nalogi dokler ni opravljena, 
in številnih drugih izzivih na poti k uspehu. Čustveno 
inteligenco uporabljamo tako na osebni ravni (ko po-
magamo sami sebi), kot na medosebni (ko pomagamo 
drugim). 

Čustvena inteligenca izvira iz pet temeljnih elemen-
tov, ki se medsebojno prepletajo: 

SAMOZAVEDANJE: poznavanje svojih čustev 
(prepoznavanje občutkov, v katerih se znajdemo),  
SAMONADZOROVANJE: obvladovanje svojih 
čustev (prilagajanje občutkov, da ustrezajo okolišči-
nam),  
MOTIVACIJA: spodbujanje sebe (urejanje čustev, 
da služijo namenu: večji zbranosti, spodbujanju, 
ustvarjalnosti),  
EMPATIJA: prepoznavanje čustev drugih,  
DRUŽBENE VEŠČINE: uravnavanje odnosov (ko-
munikacijske sposobnosti). 
Čustvena spretnost je priučena sposobnost, ki temelji 
na čustveni inteligentnosti in pogojuje izjemno de-
lovno storilnost. Čustvena inteligentnost določa našo 
zmogljivost za učenje praktičnih spretnosti, ki teme-
ljijo na petih temeljnih elementih čustvene inteli-
gence. Čustvena spretnost pokaže, kolikšen delež 
zmogljivosti smo pretvorili v delovne spretnosti. Če 
je oseba visoko čustveno inteligentna, ji s tem še ni 
zagotovljeno, da bo osvojila tiste čustvene spretnosti, 
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ki so pomembne pri delu. Visoka čustvena inteli-
genca pomeni le odlično osnovo za osvajanje teh 
spretnosti. Osnovne spretnosti čustvene inteligence 
so nujno potrebne za uspešno osvajanje spretnosti, ki 
zagotavljajo uspeh na delovnem mestu. Še posebej so 
pomembne pri vodenju. 

1.1. Poznavanje svojih čustev 

Visoka stopnja samozavedanja nam omogoča, da si 
prisluhnemo in se opazujemo pri delovanju. Ker smo 
središče svojega vesolja, moramo najprej razumeti 
svoje motive, ki nas silijo, da delamo, kar delamo. 
Šele potem lahko začnemo spreminjati svoja dejanja 
tako, da bomo dosegli večji uspeh. Razumeti mo-
ramo, kaj je za nas pomembno, kako doživljamo 
stvari, kaj hočemo, kako čutimo in kakšen odnos 
imamo do drugih. Če se ne zavedamo sami sebe, ni-
mamo dovolj podatkov za učinkovito odločanje. Zelo 
je pomembno, da svoja čustva prepoznamo. Ko se ne 
oziramo na svoja čustva ali jih zanikamo, odvza-
memo možnost, da bi jih rešili.  
Razmisliti moramo, kako ocenjujemo. Ocene so vsi 
najrazličnejši vtisi, razlage in pričakovanja, ki jih 
imamo o sebi, drugih ljudeh in situacijah. Nanje vpli-
vajo različni dejavniki, ki oblikujejo našo osebnost 
(družinsko okolje, prejšnje izkušnje, naravne sposob-
nosti, sistemi verovanj). Navadno se kažejo v obliki 
misli ali notranjega dialoga. Če se zavedamo, kako 
ocenjujemo, lahko ugotovimo, kako naše misli vpli-
vajo na naša čustva, dejanja in odzive ter jih v skladu 
s tem primerno spremenimo. Večkrat moramo pri-
sluhniti našemu notranjemu glasu in ga natančno za-
slišati. 
Pozorni moramo biti tudi na svoja dejanja, saj so de-
janja fizična in jih lahko drugi vidijo, pa tudi sami jih 
lahko opazujemo. Po navadi se zavedamo svojih de-
janj (grem na sestanek, sedim na stolu, govorim med 
sestankom), ne zavedamo pa se malenkosti, ki jih 
spremljajo (na sestanek hodim počasi – sestanka se 
nočem udeležiti/med potjo razmišljam o sestanku, na 
stolu sedim sključeno – razgovor me ne zanima/sem 
utrujen, z govorjenjem prekinjam govornika – sem 
neolikan/imam veliko idej in bi rad, da jih čimprej sli-
šijo). Te malenkosti pa drugi najprej opazijo in jih 
lahko uporabijo za oceno našega odnosa in vedenja. 
Obstaja področje, ki je nedostopno naši zavesti: intu-
icija, spontani navdihi. Nanjo sicer ne moramo vpli-
vati neposredno, imamo pa možnost, da jo spodbu-
dimo, saj nam lahko včasih pomaga na popolnoma 
nepričakovan način. Zaupati ji moramo, saj je naš 
najobčutljivejši in najzanesljivejši barometer čustev. 
Da spoznamo sebe, moramo prisluhniti tudi drugim. 
Če drugim ne prisluhnemo, resno omejujemo pozna-
vanje lastnih čustev, misli in vedenja. Bolj kot smo 

zatopljeni sami vase, verjetneje je, da podremo lastno 
čustveno ravnovesje. Ljudje, ki ne poslušajo drugih, 
so prepričani, da sami vse najbolje vedo. 
 
Spretnosti zavedanja sebe 

ČUSTVENA ZAVEST (prepoznavanje svojih čustev 
in njihovega učinkovanja): Ljudje s takšno spretnos-
tjo vedo, katera čustva doživljajo in zakaj; se zave-
dajo povezave med občutki in med tem, kar mislijo, 
delajo in govorijo; prepoznajo, kako občutki vplivajo 
na njihovo storilnost; so zavestno usmerjeni k svojim 
vrednotam in ciljem. Čustvena zavest se začenja z 
uglaševanjem tokov občutkov, ki se stalno pretakajo 
v vsakem od nas, in prepoznavanjem, kako čustva 
oblikujejo naša opažanja, misli in početje. 
NATANČNO OCENJEVANJE SEBE (poznavanje 
svojih zmogljivosti in omejitev): Ljudje s takšno 
spretnostjo se zavedajo svojih zmogljivosti in slabo-
sti; se poglabljajo vase in se učijo iz izkušenj; so spre-
jemljivi za povratno informacijo, nove poglede, ne-
prestano učenje in osebni razvoj; imajo smisel za hu-
mor in so sposobni nase gledati v pravi luči. Veči-
noma vsi rajši zanikamo napake, kar je čustveno 
udobna strategija, ki nas varuje pred stisko, v kakršni 
bi se znašli, če bi si priznali kruto resnico. Obrambni 
položaj nas varuje na več različnih načinov: podce-
njuje dejstva, preseje pomembne podatke, racionali-
zira in išče »primerne izgovore«, skratka dejstva 
oropa njihove čustvene resnice. 
ZAUPANJE VASE (močno razvit čut za lastne vre-
dnote in sposobnosti): Ljudje s takšno spretnostjo se 
predstavijo z zaupanjem vase, imajo »nastop«; si 
upajo izreči nepriljubljena mnenja in se izpostaviti, če 
je treba zagovarjati resnico; so odločni in se pravilno 
odločajo kljub negotovosti in pritiskom. Komur pri-
manjkuje zaupanja vase, z vsako napako pritrdi svo-
jemu občutku, da je nesposoben. Pomanjkanje zaupa-
nja vase se kaže v občutkih, kot so nebogljenost, ne-
moč in dvom vase. Skrajno zaupanje vase pa, po 
drugi strani, lahko izzveni kot predrznost, še zlasti pri 
ljudeh ,ki ne obvladajo družbenih spretnosti. Vseka-
kor mora biti zaupanje vase ubrano z resničnostjo, če 
želimo, da učinkuje pozitivno. Zaupanje vase nam 
vliva moč, da premagamo tudi najtežje odločitve ali 
smo dosledni v dejanjih, v katere zaupamo kljub nas-
protovanjem in nesoglasjem ali zelo jasnim neodo-
bravanjem drugih. Ljudje z zaupanjem vase so od-
ločni in brez ošabnosti ali umika v obrambni položaj 
zagovarjajo svojo odločitev. 
 
1.2. Obvladovanje svojih čustev 

To navadno razumemo kot zahtevo po zatajitvi last-
nih čustev. Obvladovanje čustev je nekaj popolnoma 
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drugega kot potlačitev. Pomeni, da svoja čustva razu-
memo in jih zato lažje uporabimo sebi v prid. Čustva 
nastajajo, ko se v odzivu na zunanji dogodek preple-
tejo vsi trije sestavni deli čustev: misli in spoznavne 
ocene, telesne spremembe in dejanja v razburjenju ter 
naše vedenje. Če obvladamo te sestavne dele, smo 
sposobni učinkovito obvladovati svoja čustva.  
Temelj dobrega vodenja je učinkovita sposobnost re-
ševanja problemov. Če hočemo učinkovito obvlado-
vati čustva, moramo razviti sposobnosti za reševanje 
problemov, tako da določimo najučinkovitejše strate-
gije za rešitev problema. Če vidimo življenje kot vr-
sto situacij, ki zahtevajo odziv, ni nobena situacija 
sama po sebi problem, problem postane zaradi našega 
neučinkovitega odziva. 
 
Spretnosti obvladovanja sebe 

NADZOROVANJE SEBE (brzdanje razrvanih 
čustev in vzgibov): Ljudje s takšno spretnostjo dobro 
obvladujejo razrvana čustva in vzgibe; ostanejo 
zbrani, pozitivno razpoloženi in neustrašni tudi v 
skušnjavah; ohranijo jasno misel in so še naprej 
zbrani, četudi so pod pritiskom. Spretnost obvladova-
nja sebe je komaj opazna; v glavnem se razodeva v 
odsotnosti bolj očitnih čustvenih požarov. Takšno 
spretnost prepoznamo po znakih, kot so ohranitev 
mirne krvi v stresnem stanju ali obvladovanje so-
vražno razpoložene osebe brez vračanja udarcev. Čim 
bolj natančno lahko nadzorujemo svoja čustvena 
vznemirjenja, tem hitreje si opomoremo od stiske. 
ZANESLJIVOST IN VESTNOST (ohranjanje meril 
za odkritost in poštenost; odgovornost za osebno sto-
rilnost): Ljudje s takšno spretnostjo vedno delajo v 
skladu z etičnimi načeli in jim ni mogoče ničesar oči-
tati; zaupanje gradijo na osebni zanesljivosti in vero-
dostojnosti; priznavajo svoje napake in nasprotujejo 
neetičnim dejanjem drugih; se zavzemajo za stroga, 
načelna stališča, četudi niso priljubljena; izpolnjujejo 
obveznosti in držijo obljube; so zaslužni za izpolnje-
vanje lastnih ciljev; so urejeni in natančni pri delu. 
Običajna znamenja vestnosti so točnost, natančnost 
pri delu, samodisciplina in doslednost v izvrševanju 
odgovornosti. Takšni ljudje spoštujejo pravila, so pri-
pravljeni pomagati in se zanimajo za druge, s katerimi 
delajo. Vestnost brez empatije in družbenih spretnosti 
lahko pripelje v težave. Ker so vestni ljudje tako za-
htevni do sebe, včasih postavljajo enaka merila tudi 
drugim in so zato premalo uvidevni, če se drugi ne 
izkažejo z enako stopnjo vzornega vedenja. 
PRILAGODLJIVOST IN DOJEMLJIVOST ZA NO-
VOSTI (prožnost pri obvladovanju sprememb; zado-
voljstvo ob novih zamislih, pristopih in spoznanjih): 
Ljudje s takšno spretnostjo iščejo sveže zamisli iz 
različnih virov; si izmišljajo izvirne rešitve za 

probleme; rojevajo nove zamisli; v mišljenju zavze-
majo nova in tudi tvegana stališča; brez problemov 
izpolnijo več zahtev hkrati, razvrščajo zadeve po po-
membnosti in se naglo spreminjajo; prilagajajo svoje 
odzivanje in taktiko tako, da so primerni okoliščinam; 
so prožni v svojem opazovanju dogajanja. Ljudje, ki 
imajo majhne sposobnosti prilagajanja, se prepuščajo 
strahu, zaskrbljenosti in svojemu notranjemu nela-
godju zaradi sprememb. Prilagodljivost zahteva prož-
nost v upoštevanju več različnih pogledov na dolo-
čene okoliščine. Prožnost pa je po drugi strani odvi-
sna od čustvene zmogljivosti: sposobnost ohraniti la-
godnost kljub dvomljivosti in ostati miren navkljub 
nepričakovanim dogajanjem. 
 
1.3. Spodbujanje sebe 

Tehnično gledano je motivacija usmerjeno porablja-
nje energije v poseben namen. Motivacija se nanaša 
na sile, ki spodbujajo in usmerjajo naše vedenje ter 
nam kot posamezniku ali skupini pomagajo, da dose-
žemo zastavljene cilje. Motivacija je bistvena za to, 
da se dela lotimo in pri njem vztrajamo. V kontekstu 
čustvene inteligence pomeni, da svoj čustveni sistem 
uporabimo kot gonilno silo vsega procesa. Viri moti-
vacije so štirje: mi sami, dobri prijatelji z družino in 
sodelavci, čustveni mentorji ter okolje. V okviru mo-
tivacije se obravnava samozavest, težnje, odločnost, 
vztrajnost, predanost in optimizem. 
 
Spretnosti motivacije 

TEŽNJA K IZPOLNITVI CILJA (prizadevanje za 
doseganje ali izpopolnjevanje meril odličnosti): 
Ljudje s takšno spretnostjo so usmerjeni k ciljem in 
močno zagnani, da bi jih izpolnili ali dosegli ustrezna 
merila; zastavljajo cilje, ki so hkrati izziv, in preraču-
nano tvegajo; zbirajo podatke, da omejijo negotovost 
in odkrivajo načine, kako bolje delati; se učijo, kako 
izboljšati storilnost. Na splošno velja, da je predanost 
najpomembnejši sestavni del motivacije. Tistim, ki 
svojemu delu niso povsem predani, ne glede na na-
darjenost le redkokdaj uspe izkoristiti vse svoje 
zmožnosti. 
ZAVEZANOST (usklajenost s cilji skupine ali orga-
nizacije): Ljudje s takšno spretnostjo so se priprav-
ljeni žrtvovati za izpolnitev skupnih ciljev organiza-
cije; najdejo smisel v ciljih obsežnejšega poslanstva; 
pri odločanju in izbiranju se opirajo na temeljne vre-
dnote v skupini; marljivo iščejo priložnosti, ki olaj-
šajo izpolnjevanje skupnega poslanstva. Bistvo zave-
zanosti je spodobnost združevanja osebnih ciljev in 
skupnih ciljev delovne organizacije v en sam cilj.  
POBUDA IN OPTIMIZEM (pripravljenost za odziv 
na vsako priložnost; vztrajnost pri izpolnjevanju 
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ciljev kljub oviram in zadržkom): Ljudje s takšno 
spretnostjo so pripravljeni zgrabiti za vsako prilož-
nost; zasledujejo cilje in za njihovo izpolnitev storijo 
več, kot običajno zahtevajo ali pričakujejo od njih; 
prekoračijo mejo in kršijo pravila, če posel to za-
hteva; privabljajo še druge na zelo nenavadne in pod-
jetne načine; vztrajajo v izpolnjevanju ciljev kljub 
oviram in zadržkom; delajo v upanju na uspeh in ne 
iz strahu pred polomom; na ovire gledajo kot na 
nujno, vendar obvladljivo zlo in jih ne jemljejo kot 
osebne pomanjkljivosti. Ljudje s spodbudnim znača-
jem so dejavni, preden jih k temu prisilijo zunanje 
okoliščine. To pogosto pomeni, da se s predhodnim 
ukrepanjem zavarujejo pred težavami, še preden na-
stopijo, ali si pridobijo prednost z izkoriščanjem pri-
ložnosti, preden jih zaznajo drugi. Njihov optimizem 
je tako velik, da grožnjo ali oviro pogosto sprejmejo 
kot izziv in možnost za napredek. Stalno odzivanje na 
dogodke namesto pripravljenosti nanje je tipična last-
nost oseb s pomanjkljivo spodbudo. Ob slabem pred-
videvanju razvoja dogodkov smo prisiljeni v ravnanje 
v kriznih okoliščinah.  
»Poudari pozitivno, izloči negativno.« Optimist oceni 
zavrnitev kot rezultat več dejavnikov, na katere lahko 
vpliva, in ne razmišlja o njej kot o posledici osebne 
nepopravljive napake ali pomanjkljivosti. Optimisti 
obvladajo zavrnitev z iskanjem pozitivnega odgo-
vora, hitreje in lažje realno presodijo zavrnitev in pri-
znajo svoj delež krivde. Nasprotno pa pesimisti raz-
loge za neuspeh iščejo pri sebi in dvomijo, da lahko 
sami vplivajo na uspeh. 
 
1.4. Prepoznavanje čustev drugih 

Empatija pomeni doumeti položaj drugega, okoli-
ščine, v katerih se je znašel, in razumeti, kako se v 
tistem hipu počuti. Pri tem ostanemo na distanci, in 
sicer v tem smislu, da se ne izgubimo v položaju dru-
gega in lahko vselej razlikujemo med svojimi last-
nimi občutki in občutki drugega. 

Spretnosti empatije 

RAZUMEVANJE DRUGIH (prepoznavanje občut-
kov in pogledov drugih in izkazovanje zanimanja za 
njihove zadrege): Ljudje s takšno spretnostjo so po-
zorni na čustvene namige in znajo poslušati; ne skri-
vajo rahločutnosti in razumejo stališča drugih; poma-
gajo drugim na osnovi prepoznavanja njihovih potreb 
in občutkov. Uho z odličnim posluhom je bistvo 
empatije. Ljudje, o katerih menimo da so prijetni so-
govorniki, običajno več poslušajo kot govorijo. Pozor 
- empatijo lahko izrabljamo kot orodje v zavajanju 
ljudi. Takšno vrsto empatije pogosto srečujemo in jo 
imenujemo psevdoempatija. To je družbeno nepristna 
poza, ki se zruši, kakor hitro jo prepoznamo. Pred 

lažno empatijo imamo naravna varovala – sposob-
nost, da zaznamo kdaj ni iskrena. Empatija nas lahko 
tudi pahne v stisko, še posebno, ko se močno vznemi-
rimo ob bolečini nekoga, ki nam je drag. Takšno iz-
kušnjo pogosto doživljajo osebe, ki so razvile visoko 
stopnjo empatije in so izpostavljene negativnemu raz-
položenju druge osebe, pa doslej še niso osvojile do-
volj spretnosti za obvladovanje sebe, da bi v sebi 
ublažile sočutno žalost.  
RAZVOJNA RAST DRUGIH (prepoznavanje potreb 
drugih po napredovanju in prepričevanje o njihovih 
sposobnostih): Ljudje s takšno spretnostjo priznavajo 
in nagrajujejo zmogljivosti in dosežke drugih ljudi; se 
odzovejo z ustrezno povratno informacijo in prepoz-
najo potrebe drugih za nadaljnjo razvojno rast; vo-
dijo, občasno svetujejo ter zastavljajo naloge, ki so 
izziv za nadaljnji razvoj osebnih spretnosti in ga po-
spešujejo. V osrčju spremljanja razvoja drugih je sve-
tovanje. Za boljšo učinkovitost svetovanja pa se je 
treba opreti na empatijo ter sposobnost usmerjanja 
pozornosti na lastne občutke ter delitve teh občutkov 
z drugimi. S tehtnim svetovanjem ali vodenjem lahko 
zaposlenim veliko pomagamo, da dosegajo boljše re-
zultate pri delu, obenem pa utrjujemo njihovo zve-
stobo in jim vlivamo več zadovoljstva pri delu. 
USTREŽLJIVOST (predvidevanje, prepoznavanje in 
izpopolnjevanje potreb drugih): Ljudje s takšno spret-
nostjo razumejo potrebe stranke in jih usklajujejo z 
možnimi uslugami in razpoložljivimi proizvodi; se 
trudijo na več načinov, da bi vzbudili večje zadovolj-
stvo strank in si zagotovili njihovo zvestobo; rade vo-
lje ponudijo pomoč; takoj sprejmejo stališče stranke 
in se postavijo v vlogo zaupnega svetovalca. Če 
hočemo blesteti v ustrežljivosti, moramo nenehno 
spremljati, ali je stranka zadovoljna. Ne smemo ostati 
brezbrižni, dokler se ne začne pritoževati, temveč ji 
moramo postreči s podatki, ki bi lahko bili koristni 
zanjo, k čemur pa nas ne sme spodbujati nobena misel 
na lastno korist. 
ZAVZEMANJE ZA RAZLIČNOSTI (ustvarjanje 
priložnosti za sodelovanje različnih ljudi): Ljudje s 
takšno spretnostjo spoštujejo ljudi, kljub njihovemu 
različnemu poreklu, in imajo z njimi dobre odnose; 
razumejo različnost pogledov na svet in sprejemajo 
različnost med skupinami ljudi; v raznolikosti pre-
poznavajo priložnost za ustvarjanje vzdušja, v kate-
rem lahko uspevajo različni ljudje; izrivajo pristra-
nost in nestrpnost.  
POSLOVODNA ZAVEST (prepoznavanje skupin-
skih čustvenih tokov in odnosov glede na vplivnost): 
Ljudje s takšno spretnostjo natančno prepoznavajo 
moč, ki gradi ključne odnose; odkrivajo odločilne 
družbene povezave; razumejo silnice, ki oblikujejo 
poglede in dejanja strank, potrošnikov in tekmecev; 
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natančno prepoznavajo stvarnost v organizaciji in zu-
naj nje. 
 

1.5. Uravnavanje odnosov 

Temelj vsakega odnosa je komunikacija. Za našo čus-
tveno inteligenco so učinkovite komunikacijske spo-
sobnosti bistvenega pomena. Sposobnosti, ki nam 
omogočajo učinkovito in produktivno sporazumeva-
nje z drugimi so samorazkrivanje (drugim jasno po-
vemo, kaj mislimo, čutimo, hočemo), odločnost (bra-
nimo svoje mnenje, ideje, prepričanja in potrebe), di-
namično poslušanje (slišimo tisto, kar drugi zares go-
vori), kritika (konstruktivno povemo svoje mnenje o 
idejah, dejanjih drugega), skupinska komunikacija 
(sporazumevanje v skupinski situaciji). Lastnost na 
katerih sloni vsaka od teh sposobnosti in ji zagotavlja 
učinkovitost, je tankočutnost: kadar v sporazumeva-
nju z drugimi uporabljamo čustveno inteligenco, smo 
zelo pozorni, kakšen je naš vpliv na njihova čustva, 
misli in vedenje ter temu primerno prilagajamo ko-
munikacijo.  

Družbene spretnosti 

VPLIVNOST (obvladovanje učinkovitih taktik pre-
pričevanja): Ljudje s takšno spretnostjo so sposobni 
pritegniti ljudi k sodelovanju; uglasijo svojo predsta-
vitev na poslušalčevo pozornost; uporabljajo splet 
strategij, na primer neposreden vpliv, da si pridobijo 
privoljenje ali podporo; uprizarjajo dramatične pri-
zore, da bi uspešneje razgrnili bistvo zadeve. V pri-
dobivanju vplivnosti je empatija ključnega pomena. 
Težko je ugodno vplivati na druge, če najprej ne ugo-
tovimo, kaj čutijo in v kakšnem položaju so. Ljudje, 
ki premalo obvladajo prepoznavanje čustvenih klju-
čev in so neizkušeni v vzpostavljanju vzajemnosti v 
družbi, so nespretni v pridobivanju vplivnosti. Prvi 
korak k vplivnosti je navezovanje odnosov. 
SPORAZUMEVANJE (pozorno poslušanje in pre-
pričljivost v oddajanju sporočil): Ljudje s takšno 
spretnostjo so uspešni v vzpostavljanju odnosov daj-
dam, saj se v sporočanju uglasijo s prepoznanimi čus-
tvenimi ključi; težje zadeve rešujejo odkrito; znajo 
poslušati, se opirajo na vzajemno razumevanje in po-
zdravljajo izmenjavo podatkov; spodbujajo odkrito 
sporazumevanje in so pripravljeni prisluhniti tako 
slabim kot dobrim vestem. 
OBVLADOVANJE SPOROV (pogajanje in reševa-
nje nesporazumov): Ljudje s takšno spretnostjo ob-
vladajo težavne ljudi in napete okoliščine z diplomat-
sko spretnostjo in taktiko; zaznajo, kje bi lahko iz-
bruhnil spor, javno razkrijejo nesoglasja in pomagajo 
pri umirjanju; spodbujajo razpravljanje in odkrite po-
govore; napeljujejo h kompromisnim rešitvam. 

VODENJE (navdihovanje in usmerjanje posamezni-
kov in skupin): Ljudje s takšno spretnostjo so odločni 
in spodbudni v navduševanju za skupno vizijo in po-
slanstvo; se postavijo v prvo vrsto, kadar okoliščine 
to zahtevajo, ne glede na svoj položaj; usmerjajo 
druge pri opravljanju dela in jim nalagajo odgovorno-
sti; vzorno vodijo. Spreten vodja je uglašen s pritaje-
nimi podtalnimi čustvenimi tokovi, ki se pretakajo v 
skupini, in tudi zazna, kako s svojimi dejanji vpliva 
na čustvene tokove skupine. V tem pogledu je vodja 
kot zrcalo vseh doživljanj v skupini. Vodja pa je tudi 
ključni vir čustvenega tona v organizaciji. Vznemir-
jenje, ki ga seva vodja, lahko predrami celo skupino, 
da krene v isto smer. 
SPODBUJANJE K SPREMEMBAM (uvajanje in 
obvladovanje sprememb): Ljudje s takšno spretnostjo 
prepoznajo potrebo po spremembi in odstranijo ovire 
pred njo; izzivajo status quo in tako pokažejo, kako 
potrebna je sprememba; zavzemajo se za spremembo 
in si pridobijo še druge, da bi jo uresničili; zasnujejo 
spremembo, ki jo pričakujejo od drugih. 
NAVEZOVANJE STIKOV (gojenje koristnih odno-
sov): Ljudje s takšno spretnostjo gojijo in vzdržujejo 
obsežne mreže neuradnih poznanstev; iščejo zlasti 
zveze, ki so obojestransko koristne; navezujejo od-
nose in druge držijo v navezi; vzpostavljajo in ohra-
njajo prijateljske vezi med sodelavci v službi. Ljudje 
s katerimi se dobro razumemo, jim zaupamo in sočus-
tvujemo z njimi, so najmočnejši člen v naši mreži. 
PRIDRUŽENOST IN SODELOVANJE (usklajenost 
v dejavnosti z drugimi in usmerjenost k vzpostavlja-
njem odnosov): Ljudje s takšno spretnostjo ohranjajo 
ravnovesje med izpolnjevanjem nalog in vzpostavlja-
njem odnosov; se pridružijo dogovarjanjem o načrtih, 
podatkih in sredstvih; skrbijo za prijateljsko vzdušje 
in sodelovanje; odkrivajo in spodbujajo priložnosti za 
sodelovanje. 
TIMSKE SPOSOBNOSTI (ustvarjanje usklajenega 
dopolnjevanja med člani skupine ali sinergije pri iz-
polnjevanju skupnih ciljev): Ljudje s takšno spretnos-
tjo gojijo kakovosti tima, kot so spoštovanje, ustre-
žljivost in sodelovanje; pritegnejo vse člane, da sode-
lujejo dejavno in navdušeno; gradijo timsko identi-
teto, solidarnost in zavezanost; ščitijo skupino in njen 
ugled; si delijo zasluge. 
 
2. Kako razviti čustveno inteligenco 

Naloge za razvoj čustvene inteligence lahko razde-
limo na pet elementarnih področij čustvene inteli-
gence. Z vprašalniki, ki sem jih uporabila za oceno, 
se testira vsako področje posebej, tako da dobiš z re-
zultatom vpogled v to, na katerem področju ti gre 
boljše, kje pa je še prostor za izboljšave. 
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2.1. Kako razviti poznavanje svojih čustev 

 Razmislimo, kako ocenjujemo 

Ocene se porajajo v obliki naših misli ali notranjega 
monologa, ko dobimo informacije iz nas samih in iz 
okolja. Za postavljanje ocen je dobro, da misel zač-
nemo z »Mislim...« (Mislim, da se moram ponovno 
sestati z direktorjem). Redno moramo uporabljati no-
tranji monolog. Vsak dan bi si morali vzeti čas in se 
pogovoriti sami s seboj (Mislim, da je bil direktor ne-
razumen, ko mi je naložil dodaten projekt. Še vedno 
zelo težko delam z novo sodelavko.). »Saj ne ve, o 
čem govori!«: O sestankih razmišljajmo, ko smo 
mirni. Vzemimo si nekaj minut po sestanku in se 
vprašajmo, kaj je vplivalo na našo oceno sestanka. 
Ali je res bilo tako? Mogoče gre le za to, da se nekdo 
ne strinja z nami, v resnici pa ve, o čem govori. Če 
opravimo notranji monolog, kadar smo mirni, bodo 
naše ocene razumnejše in lažje bomo prišli do pravil-
nih sklepov. Prisluhniti moramo notranjemu glasu, 
natančno ga moramo zaslišati. Če imamo v želodcu 
neprijeten občutek, ga ne smemo pregnati. Vprašati 
se moramo, od kod prihaja – sem pozabila na kakšen 
sestanek? Imam slabo vest? Sem predolgo delala? 
Priznati si moramo, da so naše ocene samo naše. Bo-
dimo pozorni na svoje ocene, vendar dajajmo prostor 
tudi drugim. Različni ljudje različno ocenjujemo isti 
dogodek. Naša ocena velja za nas, njihova pa zanje. 
Misli, čustva in ocene niso nespremenljive, ampak se 
spreminjajo z novimi podatki. To ne pomeni, da prej-
šnja ocena v prejšnjem času ni bila pravilna. Glede na 
naše dojemanje položaja in informacije, ki smo jih 
imeli je v tistem trenutku bila. 
 
Prisluhnimo svojim čutom 

Vsi naši čuti so viri podatkov o svetu. Z njimi zbi-
ramo informacije o sebi, drugih ljudeh in različnih si-
tuacijah. Razlikovati moramo med čutnimi zazna-
vami (vid, sluh, vonj, ...) in ocenami. Vaja, ki nam bo 
pomagala razpoznati, kaj čutimo: Na naslednjem 
sestanku skušajmo izmeriti razpoloženje skupine 
samo s čutnimi podatki (vid, sluh). Pozorno opa-
zujmo, kako se ljudje gledajo, ko se pogovarjajo, po-
slušajo (ali gledajo naravnost v oči – zaupanje?; ali 
govornik gleda vse ali se osredotoča le na eno osebo 
– se dobro počuti v skupini?; ali so poslušalci osredo-
točeni na govornika ali pa s pogledi begajo naokrog – 
zanimanje/nezanimanje?; ali ljudje strmijo, se mu-
zajo, gubajo čelo; ali vlada v prostoru tišina ali slišite 
kako se premikajo na stolih – zanimanje/nezanima-
nje?; ali govornik govori s povišanim glasom, obo-
tavljivo, ali si skačejo v besedo). Če se tega zave-
damo, se laže zanesemo na svoja čutila in na tej pod-
lagi pravilneje ocenjujemo. 

Navežimo stik s svojimi čustvi 

Zelo je pomembno, da svoja čustva prepoznamo: 
Jezni smo na sodelavko, ker ne opravlja svojega dela, 
tako da ga moramo namesto nje narediti mi. Jezni 
smo, vendar se z nikomer ne pogovarjamo o tem. Z 
njo smo odrezavi, v službi imamo preveč dela, ko pri-
demo domov, nas pri vratih pričaka hči, ki skače 
okrog nas, da bi nam pokazala risbico. Zakričimo na-
njo in na zunaj je videti, kot da smo jezni nanjo. Če 
bomo priznali svojo jezo, bomo lahko to čustvo pro-
duktivno usmerili. Mogoče se bomo soočili s sode-
lavko in jo vprašali, s čim ima težave, lahko se bomo 
pogovorili z nadrejenim. Ko se ne oziramo na svoja 
čustva ali jih zanikamo, odvzamemo možnost, da bi 
jih rešili.  
Kako navezati stik s svojimi čustvi: Pišimo dnevnik 
čustev. To nas spodbuja, da se začnemo na splošno 
zavedati svojih čustev in nam omogoči, da spoznamo 
vlogo, ki jo naša čustva igrajo v poklicnem življenju. 
Je katero čustvo, ki se pogosteje ponavlja, ali kar na-
prej doživljamo ista čustva zaradi istega vzroka. Ali 
lahko kaj spremenimo, da ne bomo tako zaskrbljeni? 
Tako lahko raziščemo, zakaj doživljamo določena 
čustva, kako bi spremenili situacijo in se izognili ne-
gativnim čustvom. 
Upremo se lahko tudi tako močnemu čustvu kot je 
jeza. Če upoštevamo, da je jeza prastari odziv na na-
pad in nevarnost, lahko ugotovimo, da danes pravi-
loma ne gre več za fizično nevarnost, pač pa za napad 
na samospoštovanje in dostojanstvo. 
Zavestno se pripravimo na stresne situacije. Preden se 
bomo spet prepustili stresu, pomislimo, kakšne pre-
dnosti ima lahko za nas. Npr. imamo pomemben 
sestanek, vendar obtičimo v prometu. Ne pritiskajmo 
na trobljo in naj se nam ne zdi, da se nam podira svet. 
Raje izkoristimo trenutek za drugačen pogled na 
stvari. Kakšne prednosti mi prinaša ta položaj? Lahko 
odkrijem kaj novega? Se lahko česa naučim? Večina 
ljudi v neprijetnih situacijah raje pobesni, kot da bi 
dogajanju pripisala pozitiven pomen. Lahko bi bilo še 
slabše. Poizkusimo poiskati v neprijetnih situacijah 
pozitivne plati: Zamudila sem letalo. Zlomila sem si 
nogo. Imela sem prometno nesrečo. 
 
Ugotovimo, kakšni so naši nameni 

Če se popolnoma zavedamo svojih namenov, lahko te 
podatke uporabimo za boljše strateško načrtovanje 
svojih dejanj. Namene je včasih težko prepoznati, 
predvsem zaradi tega, ker vidimo svoj navidezni na-
men, ne pa pravega ali pa so si včasih protislovni. 
Npr.: najraje bi se znesli na tajnico, ker smo besni, ker 
nam ni predala pomembnega sporočila. Želimo pa 
tudi, da bi se pri delu z nami dobro počutila, kar se ne 
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bi zgodilo, če bi vpili nanjo. Če spoznamo, da je naš 
pravi namen ohraniti dobre odnose, bomo jezo obvla-
dali. 

Bodimo pozorni na svoja dejanja 

Opazujmo svoja dejanja: ali gledam sogovorniku v 
oči, ali kdaj prikimam njegovim besedam (prikimam 
samo takrat, ko se strinjam s sogovornikom, ne ves 
čas), sedim pri miru ali prekinjam sogovornika, ali je 
med pogovorom pogled usmerjen v tla, gledam posa-
meznika ali več ljudi hkrati, med pogovorom uporab-
ljam medmete (aaa, mmm: poslušalci bodo mislili, da 
se nismo dobro pripravili, da se ne znamo odločiti kaj 
povedati). Ko ugotovimo, katera dejanja se pri nas 
ponavljajo, ugotovimo kakšen je njihov pomen. 
Svojih čustev ne izrazimo samo s tistim, kar jasno po-
vemo ali pokažemo. Pomembni so tudi izraz obraza, 
drža telesa, barva glasu, način izgovorjave. Včasih 
nismo pripravljeni čustev izražati z besedami. Če 
svoja čustva izražamo samo posredno, puščamo dru-
gemu velik manevrski prostor za razlage, sam mora 
ugibati, kaj čutimo.  
V našem jeziku je veliko besed, s katerimi izražamo 
čustva in občutke, vendar se večinoma spomnimo le 
nekaterih in vedno enakih (to mi gre na živce, to me 
jezi). Razširimo naš besedni zaklad. 
 
2.2. Kako razviti obvladovanje svojih čustev  

Kako spremeniti svoje misli, telesne spremembe in 
vedenje v svoj prid? 

Obvladujmo svoje misli. Namesto da bi se z vso 
vnemo prepustili svojemu razpoloženju, svoje ob-
čutke raje izrazimo z besedami in si tako zagotovimo 
nadzor nad dogajanjem. Ni vseeno, ali se odzovemo 
zelo besno ali pa čustvo, ki nas preplavi, poimenu-
jemo z besedo (»Ta hip sem zelo jezen.«). Prvi korak 
nam bo pomagal, da si bomo zagotovili kritično raz-
daljo, ki jo potrebujemo, da vzamemo svoja čustva 
resno, ne da bi nas ta hkrati povsem preplavila. 
Ne pretiravajmo s posploševanjem »Vedno je tako 
počasen, nikoli me ne posluša.« Zaradi pretiranega 
posploševanja se počutimo neupravičeno užaljeni in 
moralno vzvišeni. Bolje je reči »včasih«. Varujmo se 
uničujočih oznak: trapa, idiot. Če dajemo ljudem uni-
čujoče oznake, se prepričujemo, da je položaj nepre-
klicno slab in da ga ni mogoče popraviti. Izogibajmo 
se branju misli. Pogosto ne vemo, kakšni so motivi in 
nameni drugega. Če nam situacija ni jasna, nikar ne 
delajmo nikakršnih sklepov. Včasih je dobro kar na-
ravnost vprašati.  
Ne postavljajmo pravil, kako bi morali ravnati drugi. 
Če imamo pravila, kako bi se morali vesti drugi 
ljudje, se pripravimo na velika razočaranja in jezo, 

kajti drugi se pogosto ne vedejo tako, kot hočemo mi. 
Sodelavec bi se mi moral opravičiti. Začnemo verjeti, 
da se nam godi krivica. Priznati moramo, da smo si 
ljudje različni in imamo vsak svoja merila.  
Ne napihujmo pomena dogodka. Če si posledice sla-
bega dogodka razlagamo kot katastrofo, pomeni, da 
jih napihujemo. Pripravimo si vzorce poučnih trditev: 
pomislimo na situacijo, ki nam povzroča stres (pred-
stavitev poročila, odziv na jeznega pacienta) in si za-
pišimo poučne trditve, ki nam lahko pomagajo obvla-
dovati čustva v določeni situaciji: dobro sem opravil, 
ni se mi treba braniti, vem, da je moja ideja dobra, 
dobro mi bo šlo in užival bom v predstavitvi, govoril 
bom počasi in mirno, če mi kaj ne bo jasno, bom vpra-
šal. 
 
Obvladajmo vznemirjenost 

Če takoj opazimo telesne spremembe (povišana fre-
kvenca srca in dihanja, povišan krvni tlak, znojenje), 
vemo, da jih je potrebno spremeniti. Ko to dosežemo, 
zmanjšamo zaskrbljenost in strah ter preprečimo, da 
bi nas čustva popolnoma prevzela. Čustva, kot sta za-
skrbljenost in jeza, veliko lažje preprečimo, kot pa jih 
pozneje obvladamo. Če se ne vživimo v spremembe 
na ravni vznemirjenja, tvegamo, da bomo ravnali im-
pulzivno. Ljudje smo programirani tako, da se na 
stresne situacije odzivamo z bojem ali begom. Vaja: 
Izberemo situacijo, ki nas ne vznemirja (tipkanje iz-
vida) in situacijo, ki nas razburja (govor na sestanku). 
Ko se znajdete v takšni situaciji, si zapišimo podatke 
o srčnem utripu, dihanju in znojenju. Je razlika? 
Za sprostitev in ublažitev vznemirjenosti imamo na 
voljo več pogojnih sprostitvenih odzivov: meditacija, 
sprehod, glasba, ... 
 
Obvladajmo svoje vedenjske vzorce 

Vedenjski vzorci so dejanja, ki jih v določenih situa-
cijah vedno znova ponavljamo. Kadar smo jezni, kri-
čimo, kadar smo vznemirjeni, trkamo s svinčnikom 
po mizi, kadar nam je prijetno, se smehljamo. Če 
hočemo obvladovati čustva, moramo obvladovati 
svoje vedenje, tega pa moramo najprej prepoznati. 
Določeno vedenje povezujemo z določenimi čustvi. 
Če čustev ne nadzorujemo, samo stopnjujemo nji-
hovo intenzivnost. Zapisujmo si, kakšno vedenje 
sprožijo pri nas določena čustva (lahko nam poma-
gajo drugi, ki nas vidijo; kadar me je strah, se izogi-
bam ljudem, ki so v kakršnikoli povezavi s strahom, 
ko sem zaskrbljen, postanem sarkastičen). Prene-
hajmo z nesmiselnim vedenjem. Globoko dihajmo 
(globoko dihanje je vsestransko koristno, saj nas ob-
varuje, da bi počeli še kaj drugega in tudi upočasni 
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vse življenjske funkcije), začnimo s konstruktivnim 
notranjim dialogom. 
 
Dodatne tehnike za obvladovanje čustev 

Humor: Trenutek oddiha je koristen, saj nam omo-
goči, da znova ocenimo situacijo in prevzamemo nad-
zor nad svojim vedenjem. Npr: svoje delovno okolje 
si poglejte iz druge perspektive (absurdne, muhaste, 
neumne), ustvarimo si humoristično okolje (neumne 
fotografije, humorni citati).  
Preusmerimo svojo čustveno energijo. Lotimo se 
kakšne preproste, a nujne naloge (lahko si pripravimo 
seznam nalog).  
Vzemimo si odmor. Globoko dihanje, pavza (rad bi 
za nekaj časa prekinil prepir, da bom lahko jasneje 
razmislil, čez eno uro se pogovoriva). 
 
2.3. Kako razviti spodbujanje sebe 

 Viri motivacije so štirje: mi sami, dobri prijatelji z 
družino in sodelavci, čustveni mentorji ter okolje. 

Mi sami 

Začnimo razmišljati pozitivno. Naučimo se izrekati 
motivacijske trditve. Vsako jutro, preden se odpravim 
v službo si rečem: »Vse lahko storim, kar imam danes 
v načrtu.« »Pred menoj je produktiven dan.« »Nič me 
ne ovira.« Negativne misli in lenoba so znamenja, da 
potrebujemo takšne motivacijske trditve. Začnimo si 
prigovarjati. »Obrazce neuspeha« je mogoče preobli-
kovati v pozitivne spodbude: 
 
Obrazci neuspeha Obrazci uspeha 

Za to nisem nadarjen To bom zmogel. 

Tega ne znam. Poskusil bom. 

Danes imam slab dan. To bo moj dan. 

Preprosto nimam sreče. Vsak je svoje sreče kovač. 

Še nikoli se nisem mogel 
zbrati. 

Lahko se zberem, kadar 
hočem. In zdaj se bom. 

Zakaj bi sploh poskušal, 
itak mi ne bo uspelo. 

To sem pripravljen posku-
siti. Potrudil se bom. 

 

Okrepimo zaupanje vase. Optimizem krepi. Tisto, kar 
si ljudje mislimo o svojih sposobnostih, izrazito 
vpliva na naše sposobnosti, tako v pozitivnem kot ne-
gativnem smislu. 

Igrajmo igro »Najboljši dan«. Predstavljajmo si, da je 
to najboljši dan v našem poklicnem življenju, da smo 
polni energije in idej, da smo veliko naredili in da 
ljudje hvalijo naše delo. Vživimo se v optimizem in 
navdušenje. Predstavljajmo si, kaj lahko storimo na 
svoj najboljši dan. 
Uporabimo »časovno ključavnico« in »ključavnico 
zadolžitev«: Časovna ključavnica je obdobje, ko iz-
ključite vse drugo in se posvetite samo intenzivnemu 
delu. Naročimo sodelavcem, da nas ne motijo, ne od-
govarjamo na telefon. Na ta način okrog sebe posta-
vimo zaščito, znotraj katere imamo čas in prostor 
samo za intenzivno delo. Da bi čas bolje izrabili, upo-
rabimo ključavnico zadolžitev. To je obdobje, v kate-
rem se ukvarjamo samo z določanjem in pisanjem 
seznama zadolžitev, ki jih moramo narediti v časovni 
ključavnici. 
Naučiti se moramo vznemiriti sami sebe, to vznemir-
jenje mobilizirati in ga spremeniti v energijo. Spreho-
dimo se naokoli, naredimo nekaj preprostih vaj. Za 
eno uro izključimo sleherno misel na delo (dremanje, 
kopel, knjiga, glasba).  
Razstavimo delo na manjše naloge: Ko naloge rešu-
jemo po vrsti, eno za drugo, dobimo zalet, povečamo 
si samozaupanje. Delo ni več nedosegljivo junaštvo, 
ampak izvedljiv načrt, sestavljen iz majhnih, obvlad-
ljivih nalog. 
 
Dobri prijatelji, družina, sodelavci 

Preden doživimo motivacijsko krizo, razmislimo, ka-
tere ljudi lahko pokličemo, kadar potrebujemo po-
moč. Koga vključiti v podporno društvo? Kaj mo-
ramo iskati? Temeljne značilnosti motivacijskega od-
nosa so zaupanje (ob klicu na pomoč si ranljiv, tega 
pa nočemo razkriti vsem; vemo, da nam hoče samo 
dobro), ustreznost (da samo posluša, da nam daje de-
janske predloge, da nas obsipa s pohvalami, ...) in do-
segljivost. Da bi nam drugi lahko pomagali, jim mo-
ramo natančno povedati, kaj se je zgodilo. Kako po-
vrniti? Vprašajmo jih, kako jim gre, pokažimo zani-
manje, izrazimo jim podporo, dajmo nasvet. Poka-
žimo prijateljem, da ne ohranjamo odnosa samo zato, 
ker nas motivirajo. Pokličimo jih, samo da jih pozdra-
vimo in vprašamo, kako se imajo. 

Čustveni mentorji 

Zamislimo si kakšnega junaka, kogarkoli, ki nas nav-
dihuje. Vprašamo ga: »Kaj bi ti naredil v moji situa-
ciji?« 

Okolje 

Potrebujemo zdravo in spodbudno okolje: svež zrak 
(odprta okna, vonj limone spodbuja raven energije in 
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koncentracije), vključimo prijetne zvoke in izklju-
čimo moteče, primerna razsvetljava, obdajmo se s 
predmeti, ki spodbujajo motivacijo. Organiziramo 
delavni prostor tako, da bo delal za nas in ne proti 
nam: mape, miza, predali, notesnik, koledar, računal-
nik, telefon. 

2.4. Kako razviti prepoznavanje čustev drugih 
in kako razviti uravnavanje odnosov 

Samo razkrivanje 

Pri komunikaciji gre za dvosmerno izmenjavo, daja-
nje in jemanje. Mi skušamo razumeti drugega, drugi 
se trudi razumeti nas. Ta proces najbolje spodbudimo, 
če jasno izrazimo, kaj mislimo, čutimo ali verja-
memo. To imenujemo samo razkritje. Načini, kako se 
razkrijemo: Priznajmo, da smo avtor svojih trditev. 
Ni dobro, da rečemo: »Za oddelek bi bilo dobro, da 
bi ...« (raje »Menim, da bo dobro za oddelek, če....«), 
»Vsi menijo, da ...« (»Menim, da...«). Kadar prizna-
vamo avtorstvo svojih trditev, si v bistvu dopovedu-
jemo, da so veljavne. To nam omogoči, da jih izre-
čemo samozavestno in odločno. 
Trditve utemeljimo na podlagi čutnih zaznav. Ni do-
bro, da rečemo: »Mislim, da niste bili preveč zado-
voljni s predstavitvijo.« Raje: »Med predstavitvijo ni-
ste postavili nobenega vprašanja, muzali ste se in več-
krat sem opazil, da ste pogledali na uro.« Oseba lahko 
vse opazke razjasni.  
Kako dobro se znamo vživeti v druge ljudi, je v veliki 
meri odvisno od tega, kako dobro znamo opazovati. 
Ljudem se lažje približamo, če jih opazujemo, ne pa 
ocenjujemo. Opazka: utrujena je (lahko je tudi bolna, 
lahko je pogovor ne zanima), dolgočasi si se (lahko je 
utrujen, lahko o nečem razmišlja). 
Uporabljajmo interpretativne trditve. Le-te razkri-
vajo, kaj v določenem trenutku mislimo ali verja-
memo. Z njimi dajemo vedeti, da svojo razlago lahko 
spremenimo, zato se poslušalec ne počuti utesnjeno 
zaradi našega prepričanja, da imamo prav. »Nisem si 
mislil, da te bo to zanimalo.« »Zdaj razumem, zakaj 
si storil.« 
Izrazimo svoja čustva. Če hočemo čustva razkriti in-
teligentno, se moramo vanje vživeti (naša čustva mo-
ramo poznati, preden jih zaupamo drugemu), jih pra-
vilno posredovati (ni potrebno izpostaviti vseh, samo 
tiste, ki se nam zdijo primerna. Ni se nam potrebno 
povsem razkriti) in biti tankočutni do sogovornika (če 
človek nečemu ni pripravljen prisluhniti, ne sprejema 
sporočenega. Pogovor je potrebno usmeriti v skladu s 
telesnimi reakcijami sogovornika. Izbrati moramo 
primeren čas in prostor). 
Povejmo, kaj nameravamo. Z razkritjem svojih na-
menov posredujemo drugemu svoje želje. Če je 
obema jasno, kaj želimo, bosta lahko skupaj poiskala 

boljšo strategijo za dosego cilja. Svoje namene po na-
vadi začnemo razkrivati z besedami hočem, rad bi, 
želim si. Potrebno je biti razsoden glede želja, ki jih 
razkrivamo. Tenkočutnost zahteva, da upoštevamo 
tudi namene drugega in jih vključimo v svoj načrt. 
Obveščajmo o svojih dejanjih. Tu gre za tiste izjave, 
s katerimi drugega seznanimo, zakaj smo kaj naredili, 
bomo naredili ali delamo. Pomembne so, ker drugo 
osebo obvestimo o nečem, česar morda nikoli ne bi 
izvedela. »Premišljujem o tem, kaj ste rekli.« »Hotela 
sem ti poslati faks, vendar se nam je pokvaril.« Pred-
videti je potrebno, kako bo naše dejanje vplivalo na 
druge. 
 
Odločnost 

Odločnost v kontekstu čustvene kompetence pomeni 
sposobnost, da se postavimo za svoje pravice, mne-
nja, ideje, prepričanja in želje, hkrati pa vse spoštu-
jemo tudi pri drugih.  
Pokažimo odločnost z besedo: Utemeljimo svoj polo-
žaj tako, da opozorimo na pomembna dejstva. Pri-
znajmo, da razumemo položaj drugega. Ponavljajmo 
(vztrajno, brez dvigovanja glasu). Opišimo svoja čus-
tva. Utemeljimo razlog za svoje stališče. Prizade-
vajmo si za kompromis (cilj naj bi bilo obojestransko 
zadovoljstvo).  
S telesno govorico podprimo svojo odločnost: Posta-
vimo se v primeren položaj (bližina, vzravnanost, gle-
damo v oči). Imejmo primeren izraz na obrazu. Pa-
zimo na ton glasu. 
 
Dinamično poslušanje 

Poslušanje je spretnost, ki se je moramo naučiti. Di-
namično poslušanje je del čustvene inteligence, ki v 
proces razumevanja, priznavanja in odzivanja na 
drugo osebno vnaša visoko stopnjo samozavedanja. 
Če znamo sogovornika aktivno poslušati, pomeni, da 
ga znamo z zanimanjem poslušati, upoštevamo nje-
gova čustva in mu s svojimi besedami povemo, kaj 
smo opazili pri njem. Dinamično poslušanje ni teh-
nika zasliševanja sogovornika, ampak način, ki po-
kaže, da drugega cenimo in spoštujemo. 
Zavedajmo se svojih osebnih filtrov. Ti filtri po na-
vadi izhajajo iz naših idej, misli in občutkov. 
1. Filter pristranskosti: v situacijah, ki zbujajo zaskr-

bljenost in jezo, se še posebej nagibamo k temu, 
da bi slišali samo tisto, kar želimo (dobro/slabo). 
Dobro je, da si zapišemo pogovor in nato analizi-
ramo. 

2. Filter »kdo«: s tem filtrom preslišimo izrečeno, 
ker je za nas bolj kot vsebina pomembno, kdo go-
vori (o sodelavcu krožijo govorice, da ne obvlada 
svoje stroke, zato ga ne poslušate, ko hoče 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 
 

 
 

14 

predstaviti svojo idejo). Enako je rešitev zapiski 
pogovora. 

3. Filter »dejstva«: včasih so dejstva vse kar slišimo, 
na čustvena sporočila pa kar preslišimo. Za izklju-
čitev tega filtra moramo uporabiti znanje o čustve-
nih trditvah in biti pozorni na izražena čustva. 

4. Filter raztresenosti: Včasih se iz različnih razlo-
gov zgodi, da nam misli odplavajo. Eden od nači-
nov, da z mislimi ostanemo pri stvari, je zapisova-
nje. 

Postati moramo dinamični poslušalec. Naredimo 
povzetek sogovornikovih trditev (tako ugotovimo, ali 
smo zares slišali tisto, kar nam je sogovornik skušal 
povedati). Uporabljajmo potrditve (vidim, oh, res, o 
tem bi rad izvedel kaj več; sogovorniku priznavamo, 
da ga slišimo). Čustva priznajmo tako, da jih potrdite 
s »Slišim, da ...« (pojasnilo, da smo razumeli izraženo 
čustvo). Uporabljajmo primerne neverbalne znake 
(gledamo v oči, sklonimo glavo, nagnemo se k govor-
niku).  
Prisluhnimo čustvenemu pod tekstu. Pozorni smo na 
telesna in vedenjska znamenja. Npr.: »Jaz bi morala 
napredovati!« Najbolje je reči: »Videti je, da te je pri-
zadelo.«, namesto da se spustimo v pogovor o tem, 
ali si je zaslužila napredovanje ali ne. Ponudimo pri-
ložnost, da izrazi čustva. 
Postavljati moramo pravilna vprašanja. Vprašanja se 
lahko zdijo nadležna. Če se nam zdi, da nas sogovor-
nik želi izprašati, da se torej za vprašanji skriva nje-
gov lasten interes, smo večinoma odrezavi. Včasih 
želijo ljudje z vprašanji potešiti svojo radovednost. 
Kontrolna vprašanja zbudijo v nas obrambne meha-
nizme. Vprašanja, postavljena zaradi opravljanja, so 
nam neprijetna. Vrtajoča ali indiskretna vprašanja 
praviloma zavrnemo. So pa še vprašanja, ki v nas 
zbujajo sram ali načnejo občutek lastne vrednosti. Po-
membno je, kako vprašati in se izogniti navedenim 
napakam. Večji kot je manevrski prostor vprašanja, 
toliko prej se lahko sogovornik sam odloči, kako iz-
črpno bo odgovoril nanj, kaj nam bo sam želel pove-
dati. 
 
Kritika 

Kritika je kot grenka pilula. Zelo pomaga, čeprav jo 
je težko in neprijetno tako izreči kot sprejeti. Omo-
goča nam, da spremenimo vedenje, ki se je izkazalo 
za neučinkovito, in z izkušnjami rastemo. Kritiko je 
težko izrekati in sprejemati zato, ker se tisti, ki jo 
sprejme, zaradi nje po navadi počuti ranljivega in se 
pogosto umakne v obrambni položaj. Zato pristopa 
kritik k dajanju kritike s strahom. Orodje s katerim 
uspešno kritiziramo, je čustvena inteligenca: zave-
damo se tako sebe kot drugega, obvladamo čustva in 
vse komunikacijske sposobnosti.  

Kako učinkovito izreči kritiko: Priznajmo, da lahko 
izrekanje kritike ljudem pomaga. Če se tega zave-
damo, spoznamo, da ima neprijetna zadeva za vse 
vpletene pozitiven cilj. Pozitivni namen pripravi obe 
strani do tega, da jo izpeljeta. Prepričajmo se, da sta 
čas in kraj primerna (zasebno okolje, nevtralen pro-
stor). Varujmo samospoštovanje drugega. Izognimo 
se slehernemu omalovaževanju (ne držiš besede, nisi 
kos nalogi, nisi sposobna). Spodbudimo samospošto-
vanje drugega s priznanji (dobro delaš, všeč mi je, 
da...). S takimi pozitivnimi trditvami ji pomagamo 
spoznati, da lahko spremeni položaj. Poudarimo iz-
boljšanje, predlagajmo izboljšave. Pokažimo skrb. 
Nadzorujmo svoja čustva.  
- Pred kritiko: določimo vedenje, ki ga kritiziramo, 

ugotovimo, zakaj je to problem (poudarimo na-
pake, prikažemo posledice), ocenimo, kako bi naj-
bolje izrekli kritiko, sestavimo seznam morebitnih 
sprememb (rešitve) 

- Med kritiko: poudarimo, da govorimo samo o 
tistem, kar opažamo (opazil sem, da...), ponazo-
rimo težavo s primerom, poudarimo tudi kaj pozi-
tivnega, pokažimo, da razumemo, da ima najbrž 
težave, opazujmo, kako se odziva, govorimo samo 
o tistem, kar je mogoče razrešiti, ponovno pouda-
rimo koristi, končajmo v pozitivnem tonu (zahva-
limo se za pogovor, ponovimo, da ji mora biti naj-
brž težko pri srcu) 

- Po kritiki: spremljajmo situacijo, ocenimo, kako 
učinkovita je bila sprememba 

Kako sprejeti kritiko: Spoznati moramo, da nas kri-
tika lahko marsičesa nauči. Skrbno poslušajmo, pre-
den kaj rečemo (postavimo se v vlogo tistega, ki kri-
tizira; ne prekinjamo). Vživimo se v svoja čustva 
(sram, zadrega, nezadovoljstvo, jeza...globoko vdah-
nemo...pomagamo si s konstruktivnim notranjim dia-
logom). Prevzemimo odgovornost za svoja dejanja 
(priznamo, da problem obstaja, ne postavimo se v 
obrambni položaj). Ne postanimo defenzivni (ne na-
števamo vseh razlogov, zaradi katerih česa nismo na-
redili, priznajmo pripravljenost poboljšati se). Izklju-
čimo vse slušne filtre. Razkrijmo se s svojimi trdi-
tvami (gotovo si želimo, da bi sogovornik vedel, kaj 
mislimo in čutimo). Bodimo odločni (to je še posebej 
koristno, ko kritika ni čisto upravičena). Bodimo tan-
kočutni (kar pravimo, lahko vpliva na sogovornika na 
čustveni ravni, čeprav je on tisti, ki kritizira; po-
vejmo, da je že v redu, da smo v zadregi in da ni kriv 
on). Naredimo povzetek sogovornikovih trditev. Po-
kažimo, da smo se pripravljeni spremeniti. 
 
Timska komunikacija 

S pomočjo čustvene inteligence na skupnih sestankih 
uporabljamo in spodbujamo samorazkrivanje ter 
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dinamično poslušanje, sodelujemo pri razreševanju 
problemov in smo po potrebi odločni ter kritični. 
Kako spodbuditi produktivno timsko komunikacijo: 
Uporabljamo in spodbujamo samo razkrivanje. Vča-
sih najbolje spodbudimo ljudi k dejanjem , če jih na-
redimo sami (smo za vzor). Mislim..., želim... Kaj bi 
si vi želeli? Uporabljamo in spodbujamo dinamično 
poslušanje: pomaga, če povzamemo izjave. Sodelu-
jemo pri reševanju problema (možganska nevihta). 
Bodimo odločni in kritični, kadar je potrebno. Upoš-
tevajmo vse (preletimo vse v prostoru, kaj pa vi 
mislite). Preprečimo prevlado (dajmo priložnost še 
komu drugemu). Bodimo v oporo (pohvalimo, kar je 
pozitivnega). Obvladujmo svoja čustva (kadar po-
stane napeto, naredimo odmor). Spodbujamo nestri-
njanje (strinjanje je varneje, vendar se pogosto nau-
čimo veliko tudi z nestrinjanjem). Pozorno sprem-
ljamo sodelovanje in odziv slehernega člana (nekdo, 
ki samo molči). 
 
3. Merjenje čustvene inteligence 

Hendrie Weisinger je ugotovil, kako pomanjkanje 
čustvene inteligence onemogoča rast in uspeh tako 
posameznika kot podjetja, in nasprotno, kako je mo-
goče s pomočjo čustvene inteligence doseči dobre re-
zultate tako na osebni kot na organizacijski ravni.  
Literature na temo čustvene inteligence je vedno več, 
veliko je tudi gradiva o tem, kako čustveno inteli-
genco razvijati. Za oceno nivoja čustvene inteligence 
je na voljo veliko vprašalnikov, ki nas s številko opre-
delijo, koliko smo čustveno sposobni. Za namen pro-
jektne naloge sem se odločila za srednje dolg vprašal-
nik zaprtega tipa iz knjige »Ocenite svojo čustveno 
inteligenco« (avtorja Robert Wood, Harry Tolley), ki 
ga je v začetku nastajanja projektne naloge izpolnilo 
petnajst oseb (9 moških in 6 žensk).  
Vprašalnik je ocenjeval strukturo čustvene inteli-
gence na posameznih njenih elementih: samozaveda-
nje, samonadzor, motivacija, empatija in družbene 
veščine. V vsakem sklopu je bilo postavljenih več 
vprašanj (v obliki različnih življenjskih situacij), na 
katera so bili podani trije odgovori. Eden je bil čus-
tveno najbolj inteligenten, eden čustveno najmanj in-
teligenten in eden vmesni odgovor. Seštevek vseh od-
govorov je prikazal, ali je vsaka od petih komponent 
čustvene inteligence pri posamezniku visoko, srednje 
ali nizko razvita. 
Vsem sem osebno razložila, kaj pomeni pojem čus-
tvena inteligenca in kako se jo lahko razvije. Predsta-
vila sem jim profil njihove čustvene inteligence glede 
na vprašalnik. Pripravila sem jim kratke povzetke iz 
literature, kjer so bile zapisane konkretne naloge za 
razvijanje čustvene inteligence na področju, kjer so 

dosegli srednjo razvitost. Le-te so poizkušali v čim 
večjem obsegu vnesti v svoje vsakdanje delo tako na 
delovnem mestu kot v domačem okolju. Noben od so-
delujočih ni na nobenem področju dosegel nizke raz-
vitosti. 
Po 50 dneh samoizobraževanja so vsi enak vprašalnik 
ponovno izpolnili. Pet jih je doseglo boljše rezultate, 
predvsem pa so poudarili, da so sami opažali, da jim 
je tako v službi kot doma lažje: manj so čustveno 
vznemirjeni in boljše prenašajo jezo drugih, lažje vo-
dijo sestanke, bolj sproščeno predlagajo svoje ideje, 
bolj so pozorni na reakcije drugih in o njih ne sklepajo 
glede na stereotipne vzorce. Žal so se ostali opravi-
čili, da za vaje niso imeli dovolj časa in motivacije.  
Za urjenje čustvene inteligence je potrebna velika no-
tranja želja. Temelj vseh elementov čustvene inteli-
gence je razvoj visoke stopnje samozavedanja, kar je 
obenem tudi najtežja naloga. Globoko moramo raz-
misliti in zbrati pogum, da raziščemo, kako se odzi-
vamo na ljudi in dogodke. Predvsem pa moramo raz-
misliti, kako ocenjujemo, ali smo v stiku s svojimi za-
znavami in čustvi, ali se zavedamo, kaj želimo, in ali 
smo pozorni na svoja dejanja. 
Tudi sama sem opazila, da ni dovolj, da se ves čas 
strokovno izpopolnjujem in sledim novostim. To mi 
ne da znanja o tem, kako sodelovati s sodelavci, kako 
se pripraviti na sestanek, da bo najbolj učinkovit, 
kako posamezniku na produktiven način posredovati 
kritiko, kako reševati konflikte, kako biti učinkovita, 
kako delati na samozavesti, ... 
Čustva nam dajejo dragocene informacije o sebi, dru-
gih ljudeh in situacijah. Besen izbruh na sodelavca 
morda pomeni, da smo preobremenjeni z delom. Za-
skrbljenost zaradi predstavitve, ki nas čaka, lahko po-
meni, da se moramo bolje pripraviti nanjo z dejstvi in 
številkami. Če smo nezadovoljni s šefom, bi morda 
morali drugače pristopiti do njega. Ko ugotovimo, kaj 
nam dopovedujejo čustva, lahko spremenimo svoje 
vedenje in mišljenje tako, da obrnemo položaj v 
lasten prid. Čustva torej igrajo pomembno vlogo na 
delovnem mestu. Uporabljamo jih kot smernice za 
svoje vedenje in mišljenje ter tako dosegamo boljše 
rezultate.  
 
4. Zaključek 

Čustveno inteligenco lahko negujemo, razvijamo ter 
povečujemo, torej ni lastnost, ki nam je dana ali pa 
ne. Povečamo jo tako, da se naučimo uporabljati spo-
sobnosti čustvene inteligence in jih izpopolnjujemo. 
Takšen razvoj zahteva obilo notranje motivacije, 
energije in zavzetosti, predvsem pa potrebujemo do-
volj časa. Postati mora naš življenjski slog. 
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Zdravnik v javnem zavodu in zdravnik zasebnik: izzivi in di-
leme sobivanja javnega in zasebnega zdravstva v Sloveniji 

  
Avtor: Aleksandar M. Caran, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein 
 
 
Povzetek 
 
V Sloveniji že dlje časa obstaja soglasje, da je treba posodobiti obstoječo zdravstveno zakonodajo in model fi-
nanciranja v zdravstvu. Pri tem obstajata dva diametralno nasprotna pogleda na možne rešitve: prvi, ki zastopa 
povsem javno ureditev in financiranje zdravstvene dejavnosti in drugi, ki zastopa uvajanje čim več tržnih elemen-
tov, ki bi skozi konkurenčnost povečali učinkovitost slovenskega zdravstva. Avtor se zavzema za pozitivno sobi-
vanje javnega in zasebnega zdravstva v Sloveniji ter v prispevku predstavlja svoj pogled na trenutne izzive in 
dileme z aspekta zdravnika zasebnika. 
 
 
1. Opis problema 

Leta 1991 Slovenija postane neodvisna država ter 
začne proces ekonomske transformacije iz planske 
proti tržni ekonomiji. Sprejetje Zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ 
(Uradni list RS št. 9/92 in nasl.) pomeni prvi korak 
temeljne revizije zdravstvenega sistema. S tem zako-
nom je Slovenija uvedla sistem zdravstvenega zava-
rovanja, ki se dopolnjuje s prostovoljnim zdravstve-

nim zavarovanjem. Nosilec obveznega zdravstve-
nega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarova-
nje RS (ZZZS), nosilec prostovoljnega pa licencirane 
zavarovalnice. Obvezno zdravstveno zavarovanje je 
obvezno za vse državljane s stalnim prebivališčem v 
RS in nudi vsem zavarovanim osebam enakopraven 
dostop do zdravstvene oskrbe (Česen, 1998).  
Primerjava med obema je razvidna iz Tabele 1. 

 
Tabela 1: Značilnosti obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Česen, 1998). 

Obvezno zdravstveno zavarovanje Prostovoljno zdravstveno zavarovanje 

Predpisano in urejeno z zakonom. Zakon ga omogoča, ureja se z individualnimi pogodbami. 

Zavarovalni temelj: solidarnost. Zavarovalni temelj: vzajemnost. 

Ni dovoljeno izračunavanje rentabilnosti zava-
rovanja. Dovoljeno je izračunavanje rentabilnosti zavarovanja. 

Močan vpliv in nadzor države. Država se ne vmešava v poslovanje. 

Vir financiranja: prispevki (v javno blagajno). Vir financiranja: premije (zasebna sredstva). 

Izvajajo ga javne ustanove kot nedobičkonosno 
dejavnost. Izvajajo ga gospodarski subjekti kot dobičkonosno dejavnost. 

Del celovite socialne varnosti državljanov. Ni vključeno v celovito socialno varnost državljanov. 
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Nad razvojem zdravstvenega sistema bdita, poleg Mi-
nistrstva za zdravje, še dve državni inštituciji – Naci-
onalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) (Al-
brecht et al., 2016). 
Zdravstveno varstvo v Sloveniji poteka na treh rav-
neh: primarni, sekundarni in terciarni. Primarna raven 
zdravstvenega varstva obsega osnovno zdravstveno 
in lekarniško dejavnost. Osnovna zdravstvena dejav-
nost poteka v sklopu mreže zdravstvenih domov in 
zdravstvenih postaj. Sekundarna zdravstvena dejav-
nost je organizirana v okviru specialističnih ambulant 
in splošnih ter specializiranih bolnišnic. V terciarno 
zdravstvo, štejemo zahtevnejše zdravstvene obrav-
nave, raziskovalno, izobraževalno in drugo strokovno 
delo specializiranih medicinskih strok ter klinike, kli-
nične inštitute in klinične oddelke. V tem prispevku 
se osredotočamo na primarno zdravstveno varstvo. 
Primarno zdravstveno varstvo se izvaja preko mreže 
zdravstvenih ustanov – zdravstvenih domov (ZD), ki 
so v lasti in upravljani s strani občin. Tu se izvajajo 
storitve splošne/družinske medicine, nujna medicin-
ska pomoč (tudi v urgentnih centrih, tam ker le-ti ob-
stajajo), primarna zdravstvena zaščita žensk (gineko-
logija) ter predšolskih in šolskih otrok (pediatrija), 
patronažna služba, laboratorijske in druge diagno-
stične storitve, preventivna in kurativna zobozdrav-
stvena zaščita za otroke in odrasle in fizioterapija. 
Zaradi veljavnega (državno-kontroliranega) sistema 
zdravstvenega zavarovanja je zasebna iniciativa na 
primarnem nivoju zdravstvene zaščite v Sloveniji en-
demska. Tam, kjer izvajalci iz javnih zdravstvenih za-
vodov (JZZ) ne morejo izvesti zdravstvenih storitev 
v obsegu, kot ga zahtevajo potrebe pacientov, država 
preko občin podeljuje koncesije. Le-te ne predstav-
ljajo pravega zasebništva, ker je naročnik in plačnik 
letno definiranih programov še vedno država, preko 
ZZZS. 
Za prehod na sekundarni nivo zdravstvene oskrbe, 
pacienti v Sloveniji potrebujejo napotnico osebnega 
zdravnika (OZ). Le-ta svetuje kateri specialist in/ali 
zdravstvena inštitucija bi bili adekvatni za nadaljeva-
nje pacientovega zdravljenja. V končni fazi je odloči-
tev na strani pacienta. Če le-ta izbere izvajalca, ki npr. 
nima pogodbe z ZZZS, bo obravnavan kot samoplač-
nik. 
Sekundarna zdravstvena zaščita v Sloveniji se oprav-
lja v tridesetih večinoma javnih inštitucijah in peščici 
zasebnih od katerih je: deset splošnih bolnišnic, dve 
univerzitetni bolnišnici, pet psihiatričnih bolnišnic in 
trinajst specializiranih bolnišnic. Samo tri od navede-
nih zdravstvenih inštitucij so zasebne (Albrecht et al., 
2016). 
Nekatere od zgoraj omenjenih zdravstvenih inštitucij 
so visoko specializirane za izvajanje terciarne zdrav-

stvene zaščite: Univerzitetna klinična centra v Ljub-
ljani in Mariboru (UKC LJ in UKC MB), Onkološki 
inštitut (OI), Univerzitetna klinika za pljučne bolezni 
in alergijo Golnik, Univerzitetna psihiatrična klinika 
Ljubljana in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut – 
Soča. Zasebne inštitucije na nivoju terciarja v Slove-
niji ni. 
Problem, ki ga analiziramo v tem prispevku, je vpra-
šanje sobivanja javnega in zasebnega zdravstva. Za-
vzemamo se za več zasebnega zdravstva v Sloveniji, 
ki je lahko učinkovita dopolnitev trenutnemu jav-
nemu zdravstvu. Temeljni vprašanji tega sobivanja 
sta: (a) vprašanje financiranja zdravstvenih storitev in 
s tem povezana ponovna določitev košarice pravic iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), saj se-
danje široko zastavljene pravice ne spremljajo razpo-
ložljiva sredstva v državni zdravstveni blagajni ter (b) 
vprašanje položaja zasebnih izvajalcev zdravstvenih 
storitev v primerjavi s tistimi v javnem zdravstvu. Ker 
gre za zelo kompleksno temo, se v nalogi osredoto-
čamo samo na primarno raven zdravstvenega varstva 
v Sloveniji. 
 
2. Financiranje zdravstvene dejavnosti v Slove-

niji 

Kot smo povedali v uvodu, je današnji zdravstveni 
sistem v Sloveniji svojo osnovno podobo dobil leta 
1992 s prvo zdravstveno reformo, ki je bila izvedena 
takoj po osamosvojitvi. Takrat je bila poleg obvez-
nega zdravstvenega zavarovanja uvedena tudi mož-
nost prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavaro-
vanja (DZZ) in možnost zasebnega zdravstva. 
Ključno v zvezi s tem je vprašanje financiranja, kar 
predstavljamo v nadaljevanju. 
 
2.1. Opis sistema financiranja zdravstvene dejavno-

sti v Sloveniji 

Stroške zdravstvenih storitev opravljenih v JZZ ter 
pri koncesionarjih poravna ZZZS (iz naslova obvez-
nega zdravstvenega zavarovanja) in delno - certifici-
rane zavarovalnice, ki izvajajo prostovoljno dopol-
nilno zavarovanje (Vzajemna, Adriatic Slovenica in 
Triglav). Pri zasebnih izvajalcih jih plačajo pacienti 
sami. 
V Sloveniji so zakonsko urejene naslednje vrste pro-
stovoljnih zdravstvenih zavarovanj (Slokan, 2010): 
- nadomestna zavarovanja, ki zagotavljajo kritje 

stroškov za zdravstvene storitve osebam, ki niso 
vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, 

- dodatna zavarovanja, ki krijejo stroške zavaro-
vancem za zdravstvene storitve onkraj obsega pra-
vic obveznega zavarovanja, 
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- dopolnilna zavarovanja, ki krijejo doplačila, ki 
bi jih sicer izvajalcem obveznega zavarovanja mo-
rali plačati zavarovanci, in sicer ob uveljavljanju 
pravic iz tega zavarovanja, 

- vzporedna (paralelna) zavarovanja, s katerimi 
si zavarovanci želijo zagotoviti pravice pod ugo-
dnejšimi pogoji, kot jim jih sicer po dogovorjenem 
standardu zagotavljajo izvajalci zdravstvenih sto-
ritev (denimo krajše čakalne dobe). 

Slokan (2010) navaja razlog, da je zakonodajalec ure-
dil le dopolnilno zavarovanje, ne pa tudi preostalih 
prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj: Slovenija je v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja nujno potrebo-
vala zakonsko ureditev, s katero je rešila zdravstveno 
blagajno obveznega zavarovanja pred bankrotom. 
Zdravstvene storitve so ne glede na to, ali se oprav-
ljajo v okviru javne službe ali ne, tržne storitve. Pirnat 
(2009) navaja, da ni nikakršnega nasprotja med trgom 
in javno službo, saj trg sam po sebi ne izključuje 
upoštevanje javnega interesa. V Sloveniji je vsepri-
sotna razprava o privatizaciji javnega zdravstva in 
njeni zaustavitvi, povezana z zelo pavšalnimi trdi-
tvami, da zlasti javni zdravstveni zavodi zagotavljajo 
izvajanje javne službe in da bo brez javnih zavodov 
zdravstvo povsem privatizirano. S to besedo je impli-
cirano, da bo postalo nepravično, da ne bo zagotav-
ljalo enake dostopnosti do zdravstvenih storitev in da 
lahko vodi v »razpad javnega zdravstvenega sis-
tema«. Temeljno izhodišče, ki ga je treba upoštevati, 
je na pogled očitno – nobena storitev ni zastonj. Pir-
nat (prav tam) izpostavlja, da je Evropsko sodišče 
jasno povedalo, da je vsako ponujanje dobrin in sto-
ritev na trgu gospodarska dejavnost, in da to velja 
celo za dejavnost, ki se opravlja v okviru siceršnjih 
socialnih funkcij (sodbe v zadevah C-180 do 
1184/1998). Praksa Sodišča evropske skupnosti je to-
rej povsem jasna – zdravstvene storitve so tržne sto-
ritve ne glede na to, ali se v okviru nacionalnega 
prava države članice opravljajo kot javna služba ali 
ne in ali gre po tem pravu za gospodarsko ali socialno 
javno službo. Nadalje, Sodišče ES je glede obravnave 
vprašanja ti. »neprofitnosti« poudarilo, da je mogoče 
organizacijo šteti za nepridobitno, tudi če sistema-
tično posluje tako, da dosega presežek prihodkov nad 
odhodki, če ta presežek ni razdeljen med člane, tem-
več je uporabljen za nadaljnjo dejavnost. Pri oprede-
litvi neprofitne organizacije je tako treba upoštevati 
naslednja merila: neprofitni namen celotnega delova-
nja organizacije; prostovoljno in neprofitno vodstvo 
organizacije; zanemarljiv vpliv neprofitnega delova-
nja na trg. Očitno je, da zavodi najsi bodo javni ali 
zasebni, ne ustrezajo definiciji neprofitnosti. Nepro-
fitne organizacije ne morejo biti v veliki meri izva-
jalci visoko profesionalne dejavnosti, kot je zdrav-
stvo. Neprofitne organizacije temeljijo na duhu 

prostovoljnosti, ki za profesionalne zdravstvene sto-
ritve ni primeren (Pirnat, 2009).  
Grumerec (2014) navaja, da po veljavni pozitivno 
pravni ureditvi JZZ v okviru svoje dejavnosti lahko 
nastopajo na trgu. Pri nastopanju na trgu uporabljajo 
sredstva, delovno silo in plačila, ki so zagotovljena iz 
javnih sredstev (nedovoljen pojav prikritega subven-
cioniranja dopolnilne dejavnosti iz javnih sredstev). 
Opredeljujejo se kot neprofitne organizacije, dejan-
sko pa nastopajo kot profitne, pri čemer izrabljajo 
ugodnosti neprofitnih organizacij z vidika državnega 
in občinskega financiranja in prednosti profitnih 
organizacij ustvarjanja prihodkov na trgu. V primer-
javi s preostalimi udeleženci na trgu imajo bistveno 
ugodnejši položaj, ker del stroškov poslovanja lahko 
prenašajo na državo. Uporabljajo sredstva, ki so jih 
brezplačno dobili od države, in delovno silo, ki je v 
osnovi plačana iz javnih sredstev. Ravnanje JZZ zato 
na trgu vzpostavlja razmerje nelojalne konkurence do 
zasebnopravnih ponudnikov istih storitev. Tako na-
stopanje naših JZZ tudi ni v skladu s pravom EU, saj 
pomeni kršitev enega temeljnih političnih načel EU, 
tj. varstva svobode konkurence. Neenakopravnost ta-
kih ponudnikov je še toliko manj sprejemljiva glede 
na to, da so zdravstvene storitve po pravu EU tržne 
(Grumerec, 2014). 
Največje izzive so-obstoja javnega in zasebnega 
zdravstva v Sloveniji predstavljata obseg košarice 
zdravstvenih storitev ki se plačuje iz OZZ in DZZ 
(doplačuje razliko) ter vrednotenje zdravstvenih sto-
ritev s strani ZZZS. V nadaljevanju predlagamo 
ustrezne spremembe, ki bi omogočile to sobivanje. 
Poleg tega pa predlagamo tudi nekaj drugih manjših 
sprememb, ki se nam zdijo prav tako pomembne za 
reševanje trenutno (nepotrebno) zapletene problema-
tike. 
 
2.2. Predlog rešitve 

Menimo, da bi morali ponovno definirati, kaj spada v 
»javno košarico« zdravstvenih storitev, ki jo financira 
obvezno zdravstveno zavarovanje (ki naj bi ga država 
zagotavljala vsem državljanom iz naslova obveznih 
prispevkov za zdravstvo). Vse ostalo prepustimo trgu 
in omogočimo uporabnikom, da storitve kupujejo pri 
najbolj konkurenčnem izvajalcu. V ta namen je treba 
izvesti reformo zdravstvenega zavarovanja v Slove-
niji z vključitvijo zasebnih zavarovalnic (evropske 
zavarovalnice, ki poslujejo s populacijo, ki presega 
majhen slovenski trg), ki bodo s konkurenčnim po-
slovanjem zniževale cene končnega zdravstvenega 
produkta. Npr. tako kot ZZZS podpisuje letne po-
godbe o izvajanju zdravstvenih storitev z JZZ, tako 
lahko zasebne zavarovalnice podpisujejo pogodbe z 
zasebnimi izvajalci: čim nižje cene zdravstvenih 
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storitev le-ti ponudijo, več pogodb lahko podpišejo z 
zasebnimi zavarovalnicami; več takšnih zasebnih iz-
vajalcev ima posamezna zasebna zavarovalnica »pod 
svojo streho«, več populacije lahko privabi, da sklene 
pogodbo o zasebnem zdravstvenem zavarovanju z 
njo pod ugodnejšimi/konkurenčnimi pogoji. Seveda, 
za ta namen bi bilo treba zakonsko urediti možnost, 
da bi lahko v Sloveniji poleg ZZZS nastopale tudi ve-
like zavarovalnice iz EU. Del profita bo resda posle-
dično zapustil Slovenijo, toda del se bo vrnil skozi iz-
plačila slovenskim zasebnim izvajalcem, v končni 
fazi pa bodo lahko zdravstvene storitve cenejše in 
bolj dostopne končnim uporabnikom/pacientom.  
Menimo, da je treba ponovno ovrednotiti vse zdrav-
stvene storitve s strani ZZZS, vključno z bolnišnič-
nimi »utežmi« (cene za obravnavo kompleksnih 
zdravstvenih storitev). Te naj bi služile kot etalon, na 
osnovi katerega bi se lahko formirale konkurenčne 
cene (katere bi se izplačevale iz rezervacij zasebnih 
zdravstvenih zavarovalnic in/ali z gotovino). Revizija 
bi bila potrebna vsaj na vsaka tri leta. 
Treba bi bilo uvesti enotno participacijo na predpi-
sana zdravila. Vsak uporabnik naj plača fiksno dolo-
čen znesek po izdanem receptu, kateri se nakaže v dr-
žavno zdravstveno blagajno. Oproščene plačila bi 
bile občutljive skupine kot so otroci, nosečnice, inva-
lidi, prejemniki socialne podpore, študenti in upoko-
jenci. 
Ob izdaji katerekoli napotnice za nadaljnjo speciali-
stično obravnavo, naj uporabnik deponira kavcijo – 
fiksno določen znesek, ki se mu povrne, če pravoča-
sno uporabi napotnico in se odzove na naročeno spe-
cialistično obravnavo. V nasprotnem se kavcija na-
kaže v državno zdravstveno blagajno iz katere se fi-
nancira obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Sprostiti je treba objektivno, odgovorno in nezavaja-
joče reklamiranje zdravstvenih storitev vseh sloven-
skih zdravstvenih izvajalcev (trenutno je nerestrik-
tivno oglaševanje zdravstvenih storitev na ozemlju 
RS omogočeno le tujcem). 
 
3. Položaj zdravnika v javnem zdravstvenem za-

vodu in zdravnika zasebnika 

Menimo, da trenutni zdravstveni sistem v Sloveniji 
zavira zasebno zdravstveno dejavnost v pravem po-
menu besede (brez podeljene koncesije zasebniku). 
Pomemben vidik v zvezi s tem je položaj zdravnika v 
enem in drugem sistemu, ki ga primerjamo v nadalje-
vanju. 
 
 
 
 
 

3.1. Razlike v položaju zdravnika v JZZ in zdravnika 
zasebnika 

Zdravnik v JZZ: Zdravnik v JZZ ima relativno varno 
zaposlitev, redno (neto) plačilo za opravljene storitve 
ter plačane dopuste in bolniške staleže, kar se finan-
cira s strani državne zdravstvene zavarovalnice.  
Zdravniku v JZZ organizacijo dela zastavlja vodstvo 
JZZ, na katerega imenovanje vpliva tudi vsakokratna 
politična opcija, ki je takrat na oblasti, namesto da bi 
se pri imenovanju upoštevali predvsem strokovni kri-
teriji in vodstvene kompetence. 
Zdravnik v JZZ težje usklajuje svoje preference z ob-
stoječim zastavljenim delovnim procesom (toga orga-
nizacija dela). 
JZZ krije zdravniku v JZZ zavarovanja/plačilo za pri-
mer zdravniške napake, bolniškega staleža, korišče-
nje rednega letnega dopusta in izobraževanja. 
Zdravnik zasebnik: 
Pri zdravniku zasebniku je njegova kontinuiteta za-
poslitve premo sorazmerna s kvaliteto in kvantiteto 
opravljenih zdravstvenih storitev, ki se zaračunavajo 
na prostem trgu (bruto zneski, od katerih se odštevajo 
dajatve). Na formiranje konkurenčnih cen zdravstve-
nih storitev pomembno vpliva ZZZS, ki ob primanj-
kljaju neodvisnih zasebnih zdravstvenih zavarovalnic 
monopolistično postavlja prenizko ovrednotene »re-
per«-cene. 
Zdravnik zasebnik ima prost izbor, da profesionalno 
vodi celoten delovni proces. Za pridobivanje in finan-
ciranje ustreznih kompetenc mora poskrbeti sam. 
Zdravnik zasebnik lažje usklajuje svoje preference z 
obstoječim zastavljenim delovnim procesom (fleksi-
bilna organizacija dela). 
Zdravnik zasebnik sam krije vsa zavarovanja/plačila 
za primer zdravniške napake, bolniškega staleža, ko-
riščenje rednega letnega dopusta in izobraževanja. 
 
3.2. Predlog rešitve 

Menimo, da bi bilo treba uvesti novo kategorijo 
zdravstvenega izvajalca – »svobodni specialist«. To 
bi lahko postal (po lastnem izboru) vsak zdravnik-
specialist, ki ne bi bil stalno zaposlen v JZZ, temveč 
bi kot samostojni pravni subjekt (s.p. ali d.o.o.) lahko 
sklepal individualne pogodbe o poslovnem sodelova-
nju tako z JZZ kot z zasebnimi zdravstvenimi sub-
jekti. Svobodni specialisti bi lahko premostili mnoge 
težave, ki trenutno pestijo slovensko zdravstvo. Pred-
vsem JZZ in tudi zasebniki bi lažje pridobivali manj-
kajoče zdravstvene izvajalce, s katerimi bi lahko pod-
pisovali konkurenčne individualne pogodbe. Vsi spe-
cialisti, ki visoko cenijo čim večjo avtonomijo pri 
svojem delu in kreiranju lastne kariere, bi bili motivi-
rani za tovrstne zaposlitve, tudi zaradi bolj 
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stimulativnega plačila (konkurenčna urna postavka v 
okviru razpoložljivih financ) in fleksibilnega delov-
nega časa. Na ta način bi večina javnih sredstev, na-
menjenih zdravstvu, še vedno krožilo znotraj JZZ in 
odpravila bi se potreba za podeljevanje marsikatere 
dodatne koncesije.  
Nekoč so vsi zdravniki po zaključenem študiju ter 
opravljenem pripravništvu/stažu in Državnem/licenč-
nem izpitu lahko samostojno opravljali delo splo-
šnega zdravnika. Z napredovanjem stroke, v smislu 
vse večje kompleksnosti dela na primarnem nivoju, 
se je tudi v Sloveniji pojavila potreba po uvajanju 
specializacije iz družinske medicine. To je bil, se-
veda, dobrodošel napredek v stroki, toda mnogi drugi 
specialisti so (več ali manj) izgubili zakonsko pod-
lago, da se (vsaj občasno in glede na lastne želje in 
zmožnosti) vključijo v delo na primarnem nivoju. V 
ta namen bi bilo dobro zakonsko omogočiti zaintere-
siranim zdravnikom drugih specialnosti (predvsem 
internistom in kirurgom), da ob delu, z opravljanjem 
določenega specifičnega programa (npr. opravljeni 
moduli iz družinske medicine) pridobijo še dodatno 
specializacijo iz družinske medicine. Večstransko us-
posobljeni svobodni specialisti bi bili vsekakor zelo 
zaželeni in lahko bi delno zapolnili tudi primanjkljaj 
specialistov družinske medicine. 
 
4. Zaključek 

V drugi polovici 90-tih let je Slovenija razpolagala s 
prostorskimi kapacitetami za opravljanje zdravstve-
nih storitev, v katere ni mogla privabiti izvajalcev, ki 
bi le-te opravljali pod praktično istimi pogoji kot v 
prejšnji družbeno-politični ureditvi. Čeprav so prvič 
po dolgem času ponovno ovrednotene zdravstvene 
storitve, je v novi liberalno-kapitalistični ureditvi pri-
manjkovalo zainteresiranih zdravstvenih izvajalcev. 
Uvedena je kompromisna rešitev in začele so se po-
deljevati koncesije. V tej točki je bila izpuščena pri-
ložnost, da se zasebništvo v zdravstvu postavi na 
zdrave osnove v okoliščinah nove družbene ureditve. 
Zdravstvene koncesije v Sloveniji niso pravo zaseb-
ništvo. So le oblika javnega zdravja, kjer izvajalec di-
rektno (brez posrednika/JZZ) podpisuje pogodbo s 
plačnikom – ZZZS (državnim monopolistom), ki mu 
odreja obseg programa dela in plačilo. 
Tako imenovani »popoldanski s. p.« (izvajalec, ki 
»dopoldan« opravlja zdravstvene storitve v JZZ, »po-
poldan« pa dela kot zasebnik) ni isto kot »čisti s. p.«, 
ki ni redno zaposlen v nobenem JZZ, lahko pa prosto 
sklepa pogodbe o poslovnem sodelovanju z vsemi – 
javnimi in zasebnimi poslovnimi subjekti, pri čemer 
redno sam izplačuje vse predpisane dajatve državi 
(pokojninsko in zdravstveno zavarovanje itn., torej 

vse kar »popoldancu« izplačuje JZZ v katerem je za-
poslen »dopoldan«). 
Interes JZZ je zagotavljanje kontinuirane zdravstvene 
oskrbe populacije. Od tu želja po »vezanosti« izvajal-
cev/zdravstvenega osebja na JZZ ter dodeljevanje de-
lovnih nalog glede na potrebe JZZ. Po drugi strani za-
radi dolgoletne slabo vodene kadrovske politike izva-
jalcev v slovenskem javnem zdravstvu vse bolj pri-
manjkuje. Zaradi izgorelosti vse več izkušenih zdrav-
nikov zapušča JZZ, mladi zdravniki pa celo zapu-
ščajo državo zaradi slabe perspektive v domačem 
okolju – slabših opcij za osebno rast znotraj JZZ ter 
omejenimi možnostmi za zaposlitev v zasebnih 
zdravstvenih zavodih v Sloveniji. Pravi mali zdrav-
stveni zasebniki si lahko ustvarijo bolj prožen delovni 
čas ter večjo avtonomijo pri načrtovanju in izvajanju 
zdravstvenih dejavnosti (to ne velja za koncesionarje, 
ki niso pravi zasebniki, ker jim program narekuje 
ZZZS). Pravi mali zdravstveni zasebniki v Sloveniji, 
oz. nova kategorija – »svobodni specialisti« (velikih 
praktično ni, večje pa najdemo samo v rudimentarni 
obliki) so lahko dobrodošla dopolnitev »izgorelemu« 
javnemu zdravstvu v vseh pogledih – predvsem pri 
aktualnem skrajševanju in odpravi čakalnih vrst. Po-
goj je ukinitev monopolističnega položaja JZZ ter pri-
bliževanje pogojev financiranja zdravstvenih storitev 
zasebnikov pogojem financiranja v JZZ (tudi pri za-
sebnikih naj bi poleg plačila z gotovino veljalo tudi 
brezgotovinsko kritje s karticami zasebnega zdrav-
stvenega zavarovanja). 
Slaba konkurenca v slovenskem zdravstvenem zava-
rovalništvu, oziroma primanjkljaj zdravstvenih zava-
rovalnic, ki bi bile neodvisne od države, omejuje 
možnost uporabnikov, da v večji meri koristijo stori-
tve zasebnikov v zdravstvu. Slovenski trg in kupna 
moč potrošnikov sta že inicialno omejeni. Večina po-
pulacije si težko privošči plačevanje zdravstvenih 
storitev z gotovino. Poleg individualnih odtegljajev 
za zdravstvo od plač vseh zaposlenih v RS, bi tudi 
delodajalci morali biti stimulirani z ustrezno davčno 
politiko, da dodatno prispevajo v zdravstveno bla-
gajno za vse svoje zaposlene. 
Zdravstveno zasebništvo v Sloveniji ima potencial za 
razvoj. Treba je osmisliti konkurenčne zdravstvene 
programe, ki jih država/JZZ ne ponuja(jo) in motivi-
rati zasebni sektor, da to financira. Za doseganje tega 
cilja je potrebna javna detabuizacija profitne dejav-
nosti v zdravstvu. Večina zasebnikov v slovenskem 
zdravstvu se v sedanjih družbeno-ekonomskih okoli-
ščinah poskuša »priklopiti« na programe financirane 
z javnimi sredstvi, kar meče slabo luč na zdravstveno 
zasebništvo v Sloveniji in ustvarja negativno javno 
mnenje. Po drugi strani perzistira vtis, da dovoljenja 
za odpiranje zasebnih zdravstvenih zavodov država 
podpisuje »s tresočo roko« (razen privilegiranim 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 
 

 
 

22 

»dvorskim« izvajalcem – vseprisotni klientelizem). V 
primerjavi z državami EU, s katerimi se radi primer-
jamo, imamo relativno nizek odstotek zasebnih 
zdravstvenih zavodov v odnosu na JZZ (kar je tudi v 
nasprotju z evropskimi priporočili). 
 
 
 
 

5. O avtorju 
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Specialist družinske medicine (Univerza v Ljubljani). 
Specialist nevrokirurgije (Univerza v Beogradu). 
Samozaposlen: ARHIMED, Aleksandar Caran, s.p. 
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Optimizacija dela v zobozdravstveni ambulanti z digitalizacijo 
kartotek 

  
Avtor:  Katja Gradišar, dr. dent. med., mentor: izr. prof. dr. Aleksander Janeš, doc. dr. Benja-

min Lesjak 
 
 
Povzetek 
 
Fizična (papirnata oblika kartoteke) zavzema prostor, zaposleni pa dnevno porabijo veliko časa in energije za 
vpisovanje, pregledovanje in iskanje informacij, pa tudi za samo pripravo kartotek. 
Z digitalizacijo bi prihranili čas, kar posledično pomeni tudi finančni prihranek. Prostor, ki ga zavzemajo karto-
tečne omare, bi lahko namenili novi delovni površini.  
Interna izvedba digitalizacije brez najemanja zunanjih virov je ugodnejša, predvsem pa bolj primerna zaradi 
možnosti sprotnega izločanja nepotrebnih podatkov in optimizacije digitalnega zapisa. 
 
 
1. Predstavitev organizacije 

Primer problema smo vzeli iz naše zobne ordinacije 
(KG-dent d. o. o.). Smo zasebna ordinacija s konce-
sijo za otroke in samoplačniška za odrasle. Delujemo 
na 2 lokacijah, v 3 zobnih ordinacijah. Obravnavana 
problematika se je v okviru projektne naloge reševala 
v samoplačniškem delu, kjer je potrebna obravnava 
prek 6800 dokumentov o pacientih. Poleg ambulant v 
tem okviru deluje tudi zobotehnični laboratorij, ki iz-
deluje protetične nadomestke za interno uporabo (ne 
dobavljamo drugim organizacijam).  
Večinoma sodelujemo z dvema večjima ponudni-
koma zobozdravstvenega in zobotehničnega materi-
ala ter z različnimi podizvajalci, ki zagotavljajo spe-
cialistične zobozdravstvene posege. Upravljanje je 
izključno v lasti podjetja in njegovih ustanoviteljev, 
brez drugih vlagateljev, lastnikov ali upravljavcev. 

 
2. Opis problema 

V okviru samoplačniške zobozdravstvene ordinacije 
hranimo prek 6800 dokumentov o pacientih. Za vsa-
kega od njih je namreč potrebno imeti vprašalnik o 
zdravju, ki vsebuje vse pacientove osebne podatke, 
poleg pa kartoteko, v kateri je popis že opravljenih 
storitev, načrt dela za naprej, načrti in predračuni za 
morebitno protetično oskrbo, razne opombe v zvezi z 
zdravstvenim stanjem pacienta, v zvezi s posebnimi 
željami ipd. 
Zaradi velikega števila pacientov kartotečne omare s 
papirnatimi kartotekami zavzemajo ogromno pro-
stora, ambulante in laboratorij z do 9 delavci v eni iz-
meni, pa trenutno delujejo na izjemno omejenem 

prostoru. Kartotečne omare se nahajajo v prostorih la-
boratorija, kjer se je pojavila potreba po dodatnem de-
lovnem pultu z opremo. Za zagotovitev slednjega bi 
bilo nujno odstraniti kartotečne omare. 
Poleg tega vsaj en zobozdravstveni asistent porabi do 
uro in pol dnevno za pripravo in pospravljanje karto-
tek pacientov, ki so v tekočem dnevu naročeni. Tera-
pevt ali zobozdravstveni asistent pa še ob vsakem pa-
cientu porabi dodaten čas za vpisovanje v papirnato 
kartoteko. Pri vsakem pacientu se namreč zaradi 
obračuna storitev slednje vnašajo v računalniški pro-
gram Audax Dent, nato pa še ročno vpišejo vključno 
z vsemi opombami v kartoteko. 
 
Problem 

Dnevno se porabi preveč časa za vpisovanje in pri-
pravo kartotek. Pojavlja se dvojno delo – vnos stori-
tev v računalniški program in ročni vpis v kartoteko. 
Računalniški vpis je nujen zaradi obračuna, ročni 
vpis pa potreben, ker še ni vpeljanega poenotenega 
sistema digitalizacije. Povprečno lahko rečemo, da je 
na dan naročenih 54 pacientov, za katere porabimo 
minimalno minuto in pol za vpis v papirnato karto-
teko (poleg vpisa v digitalno). Tedensko to znese to-
rej vsaj 6,75 ure izgubljenega delovnega časa na 
račun dvojnega vpisovanja, pri čemer govorimo o 
spodnji meji, pogosto namreč asistent ali terapevt, 
predvsem pri obsežnejših terapevtskih planih, pora-
bita več časa za pacienta. 
 
Vplivi 

Čas za vpis kartotek, ki ga v okviru delovnika pora-
bijo asistenti in terapevti, posledično vpliva na čas, ki 
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ga porabijo za same paciente. Če štejemo samo uro 
do uro in pol dnevno za pripravo kartotek, je to kon-
kretno finančno breme pri plači delavca, kateremu se 
obračunava urna postavka. Poleg tega zaradi poveča-
nega obsega del potrebujemo več asistentov v izmeni, 
sočasnost pa ponovno povzroči višji strošek za delo-
dajalca.  
Pacient, ki pride urgentno (naročen isti dan ali sploh 
nenaročen), mora pogosto še čakati, da se iz arhiva 
dostavi njegova kartoteka, da zobozdravnik lahko 
preuči preteklo stanje pred pričetkom nove terapije. 

Pojavlja se tudi težava neenotnega sistema vpisova-
nja. Vpisuje se glede na terapevtove preference – kaj 
se njemu zdi pomembneje. Vpisi postavk niso stood-
stotno usklajeni, kar povzroči težavo, kadar zaradi 
npr. nadomeščanja dopusta, bolniške odsotnosti in 
drugih dejavnikov pacient pride k drugemu zoboz-
dravniku kot pri prejšnjem obisku. Ta se tako težje 
znajde iz zapisov sodelavca, saj ne vpisujeta na enak 
način. Ponovno gre za izgubo časa ter posledično fi-
nančno škodo. 

 

 
Slika 1: Diagram AS-IS; obstoječi protokol ravnanja s kartoteko (vir: lasten arhiv) 

 

3. Predlog rešitve 

Zaradi opisanih težav se je pojavila potreba po po-
polni odpravi papirne kartoteke in po uvedbi digital-
nega zapisa. Predlagana je uporaba obstoječega pro-
grama (Audax Dent), v katerega se prepiše pretekle 
zapise in od določenega datuma dalje vse vpisuje in 
arhivira izključno v digitalni obliki. 

3.1. Analiza problema in možne rešitve 

V kolektivu smo obravnavali več možnosti digitaliza-
cije kartotek. Predlagala sem digitalizacijo s strani 
podjetja, ki se ukvarja izključno z digitaliziranjem 

arhiva. Predlagane možnosti so bile optično branje 
vseh kartotek in uvoz v program, prepisi vseh karto-
tek v celoti (z vsemi opombami). Ta opcija predstav-
lja ogromen finančni zalogaj, poleg tega pa bi se tudi 
v digitalnem zapisu pojavilo mnogo redundantnih po-
datkov.  
Primer: v kartoteki je zapis »Pri pacientu naslednjič 
naredi zalivko 46OD«. En mesec za tem zapisom 
sledi zapis »Zalivka 46OD«. Za terapevta prvi zazna-
mek ni pomemben, saj je storitev že opravljena, torej 
je pri prepisu to nepotreben podatek, ki zavzema pro-
stor in naredi zapis nepregleden. Zaradi slednjega 
smo prišli do sklepa, da je lažje, če digitalizacijo 
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izvajamo interno. Zato smo določili eno od zaposle-
nih, da za določeno časovno obdobje dela na tem pro-
jektu. Tako bodo digitalni zapisi optimizirani in zre-
ducirani na nujno potrebne (tako za zdravljenje kot z 
zakonodajnega stališča) informacije in podatke. 
 
3.2. Predstavitev optimalne rešitve 

Odločili smo se torej za izvedbo digitalizacije v inter-
nem postopku (projektno delo enega od obstoječih 
zaposlenih), brez najemanja zunanjih virov zaradi 
optimalnega poteka dela in prenosa informacij. Na 
sestankih smo določili potek dela, okviren časovni 
plan izvedbe projekta, delo s kartotekami v vmesnem 
času ipd. 
Postopek izvedbe digitalizacije kartoteke: 
− optično branje vprašalnika o zdravju, da zado-

stimo zakonodajnim zahtevam 
− uvoz vprašalnika o zdravju v digitalno kartoteko 

(Audax Dent) 
− pregled vseh zapisov v papirni kartoteki 
− izločanje nepotrebnih informacij 
− prepis opravljenih storitev in načrtov še neizvede-

nih del 
− uvoz RTG posnetkov s CD in drugih medijev 
− arhiviranje (fizično) RTG posnetkov na filmu in 

CBCT posnetkov na CD-jih 
− uničenje papirnate kartoteke. 
Zadnjega dela (uničenje papirne kartoteke) zaenkrat 
še ne izvajamo, saj smo še v postopku poizvedbe o 
zakonodajni podlagi s tega področja. Predvidevamo, 
da bo uničenje možno, na to rešitev tudi upamo, v 
nasprotnem primeru, jih bo potrebno arhivirati. 
 
3.3. Vpeljava optimalne rešitve 

V jeseni 2018 je pričel teči projekt digitalizacije kar-
totek. Od septembra dalje tudi vsi zaposleni po točno 
določenem algoritmu vnašajo vse nove vpise v digi-
talno kartoteko. Vprašalnike o zdravju pacienti izpol-
njujejo še vedno v fizični obliki, a se dokument 
kasneje optično prebere in uvozi v program. Zakon o 
zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva 
določa, da upravljavci zbirk podatkov s področja 
zdravstvenega varstva, kamor sodijo tudi zobozdrav-
niki, pridobivajo osebne podatke praviloma neposre-
dno od posameznika, na katerega se nanašajo 
(ZZPPZ, 4. člen). Idealno bi bilo, da bi podatke vna-
šali direktno v računalniški sistem že pacienti sami, a 
zaenkrat te možnosti še nimamo. Za to bi namreč po-
trebovali dodaten računalnik ter tudi prostor, ki bi 

nudil zasebnost. Predvidevamo, da bi predvsem sta-
rejši pacienti pri tem pogosto potrebovali pomoč zo-
bozdravstvenega asistenta, če pa želimo, da vprašal-
nik izpolnjujeta skupaj, tega ne moreta početi v ča-
kalnici, kjer bi občutljive podatke lahko slišale nepo-
oblaščene osebe, pri čemer bi lahko kršili določila Za-
kona o varstvu osebnih podatkov. 
Vse obstoječe kartoteke se po predvidenem planu 
obravnavajo v sklopu projekta digitalizacije. Vsaka 
kartoteka v programu Audax avtomatsko dobi svojo 
zaporedno številko, ki onemogoča podvajanje ali bri-
sanje kartotek. Od pričetka projekta smo že uvedli ne-
kaj manjših popravkov pri algoritmu vpisovanja vseh 
novih storitev, saj smo s sprotno presojo delovni pro-
ces uspeli že delno optimizirati. Tako na primer v sa-
mem programu razlikujemo med vpisovanjem pod 
opcijo »izvid« in vpisovanjem pod opcijo »zazna-
mek«. Sprva nismo imeli točno določenih funkcij 
obeh postavk, sčasoma pa smo vpeljali protokol vpi-
sovanja načrta in ostalih informacij v »izvid«, kon-
kreten plan za naslednji obisk in/ali pomembne infor-
macije za asistenta, ki pacientu določa nov termin 
obiska, pa vpisujemo pod »zaznamek«.  
Ker smo kot zobozdravstvena ambulanta upravljavec 
osebnih podatkov, se zavedamo tveganj, ki jih 
hramba in ravnanje z občutljivimi osebnimi podatki 
prinašata s seboj. Kar se tiče tehnične ustreznosti 
obravnave osebnih podatkov, nam jo v največji meri 
zagotavlja programska oprema Audax Dent, ki je že 
prilagojena predlaganemu ZVOP-2 in evropski direk-
tivi GDPR. Z novostmi so nas seznanili že na uvajal-
nem seminarju, za tem pa je ponudnik tudi večkrat 
posodobil programsko opremo, da v čim več vidikih 
ustreza zahtevam po varstvu osebnih podatkov. Tako 
na primer skladno s predpisi vso elektronsko pošto, 
ki vsebuje podatke o pacientih (rentgenske slike, iz-
vidi specialistov, osebni podatki, anamneze ipd.), po-
šiljamo v šifrirani obliki, zaščiteno z geslom, ki ga 
prejemniku pošljemo prek drugega kanala (SMS, te-
lefonska ali ustna seznanitev). S podjetjem Audax, pa 
tudi z nekaterimi drugimi zunanjimi sodelavci (npr. s 
podjetjem, ki izvaja eno od faz pri izdelavi protetičnih 
nadomestkov) imamo podpisane ustrezne pogodbe o 
zagotavljanju varstva osebnih podatkov. Glede na za-
hteve GDPR smo preučili tudi potrebo po DPO – po-
oblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov in skle-
nili, da jo glede na določilo: »Posamezen zasebni 
zdravnik, zobozdravnik ali odvetnik ne bo dolžan 
imenovati pooblaščene osebe,« ne potrebujemo (IP-
RS, 2018). Tudi glede DPO še čakamo odgovor ozi-
roma dokončno uskladitev slovenske zakonodaje s 
tega področja, da se bomo lahko ustrezno odločili. 
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Slika 2:Diagram TO-BE; predvideni algoritem ravnanja s kartoteko (vir: lasten arhiv) 

Delo sproti evalviramo na tedenskih sestankih, kjer 
zaposleni povedo, na katere težave naletijo pri vpiso-
vanju ali pri prebiranju zapisa za ostalimi, tako da 
sistem posodabljamo in izboljšujemo skoraj na teden-
ski bazi. 
 
3.4. Analiza vpliva na poslovanje 

Ker je projekt še v teku, težko konkretiziramo nje-
govo dokončno uspešnost. Se pa že sproti izkazuje, 
da projekt izpolnjuje zadane cilje. Opazen je prihra-
nek časa, predvsem pri dnevni pripravi kartotek, ki je 
povsem odpravljena, kar predstavlja uro in pol dodat-
nega časa enega od zobozdravstvenih asistentov in 
posledično manjše potrebe po sočasnosti. Če sešte-
jemo ta prihranek in prej omenjeni prihranek zaradi 
odprave dvojnega dela (vpisovanja), lahko zaklju-
čimo, da prihranimo povprečno 14,25 delovnih ur na 
teden. Prostor, ki je bil do sedaj namenjen kartoteč-
nim omaram, je izkoriščen za delovno površino v zo-
botehničnem laboratoriju, kar omogoča dodatno de-
lovno mesto enemu zobotehniku in zmanjša potrebo 
po izkoriščanju zunanjih virov. 
Predvidevamo, da bo projekt zaključen v enem letu, 
takrat pa bomo lahko naredili tudi dokončno analizo 
časovnega in finančnega prihranka ter uspešnosti pro-
jekta. Povprečno se trenutno obdela 150 kartotek te-
densko, kar pomeni končanje projekta v 44 tednih. 

Zaradi morebitnih odstopanj, do katerih lahko pride 
zaradi odsotnosti ali drugih delovnih obveznosti de-
lavca, tehničnih težav in sprotne rasti števila kartotek, 
smo predvideli zaključek projekta v enem letu. Me-
sečno bomo evalvirali napredek procesa (število 
obravnavanih kartotek), na tedenskih sestankih pa 
bomo še naprej predstavljali in reševali težave, do ka-
terih bi lahko prišlo. 
 
4. Zaključek 

Z digitalizacijo kartotek smo izvedli enega večjih 
projektov v našem podjetju, ki je pripomogel k veli-
kim časovnim in finančnim prihrankom. Z digitalnim 
zapisom kartoteke je delo za zaposlene lažje, saj 
lahko kadarkoli dostopajo do podatkov v pregledni 
obliki, delo poteka hitreje in učinkoviteje. Pri izvaja-
nju projekta smo sledili zakonskim določilom Zakona 
o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, 
evropski direktivi GDPR in slovenskim smernicam 
glede njene vpeljave, določena zakonodajna vpraša-
nja pa s pomočjo strokovnjakov rešujemo tudi sproti. 
Rešitev se lahko aplicira tudi na druga področja, kjer 
je potrebno arhiviranje določenih dokumentov, pa to 
jemlje veliko časa zaposlenim, arhiv pa zavzema pro-
stor v skladiščih ali delovnih prostorih. 
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Vpliv čustvene inteligence na učinkovitost vodenja kirurškega 
tima 

  
Avtor: Tea Jedlovčnik, dr. med., mentor: Ana Domenis Cankar, univ. dipl. psih. 
 
 
Povzetek 
 
V pričujoči projektni nalogi sem želela vedenje o čustveni inteligenci in čustvenih kompetencah prenesti na ki-
rurški kolektiv. V mojem primeru na kolege in sestre, ki vodijo oddelke in dejavnosti v okviru kirurškega sektorja, 
katerega predstojnica sem nedavno postala. S pomočjo ankete sem želela prepoznati njihove najmočnejše in se-
veda najšibkejše čustvene kompetence. Opredelila sem se na bistvenih pet, ki jih je Goleman v svojih delih označil 
kot najpomembnejše za učinkovito in dobro vodenje. 
 
 
1. Čustvena inteligenca in kompetence potrebne 

za učinkovito vodenje 

Definicija čustvene inteligence (1). 
Čustvena inteligenca je preprosto povedano inteli-
gentna uporaba čustev. Svoja čustva namerno upo-
rabljamo tako, da nam pomagajo k takšnemu vedenju 
in mišljenju, ki nam je v korist. 
Možnosti uporabe čustvene inteligence na delovnem 
mestu so skoraj neomejene. Čustvena inteligenca je 
nepogrešljiva pri reševanju neprijetnih težav s sode-
lavcem, sklepanju pogodbe s težavno stranko, kritizi-
ranju šefa, vztrajanju pri nalogi, dokler ni opravljena, 
in številnih drugih izzivih na poti k uspehu. Čustveno 
inteligenco uporabljamo tako na osebni kot na medo-
sebni ravni (ko pomagamo drugim). 
Goleman v svojem delu Čustvena inteligenca na de-
lovnem mestu (2001) pravi, da čustvena inteligenca 
določa našo zmogljivost za učenje praktičnih spret-
nosti, ki temeljijo na naslednjih petih prvinah: 
- samozavedanju, 
- samoobvladovanju, 
- motivaciji, 
- empatiji, 
- socialnih spretnostih. 
Čustvena spretnost pokaže, kolikšen delež zmoglji-
vosti smo pretvorili v delovne spretnosti. Je priučena 
sposobnost, ki temelji na čustveni inteligentnosti in 
pogojuje izjemno delovno storilnost. Če je oseba vi-
soko čustveno inteligentna, še ne pomeni, da bo osvo-
jila tiste čustvene spretnosti, ki so pomembne pri 
delu. Visoka čustvena inteligenca pomeni le odlično 
osnovo za osvajanje teh spretnosti.  
Čustvene spretnosti razdelimo na osebne in dru-
žbene (3). 
Osebne spretnosti odločajo, kako dobro obvladu-
jemo sebe. Mednje spadajo: 

- Samozavedanje; sposobnost prepoznave svojih 
čustev: 
o čustvena zavest, 
o natančno ocenjevanje sebe, 
o zaupanje vase. 

- Samoobvladovanje; obvladovanje svojega notra-
njega doživljanja: 
o samonadzorovanje, 
o zanesljivost, 
o vestnost, 
o prilagodljivost 
o dojemljivost za novosti. 

- Motivacija; čustvena nagnjenja, ki vas vodijo k 
uresničitvi cilja: 
o težnja k izpolnitvi cilja,  
o zavezanost, 
o pobuda, 
o optimizem. 

Družbene spretnosti odločajo, kako obvladujemo 
medosebne odnose. 
- Empatija; zavedanje čustev, potreb in skrbi dru-

gih: 
o razumevanje drugih, 
o razvojna rast drugih, 
o ustrežljivost, 
o zavzemanje za različnosti, 
o poslovodna zavest. 

- Družbene spretnosti; spretnosti o vzbujanju zaže-
lenega odzivanja drugih: 
o vplivnost, 
o sporazumevanje, 
o obvladovanje sporov, 
o vodenje, 
o spodbujanje sprememb, 
o navezovanje stikov, 
o pridruženost in sodelovanje, 
o timske sposobnosti. 
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Da bi bil človek uspešen, ne potrebuje razvijati vseh 
spretnosti čustvene inteligence. Prav tako niso dane, 
pač pa se jih da priučiti in razvijati. Za razliko od in-
teligenčnega količnika, ki ostaja bolj ali manj tak, kot 
smo ga prinesli na svet. 

2. Bistvene lastnosti učinkovitega vodje kirur-
škega tima 

Dobro vodenje je bistvenega pomena pri oskrbi in 
varnosti v zdravstvenih organizacijah. Na splošno ki-
rurgi, ne glede na to ali so ali niso formalne vodje, 
posedujejo vodstvene sposobnosti, naj gre za vodenje 
v operacijski dvorani ali vodenje lastne klinične 
prakse. 
Učinkovito vodenje kirurškega tima nujno zajema: 
- jasno dorečene vlogo vodje, predvsem v kritičnih 

situacijah, 
- stil vodenja prilagojen posamezni klinični situa-

ciji, 
- jasno upravljanje tima s strani vodje, 
- dobro sodelovanje s timom, sprejemanje pripomb, 
- skupinsko sprejemanje odločitev. 
Uspeh kirurga že dolgo ni več stvar posameznika, pač 
pa govorimo o timskem delu. Dober vodja se zna pri-
lagoditi situaciji in ljudem, ki jih vodi. Njegova na-
loga je motivirati sebe in tim, ki ga vodi, da bo s tem 
omogočena kar najbolj učinkovita, varna in dobra 
oskrba bolnikov. Stili vodenja so lahko ob tem raz-
lični, vendar mora imeti dober vodja naslednje last-
nosti: 
- integriteto,  
- biti pošten, odprt in dosleden, 
- biti na voljo, 
- biti odprt za izzive in povratne informacije, 
- se znati odločiti, 
- biti samo zavedajoč se in se zavedati tudi svojega, 

vpliva na druge, 
- znati prepoznati, kdaj je pod stresom. 
Osebnostne lastnosti, ki so zelo močno povezane z 
učinkovitim vodenjem pa so čustvena stabilnost in 

odpornost, načelnost, samo organiziranost, osredoto-
čenost na cilje in občutek dolžnosti. 
Poleg osebnostnih lastnosti, dobrega vodjo zaznamu-
jejo dejanja. Dobre vodje: 
- ne izkoriščajo ali poudarjajo svoje moči in ne gle-

dajo na status, 
- so dostopni, 
- spodbujajo učenje, 
- skušajo ustvariti delovno okolje, ki bo spodbujalo 

učenje in sodelovanje, 
- poskušajo v vsakega člana vcepiti občutek odgo-

vornosti, 
- spodbujajo komunikacijo in so dovzetni za pri-

pombe. 
Motivirane kirurge z visoko EI žene strast, zgolj iz 
želje po dosežku. Vodi jih notranja želja po razisko-
vanju in učenju, vsekakor bolj kot želja po denarju in 
prestižu. Empatični kirurgi imajo zelo dober stik s 
pacienti, le ti jim zaupajo svoje strahove in cilje. Ki-
rurgi z močno izraženim samozavedanjem so poš-
teni in iskreni in ta lastnost je morda tudi ena izmed 
najpomembnejših izmed čustvenih spretnosti in se jo 
je tudi najtežje naučiti. Kirurgi z bolj izraženim sa-
moobvladovanjem ne dopustijo, da bi njihova čustva 
imela vpliv na njihovo obnašanje. Kirurgi s social-
nimi spretnostmi pa lažje shajajo z okolico. 
S študijami je tudi dokazano, da visoka čustvena in-
teligenca pomeni tudi boljši odnos s pacientom ter 
komunikacijske sposobnosti. 

3. Anketa o čustvenih kompetencah 

Nedavno sem prevzela vlogo predstojnika kirurškega 
sektorja v moji bolnišnici, hkrati se je zamenjalo tudi 
veliko vodij posameznih oddelkov, zato sem želela 
prepoznati, katere čustvene kompetence posedujejo 
in do katere mere so razvite. Vključila sem tudi diplo-
mirane medicinske sestre, zadolžene za posamezne 
oddelke.  

 

 

VPRAŠALNIK O ČUSTVENI INTELIGENCI 
 
Daniel Goleman je pojem čustvene inteligence predstavil širši javnosti s knjigo Čustvena inteligenca leta 1995. 
Ugotovil je, da uspešnega vodjo odlikuje, poleg tradicionalnih vrednost povezanih z vodenjem (inteligenca, od-
ločnost, žilavost…), tudi visoka stopnja čustvene inteligence, ki vključuje: 

- Samozavedanje; sposobnost prepoznave svojih čustev, razumeti običajne čustvene odzive na do-
godke in prepoznati kako vaša čustva vplivajo na vaše vedenje in uspešnost. Ob samozavedanju vidite 
sebe, kot vas vidijo drugi in imate dober vpogled v svoje lastne sposobnosti in omejitve. 

- Samoobvladovanje; sposobnost da ostanete osredotočeni in jasno razmišljate tudi, ko doživljate 
burna čustva. Samoobvladovanje je bistveno za prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja in vas 
obvaruje prenagljenih odločitev. 
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- Samomotivacija; sposobnost uporabe vaših najglobljih čustev, da vas vodijo proti vašim ciljem. Ta 
zmožnost vam omogoča, da prevzamete pobudo in se ne ustavite pred ovirami. 

- Empatija; sposobnost, da zaznate in razumete, kaj čutijo drugi. Samozavedanje je bistveno, da čutite 
empatijo. Če se ne zavedate lastnih čustev, niste sposobni prepoznati niti čustev drugih. 

- Socialne spretnosti; sposobnost upravljanja, vplivanja in navdihovanja drugih. Sposobnost obvla-
dovanja čustev v medsebojnih odnosih in vplivati in navdihovati kolege, so temeljne spretnosti za 
uspešno timsko delo in vodenje. 

 
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE: 

1. Ovrednotite svoj odgovor s številčno lestvico, kjer: 
- 1 označuje, da trditev za vas ne velja 
- 3 označuje, da velja trditev v polovici primerov 
- 5 označuje, da trditev velja vedno 

2. Seštejte in interpretirajte rezultate tako da svoje rezultate prenesete v tabelo in rezultate seštejete 
3. Razmislite o rezultatih in se odločite za dejanje ali dve, ki bosta takoj okrepila vašo čustveno inte-

ligenco 
4. Spol         M            Ž 

 
1 Takoj vem, ko izgubim potrpljenje   1 2 3 4 5 
2 Hitro se prilagajam na težave 1 2 3 4 5 
3 Vedno se lahko motiviram, da opravim težke naloge 1 2 3 4 5 
4 Vedno znam pogledati stvari tudi z vidika druge osebe 1 2 3 4 5 
5 Sem odličen poslušalec 1 2 3 4 5 
6 Vem, kdaj sem srečen 1 2 3 4 5 
7 Ne nosim srca na dlani 1 2 3 4 5 
8 Navadno vem, kaj so pomembne naloge in jih tudi prej opravim 1 2 3 4 5 
9 Zelo dobro sočustvujem s problemi drugih 1 2 3 4 5 
10 Nikoli ne prekinjam drugih 1 2 3 4 5 
11 Navadno vem, kdaj sem pod stresom 1 2 3 4 5 
12 Drugi redko pravilno ocenijo moje razpoloženje 1 2 3 4 5 
13 Vedno se držim rokov 1 2 3 4 5 
14 Vedno lahko ocenim, kadar kdo ni zadovoljen z mano 1 2 3 4 5 
15 Dobro se prilagajam in mešam z različnimi ljudmi 1 2 3 4 5 
16 Vem, kdaj se prepustim čustvom 1 2 3 4 5 
17 Redko se nekontrolirano razjezim na druge 1 2 3 4 5 
18 Nikoli ne zgubljam časa 1 2 3 4 5 
19 Lahko rečem, kdaj kolektiv ni složen 1 2 3 4 5 
20  Ljudje so zame najbolj zanimiva stvar v življenju 1 2 3 4 5 
21 Ko sem zaskrbljen, sem vedno z razlogom 1 2 3 4 5 
22 Težavni ljudje me ne motijo 1 2 3 4 5 
23 Ne pretvarjam se 1 2 3 4 5 
24 Navadno razumem, zakaj so ob določeni priložnosti ljudje težavni do mene 1 2 3 4 5 
25 Zelo rad spoznavam nove ljudi in prepoznavam, zakaj so sitni 1 2 3 4 5 
26 Vedno vem, kdaj sem ravnal nerazumno 1 2 3 4 5 
27 Zavestno lahko spremenim okvir svojega razmišljanja ali razpoloženja 1 2 3 4 5 
28 Verjamem, da je težke stvari najbolje opraviti prve 1 2 3 4 5 
29 Drugi posamezniki niso zateženi, le drugačni 1 2 3 4 5 
30 Potrebujem veliko sodelavcev, da je delo zame zanimivo 1 2 3 4 5 
31 Samozavedanje čustev je zame pomembno ves čas 1 2 3 4 5 
32 Službe ne nosim s sabo domov 1 2 3 4 5 
33 Zadovoljstvo z opravljenim delom je zame zelo pomembno 1 2 3 4 5 
34 Razumem, če sem nerazumen 1 2 3 4 5 
35 Rad sprašujem, da izbezam, kaj je pomembno ljudem 1 2 3 4 5 
36 Vem, kdaj me je nekdo razburil ali zmotil 1 2 3 4 5 
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37 Redkokdaj se žrem zaradi službe ali življenja na splošno 1 2 3 4 5 
38 Sem človek od akcije 1 2 3 4 5 
39 Razumem, kdaj moja dejanja prizadenejo druge 1 2 3 4 5 
40 Delo s težavnimi ljudmi je zame izziv 1 2 3 4 5 
41 Pri meni se jeza zelo hitro umiri in ne vpliva na moja dejanja 1 2 3 4 5 
42 Lahko utišam čustva, ko je to potrebno 1 2 3 4 5 
43 Tudi ko nisem najbolje, se znam motivirati 1 2 3 4 5 
44 Stvari znam videti tudi z drugega zornega kota 1 2 3 4 5 
45 Zelo dober sem pri usklajevanju razlik z drugimi 1 2 3 4 5 
46 Vem, kaj me osrečuje 1 2 3 4 5 
47 Drugi težko rečejo, kaj si mislim o stvareh 1 2 3 4 5 
48 Motivacija je ključ mojega uspeha 1 2 3 4 5 
49 Vedno prepoznam razlog nesoglasij 1 2 3 4 5 
50 Na splošno stkem močne vezi s sodelavci 1 2 3 4 5 

 
Seštejte in interpretirajte rezultate: 
 

1. Vpišite točke zbrane pod zaporedno številko vprašanja v tabelo spodaj. Le ta umesti trditve v tabelo emo-
cionalnih kompetenc. 
 
Samozavedanje Samoobvladova-

nje 
Samomotiva-

cija 
Empatija Socialne Spretno-

sti 
1  2  3  4  5  
6  7  8  9  10  
11  12  13  14  15  
16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  
36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  
46  47  48  49  50  

 
2. Izračunajte seštevek za vsako od 5 emocionalnih kompetenc 

 
SZ seštevek=  SO Seštevek=  SM Seštevek=  E Seštevek=  SS Seštevek=  

 
3. Interpretirajte seštevek vsakega področja emocionalnih kompetenc glede na naslednje vodilo: 

 
35-50 tu ste močni 
18-34 bodite pozorni na te kompetence in jih poskusite še izboljšati 
10-17 naj bo razvoj tega področja vaša prioriteta
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4. Zabeležite rezultat za vsako od kompetenc in takoj pričnite razvijati čustveno inteligenco. Še danes 
naredite dve dejanji, ki jo bosta okrepili. 

 
 Močna Potrebuje izbolj-

šavo 
Prioritetna izbolj-

šava 
Samozavedanje    
Samoobvladovanje    
Samomotivacija    
Empatija    
Socialne Spretnosti    

 
 

4. Interpretacija rezultatov 

Anketo je izpolnilo 7 diplomiranih medicinskih 
sester, ki so zadolžene za posamezne oddelke in 9 ko-
legov, od tega 4 ženske in 5 moških. 
Pri medicinskih sestrah je samoobvladovanje pri eni 
od sedmih potrebno izboljšave, ostale kompetence pa 
so močne. 
Pri ženskih kolegicah je samoobvladovanje potrebno 
dodatno razvijati pri treh od štirih, medtem ko pri 
moških pri dveh kolegih, pri enem celo prioritetno. 
Pri dveh je delo potrebno tudi pri socialnih spretno-
stih. 
Če povprečim, je kompetenca, ki jo bo med mojimi 
kolegi potrebno dodatno razvijati, samoobvladova-
nje, ki je tudi sicer lastnost, ki bi jo kirurg načeloma 
moral imeti, da delo opravi mirno, zanesljivo, vestno 
in učinkovito ter brez stresa zase in okolico. 
Glede na to, da zatečeno stanje ni zaskrbljujoče, me-
nim, da bomo s sodelavci s pogovorom in spodbudo 
manjkajoče spretnosti lahko nadgradili.  
V literaturi ni veliko študij o samoobvladovanju med 
zdravniki. Z obstoječimi (5, 6) pa so ugotovili, da 
zdravniki, z razvito kompetenco samoobvladovanja 
in samozavedanja, lažje vzpostavijo iskren in čuteč 
odnos z bolnikom. Poleg tega so ugotovili direktno 
povezanost kompetence samoobvladovanja z zdrav-
nikovim psihičnim blagostanjem in nizko stopnjo iz-
gorevanja. 
S treningom čustveno inteligenco in njene kompe-
tence lahko razvijemo, vendar vsaj trenutno v 

Sloveniji, za razliko od npr. Anglije, Kanade in Ame-
rike, ne obstajajo posebni programi razvijanja čustve-
nih kompetenc za zdravnike. Le ti pa se lahko udele-
žijo splošnih treningov čustvenih kompetenc, se po-
služujejo spletnih virov (primer: 
https://www.change-management-coach.com/self-
regulation.html) in knjig. Tako lahko zmanjšajo stop-
njo stresa in izgorevanja, poleg tega pa izboljšajo od-
nos in komunikacijo med zdravnikom in bolnikom, 
kar seveda neposredno vpliva na zadovoljstvo paci-
enta, s tem pa tudi na boljše poslovanje bolnišnice v 
kateri zdravniki delajo. 

5. Zaključek 

Učinkovito timsko delo je nujno povezano z dobrim 
vodenjem (4). Obe spretnosti se da naučiti in razviti. 
Nujno je, da kirurgi vedo, da morajo delovati kot 
vodja, kakor tudi sestavni član tima. Kot predstojnica 
se bom trudila v prvi vrsti razvijati svoje čustvene 
kompetence, ki mi bodo omogočale učinkovito vode-
nje sodelavcev različnih specialnosti, izobrazbe in 
značajev, hkrati pa bom spodbujala razvoj le teh tudi 
pri svojih sodelavcih, s poudarkom na z anketo ugo-
tovljenih šibkih točk. Glede na to, da je čustvena in-
teligenca z leti in izkušnjami višja in da se je je mo-
goče tudi priučiti, pričakujem, da bo naše delo čedalje 
bolj zadovoljujoče, da bo celoten tim zadovoljen in 
bo zato veliko manj stresa in absentizma, kar bo 
imelo tudi pozitiven vpliv na celotno zdravstveno 
organizacijo. 
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Pregled pogojev dodatnih zavarovanj za zobozdravstvene stori-
tve pri Zavarovalnici Triglav 

  
Avtor:  Katarina Legat Blomstedt, dr. dent. med., mentor: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein 
 
 
Povzetek 
 
Zobozdravstvene storitve so v okviru obveznega ali dodatnega zdravstvenega zavarovanja krite le v manjšem 
deležu, zato se zadnje čase na tržišču pojavljajo nove oblike prostovoljnih dodatnih zdravstvenih zavarovanj za 
zobe. Primer je npr. zavarovanje »Zobje« in »Zobje plus« Zavarovalnice Triglav. Zanimanje za ta zavarovanja 
hitro narašča in pacienti se v zvezi s tem po nasvet in mnenje obračajo na svoje zobozdravnike. Slednji pa teh 
produktov ne poznajo podrobno in se soočajo s težavami pri dajanju nasvetov pacientom. Pacienti večkrat tudi 
potožijo, da od zavarovalniških agentov ne izvedo dovolj in so v dilemi, ali se jim v njihovem konkretnem primeru 
izplača zavarovati. V projektni nalogi sem se posvetila predstavitvi pogojev ter obsega kritih storitev iz zavaro-
vanja Triglav zobje in Triglav zobje +. Ključna ugotovitev je, da se zdi dopolnilno zavarovanje smiselno za osebe, 
ki redno obiskujejo zobozdravnika in skrbijo za svoje zdravje, imajo majhno število manjkajočih zob ter zmerno 
do močno sanirano zobovje in kjer se v prihodnosti predvideva nadaljnje konzervativne ali protetične sanacije. 
Premije so ugodne in znašajo od 5,88 EUR/mesec do 20,45 EUR/mesec z možnostjo dodatnih popustov ob skle-
nitvi specialnih zavarovalniških paketov zavarovalnice Triglav. Bistven zavarovalniški pogoj pri obeh zavarova-
njih je, da ne krijeta pred obstoječih stanj ter upoštevanje karence dveh let pri kritju samoplačniških storitev pri 
zavarovanju Triglav zobje plus. Zobozdravnik bi moral pacientu, ki se zanima za sklenitev tega zavarovanja, 
omenjena pogoja posebej pojasniti.  
 
 
1. Predstavitev organizacije 

Zaposlena sem kot splošna zobozdravnica v družin-
skem podjetju Legat dent d. o. o. Gre za zasebno pod-
jetje s koncesijsko dejavnostjo. Zaposlene smo tri zo-
bozdravnice, tri medicinske sestre in ustni higienik. 
Glede na veliko število opredeljenih pacientov izva-
jamo 120% koncesijski program. Izven delovnika 
koncesijske dejavnosti opravljamo tudi zasebne zo-
bozdravstvene storitve. Koncesijski pacienti imajo 
poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja veči-
noma sklenjeno tudi dopolnilno zdravstveno zavaro-
vanje.  
 
2. Opis problema 

V projektni nalogi analiziram dodatno zdravstveno 
zavarovanje »Triglav zobje« in Triglav zobje +« z vi-
dika smiselnosti njegove sklenitve tako za paciente, 
ki koristijo zasebne zobozdravstvene storitve kakor 
tudi za tiste, za katere je poskrbljeno v sistemu jav-
nega zdravstva. 
 
Problem 

V zadnjih letih so najbolj pereč problem v zdravstvu 
dolge čakalne dobe ter nezadovoljstvo pacientov 

zaradi doplačevanja zdravstvenih storitev, še posebej 
zobozdravstvenih. Slovenske zasebne zdravstvene 
zavarovalnice (Triglav, Adriatic Slovenica in Vza-
jemna) so zato oblikovale zdravstvena zavarovanja 
brez čakalnih dob. Gre za dodatna zdravstvena ali zo-
bozdravstvena zavarovanja, ločena od javnega 
sistema in namenjena kritju stroškov samoplačniških 
zdravstvenih storitev. Nekatere zavarovalnice pa do-
datno krijejo tudi doplačila na zdravstvene storitve iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tak primer 
sta zavarovanje »Triglav zobje« in »Triglav zobje +«. 
Omenjeni nadomestki samoplačništva nekako razbre-
menjujejo čakalne vrste v javnem zdravstvu in ne po-
segajo v javne finance, hkrati pa kažejo na problema-
tiko okrnjenega delovanja javnega zdravstvenega 
sistema v Sloveniji.  
Čeprav imajo pacienti poleg obveznega sklenjeno še 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je pri zoboz-
dravniku velikokrat potrebno doplačilo za nadstan-
dardno storitev oziroma material, saj je stroka v zad-
njih tridesetih letih izredno napredovala, potrebe pa-
cientov so vedno večje in dražje, košarica pravic in s 
tem materialov iz obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja (v nadaljevanju: OZZ) in dopolnilnega zdrav-
stvenega zavarovanja (v nadaljevanju: DZZ) pa še ni 
posodobljena. Zobozdravnik se zato v praksi pogosto 
znajde v vlogi zavarovalnega agenta, ko pacientu 
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pred posegi podrobno razlaga, katere storitve so krite 
iz OZZ, DZZ in katere bo moral doplačati. To na nek 
način krha odnos med zdravnikom in pacientom, 
hkrati pa jemlje zdravniku čas za izvajanje same sto-
ritve.  
Čeprav pacienti ne poznajo natančno pravic, ki jih 
imajo iz naslova OZZ in DZZ, se jim ideja zasebnih 
zdravstvenih zavarovanj zdi zanimiva. Domnevajo 
namreč, da dodatno zavarovanje za zobe pomeni, da 
bodo iz tega naslova krite čisto vse zobozdravstvene 
storitve in da bo v primeru napotitve k specialistu tudi 
tam deležen prednostne obravnave (brez čakanja).  
Ker sem se v ordinaciji večkrat srečala z nezadovolj-
stvom pacientov glede nezmožnosti uveljavljanja 
pravic iz OZZ zaradi čakalnih dob, nezadovoljstvom 
zaradi doplačevanja storitev ter nerazumevanjem 
vsebine dodatnih zavarovanj, sem se odločila na-
tančno pregledati pogoje in obsege kritja zavaroval-
nice Triglav pri zavarovanju Triglav zobje in Triglav 
zobje +. Tako bom pacientom lažje svetovala glede 
sklenitve tovrstnega zavarovanja. 
 
Vplivi 

Okrnjeno delovanje slovenskega javnega zdravstve-
nega sistema je privedlo do trženja nekaterih zavaro-
valnih produktov, ki so v osnovi pravica iz OZZ. Za 
socialne prispevke sta navadno značilni velika soli-
darnost in določena stopnja finančnega subvencioni-
ranja, kar pa ne velja za premije dopolnilnega in do-
datnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalne 
premije so enake za vse zavarovance, kar povečuje 
regresivnost sistema financiranja zdravstvenega var-
stva.  
Pacienti so zmedeni zaradi nerazumevanja pravic iz 
OZZ, DZZ in dodatnih zavarovanj. Po sklenitvi do-
datnih zavarovanj so večkrat razočarani, saj jim zava-
rovalnica opravljene storitve krije le v nekem deležu, 
ostalo pa morajo dati iz lastnega žepa.  
 
3. Predlog rešitve 

Na trgu obstaja več ponudnikov dodatnih zdravstve-
nih zavarovanj, vendar je zavarovalnica Triglav 
edina, ki poleg možnosti kritja samoplačniških zo-
bozdravstvenih storitev ponuja tudi kritje doplačil za 
storitve, ki so predmet OZZ in DZZ, izvedejo pa jih 
lahko izbrani zobozdravniki v javni ali zasebni mreži 
in ne zgolj pogodbeni izvajalci kot na primer pri za-
varovalnici Vzajemna, ki sodeluje s slovenskimi in 
hrvaškimi pogodbenimi izvajalci.  
Za oblikovanje priporočil glede sklenitve zavarova-
nja za zobe je nujno poznati, katere storitve so vklju-
čene v košarico pravic OZZ in DZZ ter to primerjati 
s storitvami, ki jih krije zavarovanje Triglav zobje in 

Triglav zobje +. V nadaljevanju bom zato predstavila 
analizo pravic do zobozdravstveni storitev iz OZZ in 
DZZ ter nato še pravic iz naslova dodatnega zavaro-
vanja Triglav zobje in Triglav zobje +. 
 
Analiza problema in možne rešitve 

Pravice do zobozdravstvenih storitev, ki posame-
zniku pripadajo iz naslova OZZ, so prikazane v spod-
njem pregledu. 
Pregled pravic do zobozdravstvenih storitev iz OZZ: 
− Pravica do izbire osebnega zobozdravnika. 
− Sistematični in preventivni zobozdravstveni pre-

gledi otrok in mladostnikov. 
− Zavarovane osebe do dopolnjenega 18. leta staro-

sti in študentje ter osebe, ki so se med obveznim 
šolanjem zadnjih 5 let redno udeleževale sistema-
tičnih zobozdravstvenih pregledov ter zdravljenja 
zob in jim je bila opravljena fluorizacija zobovja 
v skladu z republiškim preventivnim programom 
in so imele ob končanem šolanju primarno ali se-
kundarno zdravo zobovje, imajo pravico do stro-
kovno indiciranih zobno protetičnih nadome-
stkov, če jim manjka en zob v vidnem področju ali 
najmanj dva zaporedna zoba v eni čeljusti. 

− Otroci do 18 leta imajo pravico do občasnega od-
stranjevanja oblog ter do ortodontskega zdravlje-
nja. 

− Otroci do 18 leta vključeni v preventivni program, 
širše so pravice do zobno protetičnih nadome-
stkov. 

− Nujna medicinska pomoč (v nadaljnjem besedilu 
NMP), tako pri izbranem zobozdravniku kot dru-
gih zobozdravnikih iz javnega sektorja ali zaseb-
nikih s koncesijo. V kolikor izbrani zobozdravnik 
ni dosegljiv krije tudi izvedbo NMP pri zoboz-
dravniku zasebniku. 

− Pregled zob 1x na leto na lastno pobudo in kon-
trolni pregleda 6m po končanem zdravljenju. 

− Zdravljenje, polnjenje, plombiranje in nadgradnja 
zob  

− Zdravljenje vnetnih sprememb v ustni votlini, 
vključno z oralno kirurškimi in maksilofacialnimi 
operativnimi posegi v območju ustne votline. 

− RTG diagnostika z pogodbenim zavodom ozi-
roma izvajalcem. 

− Zobno protetični nadomestki v skladu s pravili 
OZZ po predhodno poslanem predlogu protetič-
nega načrta, ki ga izbrani ZZ pošlje nadzornemu 
na ZZZS. Dolžan je pacientu pojasniti tudi ceno 
storitev, ki jih krije OZZ, DZZ in sam pacient. 
Predlog mora predvideti celotno rehabilitacijo. 

− Za pravico do protetičnih nadomestkov je po-
trebno predhodno OZZ - 6 mesecev po prvi prijavi 
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ali 6 m po ponovni prijavi, če je bilo zavarovanje 
prekinjeno za več kot 3 mesece. 

− Storitve so opravljene v pogodbeno določenem 
času iz standardnih materialov z upoštevanjem 
trajnostnih dob. V interkaninem sektorju (v nada-
ljevanju IKS) so krite fosfatne in kompozitne za-
livke / v TKS amalgamske zalivke / pri vlitih za-
livkah, prevlekah, kronah in mostičkih srebro pa-
ladijeve, zlato paladijeve oziroma druge pol 
žlahtne zlitine, ki so najcenejše na trenutnem trži-
šču; pri tem šteje za standard dva grama kovine po 
členu, pri čemer ceno najcenejšega materiala do-
loči ZZZS / pri zobnih fasetah v prevlekah, kronah 
in mostičkih akrilat ali kompozitni materiali. 

− Pravica do prevlek, kron, nadzidkov ter vlitih za-
livk v primerih, ko: 
o okvarjene zobne krone ni mogoče zadovoljivo 

obnoviti s plombiranjem, 
o je to potrebno zaradi dviga ugriza, 
o biomehanski vidiki narekujejo izdelavo tak-

šnega nadomestka na podpornih, retencijskih 
zobeh za delne snemne proteze ali parodonto-
loško podprte proteze ali za teleskopsko pre-
vleko, ki je potrebna za izdelavo mostička ozi-
roma proteze, ki je pravica po Pravilih. 

− Pravica do mostička, če manjkajo zavarovani 
osebi: v vidnem sektorju do štirje zobje / eni vrzeli 
zapored najmanj trije zobje, ki niso na koncu 
zobne vrste / pet zob v dveh ali več vrzelih v istem 
ali obeh kvadrantih iste čeljusti, če so vrzeli pre-
kinjene s po enim prisotnim zobom. 

− Pravica do snemne delne proteze, če manjkajo: 
trije ali več zob zapored in izdelava mostička iz 
statičnih ali drugih strokovnih vidikov ni možna / 
trije ali več zob na koncu zobne vrste (najmanj 
kočniki) enostransko in ob tem še najmanj dva 
zoba v istem ali drugem kvadrantu v isti čeljusti / 
zobje v več vrzelih in vsaka od njih predstavljala 
pravico do mostička, a je cena za protezo nižja kot 
za mostiček. 

− Pravica do totalne proteze, če manjkajo zavaro-
vani osebi vsi zobje v eni čeljusti. 

− Osebni zobozdravnik sme poleg zobozdravstvenih 
storitev zavarovani osebi predpisovati tudi zdra-
vila na recept, ki so potrebna izključno zaradi po-
teka zdravljenja.  

Zavarovane osebe nimajo pravice do: 
1. odstranjevanja zobnega kamna in čiščenja zobnih 

oblog pri osebah, starejših od 18 let; 
2. posegov, opravljenih zaradi implantacij nosilcev 

protetičnih nadomestkov, razen če gre za avto- 
oziroma homotransplantate kosti, ki so potrebni 
zaradi atrofije alveolarnih grebenov. 

Postopek uveljavljanja pravic iz OZZ je neposredno 
pri izvajalcu ali na ZZZS. 

Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje 

Univerzalna košarica zdravstvenih storitev, ki jo 
imamo v Sloveniji, je zelo široko opredeljena. Ker pa 
za kritje tako široko opredeljene košarice pravic ni-
mamo zadostnih sredstev, se primanjkljaj financira iz 
zasebnih sredstev, predvsem dopolnilnih zdravstve-
nih zavarovanj in t. i. sredstev iz žepa pacientov.  
Pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju gre za 
plačilo razlike med vrednostjo standardne zdrav-
stvene storitve in delom te vrednosti, ki ga krije ob-
vezno zdravstveno zavarovanje in je skladno z zako-
nom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-
rovanju (v nadaljevanju ZZVZZ). Zavarovanje ne 
krije doplačil nad najvišjo priznano vrednostjo v ob-
veznem zdravstvenem zavarovanju. 
V primeru konzervativne dejavnosti krije 20% vre-
dnosti storitve (ostalo OZZ) . 
V primeru zobno protetičnih nadomestkov krije 90% 
vrednosti storitve (ostalo OZZ). 
 
Dodatno zavarovanje Triglav zobje  

Zavarujejo se lahko vse osebe s prebivališčem v Slo-
veniji, ki imajo pri Triglav Zdravstveni zavarovalnici 
sklenjeno zavarovanje Dopolnilno. Starost ob pod-
pisu mora biti najmanj 14. Trajanje zavarovanja je 4 
leta z obnovitvijo. Krije stroške storitev opravljene v 
Republiki Sloveniji. 
POVZETEK KRITJA STORITEV: 
− Nadstandardna zobozdravstvena storitev – kritje 

doplačil na zobozdravstvene storitve, ki so pravica 
iz OZZ (do 1000 EUR/leto, karenca je 3mesece). 
Izvedba nadstandardnih storitev in uporaba nad-
standardnega materiala, ki presega raven standar-
dnih storitev iz obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja (kot na primer bele zalivke v stranskem po-
dročju / keramični nadomestki v vidnem področju/ 
INLAY ONLAY/ KPP ali most / PPP ali most/ 
FRC/strojno širjenje kanala.  

− Zobno protetična rehabilitacija v primeru nezgode 
(do 5000 EUR/ leto, karenca je 0 dni)). Kritje stro-
škov samoplačniških zobno protetičnih storitev in 
nadomestkov.  

Definicija nezgode: nenaden, nepredviden ter od vo-
lje zavarovanca neodvisen dogodek, ki deluje od zu-
naj in naglo na zavarovančevo telo; zlasti povozitev, 
trčenje, prometna nesreča, udarec s predmetom ali ob 
kak predmet, padec, zdrs, ranitev, vbod...ki rezultira 
v zlomu lobanjskih ali obraznih kosti ali zob. Tukaj 
izpostavim nevšečni dogodek s katerim se zoboz-
dravniki velikokrat srečamo – vertikalna fraktura 
zoba, ki se lahko zgodi ob nesrečnem udarcu ali grizu, 
se tudi lahko šteje za nezgodo, vendar pod pogojem, 
da je bil predhodno zob klinično optimalen. 
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Primer 1: Avulzija zoba zaradi udarca med pretepom 
( pozor- zavarovanec ne sme biti povzročitelj). Zava-
rovalnica v tem primeru krije ali mostiček (pravica iz 
OZZ) ali implantacijo implantata skupaj z prevleko. 
Krije vse dodatne postopke povezane z izvedbo pro-
tetične storitve, če so te nujne za končno protetično 
delo in se štejejo kot paket (kirurška šablona, provi-
zorij, kostna dograditev – pogojno), ne krije pa estet-
skih posegov vezanih na to protetično storitev (dogra-
ditev kosti zaradi estetike, parodontoplastika, orto-
dontija). Specialističnega kliničnega pregleda pa za-
varovanje tudi ne vključuje. 
− Nadomestilo v primeru raka ustne votline s po-

trebo po protetiki ( do 5000EUR/ leto, karenca je 
3 mesece)). Zavarovalnica izplača zavarovancu 
nadomestilo v primeru diagnoze raka ustne 
votline, če je bila postavljena v času trajanja zava-
rovanja, in če zavarovanec najkasneje v treh (3) 
letih, šteto od prvega (1.) dne po preteku koledar-
skega leta, v katerem je poteklo zavarovanje, za-
varovalnici izkaže, da je zaradi tega raka ali posle-
dic njegovega zdravljenja nastala tudi potreba po 
zobozdravstvenih storitvah na področju zobne 
protetike. Ti primeri se rešujejo na terciarnem ni-
voju. Rehabilitacijo in morebitno implantacijo do-
ločenega števila implantatov v takih primerih krije 
tudi OZZ. 

Zanimivost za zobozdravnike zasebnega sektorja: 
Zavarovanje Zobje krije razliko med ceno ter 

vrednostjo zobozdravstvene storitve v obveznem in 
dopolnilnem zavarovanju. Če se zobozdravstvena 
storitev opravi:  
1. z uveljavljanjem pravic iz obveznega zavarovanja, 

zavarovanje krije razliko iz predhodnega odstavka 
za celotno nadstandardno zobozdravstveno stori-
tev, 

2. brez uveljavljanja pravic iz obveznega zavarova-
nja, zavarovanje krije razliko iz predhodnega od-
stavka le za nadstandardni zobozdravstveni mate-
rial in največ v višini cene iz Seznama zobozdrav-
stvenih storitev v spodnji tabeli, vendar le, če bi se 
zobozdravstvena storitev lahko opravila tudi z 
uveljavljanjem pravic iz obveznega zavarovanja. 

Glede na navedeno, se pacientu, ki sanira zobovje pri 
zasebniku – protetične storitve – zavarovanje Triglav 
zobje izplača manj kot pri izbranem osebnem zoboz-
dravniku v javni mreži ali koncesionarju, saj bo v vsa-
kem primeru moral še nekaj doplačati. Se pa pacientu 
strošek lahko celo prepolovi, še posebej pri storitvah 
iz konzervative. 
Opomba: V tem primeru bi moral zobozdravnik za-
sebnik do neke mere poznati zapletena pravila OZZ 
in se zavedati omejitev izplačil. Izplačila gredo le za 
nadstandardne materiale, ne pa tudi za nadstandardne 
storitve, na primer strojno širjenje koreninskih kana-
lov.  
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ZAVAROVANJE ZOBJE NE KRIJE: 
− zobozdravstvene storitve nastale zaradi stanj na-

stalih pred sklenitvijo zavarovanja in v času ka-
rence (pri čemer nezgoda nima karence), 

Primer št. 1: Menjava dotrajanega ali neestetskega 
mostu ali prevleke po preteku 3 m karence ne pripada 
kar sama po sebi, vendar se išče bolj nesrečen slučaj 
ali nenadno klinično ugotovitev – npr. odlom pre-
vleke ali zlom zoba pod prevleko ali naključno ugo-
tovljen karies. Zavarovalnica ima pravico do vpo-
gleda v zdravstveno kartoteko, kjer bi preverili ali je 
šlo za pred obstoječe stanje. V primeru mostička krije 
zavarovanje le zob, ki je bil poškodovan oziroma na 
katerem se je pojavilo bolezensko stanje (karies, pul-
pitis..), ne pa tudi drugih nosilcev. Zob, ki so manjkali 
pred vzpostavitvijo zavarovanja, zavarovanje ne 
krije. Se pravi bi v primeru mostička v transkaninem 
sektorju 3-x-x-x-7 zavarovanje krilo le zob s po-
škodbo. 
Primer št.2: Gospa s totalnimi protezami se zavaruje 
z upanjem na nove nadstandardne proteze (npr. pro-
teza na implantatih) po preteku trajnostne dobe, ven-
dar zaradi pred obstoječega stanja do nje ni upravi-
čena. Razen, če ni na sekundarnem nivoju ugotov-
ljeno, da je zaradi napredovane atrofije grebenov za 
dobro sidranje proteze potrebna implantacija – v tem 
primeru implantatno podprto protezo dobi v celoti iz 
OZZ in zavarovanja Triglav zobje ne potrebuje. 
Primer št.3: Pacient mesec po sklenitvi zavarovanja 
zaradi parodontalnega abscesa izgubi zgornji sekalec. 
Vrzel oskrbi z mostičkom na dveh nosilcih. Zavaro-
valnica Triglav zahtevka po izplačilu doplačila za 
porcelan na treh prevlekah ne odobri. V kolikor bi se 
situacija zgodila po preteku treh mesecev od sklenitve 
zavarovanja pa bi celotno doplačilo odobrila. 
− ZZ storitve opravljene v času karence, 
− samoplačniško izvedene storitve zdravljenja (gan-

grene, karies...), z izjemo stroškov doplačil za 
nadstandardne storitve, 

− storitve povezane s parodontološkimi, ortodont-
skimi in kirurškimi specialističnimi obravnavami 
(z izjemo vstavitve implantata pri nezgodi), 

Opomba: zavarovanje ne krije izvedbe gingivekto-
mije, podaljšanja klinične krone in drugih podobnih 
posegov. Zavarovanje prav tako ne krije specialistič-
nega kirurškega pregleda, vendar le stroške protetične 
rehabilitacije, ki nastanejo po končanem zdravljenju, 
− obravnave, ki niso medicinsko utemeljeno indici-

rane ali ki so nastale zaradi posledic zobozdravni-
ške ali zdravniške napake ali izključno zaradi iz-
boljšanja psihofizičnega stanja zavarovanca, 

Primer: Zavarovanje ne krije estetskih zobozdrav-
stvenih posegov kot so na primer luske, 
− zobozdravstvenega materiala iz zlitin zlata ali dru-

gih žlahtnih kovin, 

− protibolečinskih zdravil, ki niso utemeljeno medi-
cinsko indicirana, 

− drugo mnenje, 
− NMP, 
− alternativno ali komplementarno lasersko zdrav-

ljenje, 
− stanja nastala zaradi prekomernega uživanja alko-

hola ali psihoaktivnih snovi, 
− potni stroški, spremljevalec, komunikacijske sto-

ritve, 
− če je prišlo do poškodbe med vojno, terorističnim 

dejanjem, naravno nesrečo, samopoškodbo, prete-
pom (razen če ni šlo za samoobrambo), 

− če je do poškodbe prišlo pri dejavnosti visokega 
tveganja (kot npr.: turna smuka, športno plezanje, 
jamarstvo, akrobatsko letenje, padalstvo, gorsko 
kolesarstvo (spust), potapljanje, zmajarstvo, lete-
nje z baloni, ameriški nogomet, rugby, borilni 
športi ipd.) ter profesionalnimi športnimi udej-
stvovanji na treningih ter tekmovanjih, razen če je 
z zavarovalno pogodbo posebej drugače dogovor-
jeno, 

− z upravljanjem vozil zračnih plovil, plovnih ob-
jektov in mehanizacije brez zakonsko zahtevanih 
dovoljenj, 

− ne krije stroškov medicinskih preiskav – CT, kli-
nični pregled pri zobozdravniku zasebniku. 

 
Premija zavarovanja Zobje Triglav: 

Premija z ddv in popustom : 5,22 EUR /mesec. 
Premija je lahko še nižja – 2,5 EUR / mesec, če je 
zavarovanje sklenjeno skupaj z drugimi zdravstve-
nimi zavarovanji zavarovalnice Triglav kot je na pri-
mer zavarovanje specialist, specialisti + ( vsebina teh 
paketov bo na kratko predstavljena v nadaljevanju). 
Na tem mestu opozorim, da je številka 2,5 EUR/ me-
sec, najdena na reklamni brošuri, premamila mnoge 
paciente, vendar je cena izključena iz celotnega pa-
keta zavarovanja, ki pa je vsaj 30 eur višja.  
Prenos neizkoriščene letne zavarovalne vsote iz pre-
teklega zavarovalnega leta ni možen. 
 
Postopek uveljavljanja zavarovanja  

Pravice iz zavarovanja pacient uveljavlja s posredo-
vanjem računa s razvidnimi specifikacijami in more-
bitno medicinsko dokumentacijo, v primeru nezgode 
pa tudi z dokumentom iz katerega je razvidno, da je 
poškodba nastala. 
Z aplikacijo na mobitelu zavarovanec poslika račun 
ter sliko pošlje na mobilno aplikacijo Triglav. Ta v 14 
dneh povrne stroške upravičene zobozdravstvene sto-
ritve na zavarovančev račun. 
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Obveznosti: če predvideni stroški presegajo 1000 eur, 
se koriščenje zavarovanja najavi predhodno na zdrav-
stveni točki.  
 
Dodatno zavarovanje Triglav zobje + 

Veljajo isti pogoji in kritja kot pri zavarovanju TRI-
GLAV ZOBJE z dodatkom kritja samoplačniških 

storitev preventive in protetike, se pravi storitev ki 
niso pravica iz OZZ (na primer čiščenje zobnega 
kamna, peskanje, začasne prevleke in proteze, 
mostički v TKS, implantati, delne in totalne proteze). 
 
 

 
 
Zavarovancem se povrnejo stroški za storitve iz zgor-
njega seznama v znesku, ki jim ga je obračunal zo-
bozdravnik do višine letne zavarovalna vsote 5.000 
EUR. Seveda ob upoštevanju novo nastalega bole-
zenska stanja. 
V zavarovalnem letu se za zobozdravstvene storitve 
preventive in protetike krijejo stroški preventivnih 
zobozdravstvenih storitev v obsegu največ:  

1. 1X čiščenja zobnega kamna na obeh lokih;  
2. 1X peskanja na obeh lokih. 

V času trajanja zavarovanja se ob hkratnem upošte-
vanju letne zavarovalne vsote za zobozdravstvene 
storitve preventive in protetike krijejo stroški zobno 
protetičnih storitev v obsegu največ:  
1. 2X začasnih totalnih protez;  
2. 2X totalnih zobnih protez;  
3. 10X implantatov. 
Nekaj primerov iz klinične prakse: 
Primer 1.: Pride do izgube petice. Zob št.4 ima dvo 
ploskovno zalivko. Zob št. 6 je endodontsko 

zdravljen in bi bil primeren za prevleko, saj trenutna 
zalivka popušča. Pacient želi nastalo situacijo reše-
vati z mostičkom 4-x-6 , karenca pa je že potekla. Za-
varovanje Triglav zobje + bi v tem primeru krilo iz-
delavo celotnega mostička (4-x-6). 
Primer 2.: Pacient ima v čeljusti samo prvih 6 zob in 
je oskrbljen z delno protezo. Po izteku karence (2 leti) 
zavarovanja zobje +, zaradi različnih diagnoz izgubi 
tudi teh 6 zob. Upravičen je tako do rešitve implan-
tatno podprte proteze na dveh implantatih ali do pro-
tetične fiksne rešitve na 5 implantatih do višine letne 
zavarovalne vsote. 
Primer 3.: pacient sklene zavarovanje Triglav zobje 
+. Njegov status je implantatno podprta proteza na 2 
implantatih. Po preteku karence podložitev proteze ni 
krita s strani zavarovanja, saj gre za pred obstoječe 
stanje. Za pacienta s takim statusom sklenitev zava-
rovanja ni smiselna.  
Primer 4.: Po pretekli karenci pacientu provizorij na 
obrušenem zobu pripada. Včasih je le-ta izveden po 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 
 

 
 

40 

postopku navoska, katerega pa zavarovalnica ne 
krije. 
Zavarovanje zobje + ne krije: 
− ZZ storitve nastale zaradi stanj nastalih pred skle-

nitvijo zavarovanja in v času karence. 
− storitve povezane z parodontološkimi, ortodont-

skimi in kirurškimi specialističnimi obravnavami 
(z izjemo vstavitve implantata); 

− zobozdravstvenega materiala iz zlitin zlata ali dru-
gih žlahtnih kovin; 

− lepotnih zobozdravstvenih storitev, ki niso medi-
cinsko utemeljeno indicirane in katerih namen je 
le izboljšati izgled zobovja - zunanje in notranje 
beljenje zob, izdelavo estetskih zalivk, prevlek ali 
lusk; 

− zdravil, ki niso uporabljena ob izvedbi zobozdrav-
stvene storitve; 

−  protibolečinskih zdravil, ki niso utemeljeno me-
dicinsko indicirana; 

− drugo mnenje; 
− NMP; 
− alternativno ali komplementarno lasersko zdrav-

ljenje; 
− stanja nastala zaradi prekomernega uživanja alko-

hola ali psihoaktivnih snovi ; 
− potni stroški, spremljevalec, komunikacijske sto-

ritve; 

− če je prišlo do poškodbe med vojno, terorističnim 
dejanjem, naravno nesrečo, samopoškodbo, prete-
pom ( razen če ni šlo za samoobrambo)); 

− če je do poškodbe prišlo pri dejavnosti visokega 
tveganja (kot npr.: turna smuka, športno plezanje, 
jamarstvo, akrobatsko letenje, padalstvo, gorsko 
kolesarstvo (spust), potapljanje, zmajarstvo, lete-
nje z baloni, ameriški nogomet, rugby, borilni 
športi ipd.) ter profesionalnimi športnimi udej-
stvovanji na treningih ter tekmovanjih, razen če je 
z zavarovalno pogodbo posebej drugače dogovor-
jeno; 

− z upravljanjem vozil, zračnih plovil, plovnih ob-
jektov in mehanizacije brez zakonsko zahtevanih 
dovoljenj; 

− ne krije stroškov medicinskih preiskav- CT, RTG. 
 
PREMIJA ZOBJE PLUS: 
Se spreminja glede na starost pacienta. Spodnje cene 
premij so z vključenim DDV. 
− od 14 do 29 let – 5,88EUR/mesec 
− od 30 do 39 – 7,45 EUR/ mesec 
− 40do 49 – 11,22 EUR/mesec 
− 50 do 59 – 15,15 EUR/ mesec 
− 60 do 65 – 18 EUR/mesec 
− od 65 dalje – 20,45 EUR/ mesec 
Na vsa starostna obdobja je možen dodatni popust v 
kolikor se sklene zavarovanje Specialisti, Specialisti 
plus. 
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Dodatno zavarovanje Triglav specialisti 
 
Zavarovanje Specialisti je prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje, ki krije stroške samoplačniško opravlje-
nih storitev specialistične ambulantne obravnave, di-
agnostike in zdravil, za obravnavo novonastale bole-
zni, stanja ali poškodbe v času trajanja zavarovanja. 
Zavarovanje krije: 
1. specialistično obravnavo v manj kot treh tednih 

ter enostavne diagnostične preiskave (na primer 
laboratorijske preiskave, rentgen, ultrazvok, 
EKG) in ambulantne posege (na primer punkcija, 
odstranitev tujka). 

2. zahtevni diagnostični postopki, kot so na primer 
CT, magnetna resonanca, gastroskopija in kolono-
skopija.  

Pred doplačili ste zavarovani tudi pri predpisanih 
zdravilih na beli recept do 300 EUR. 
Zavarovalna vsota je 3000 EUR/ na leto. Od tega 300 
EUR za zdravila. 
Premija je OD 9 DO 20 eur z DDV - odvisno v kateri 
starostni razred spadate. 
Z vidika zavarovanja zobozdravstvenih storitev se to 
zavarovanje ne zdi smiselno, saj ne krije storitev no-
bene specialnosti iz veje zobozdravstva razen diagno-
stičnih preiskav v smislu CT, RTG. Tega dejstva se 
pacienti, ki so bili tako zavarovani, po mojih lastnih 
izkušnjah ne zavedajo. 
 
4. Sklepi in zaključki: 

Pacient ima premalo znanja o pravicah iz OZZ in 
DZZ na področju zobozdravstvenih storitev, da bi se 
lahko samostojno odločil za sklenitev zavarovanja 
Triglav zobje ali Triglav zobje +. Za smiselno odlo-
čitev je potreben natančen pregled pri zobozdravniku 
in ocena različnih možnosti, kaj se pacientu lahko 
zgodi v naslednjih petih letih, relativno natančen iz-
račun stroškov s strani zobozdravnika, kar pa je v 
ordinaciji zaradi časovnega vidika praktično nemo-
goče. Zato je nemogoče podati splošno priporočilo 
glede sklenitve zobozdravstvenega zavarovanja, saj 
so povračila stroškov zelo individualna in odvisna od 
stanja in vrste storitev. 
Vseeno lahko podam nekaj splošnih zaključkov: 
− Manjkajočih zob, kjer so bile ekstrakcije izvedene 

pred sklenitvijo zavarovanja Triglav zobje in Tri-
glav zobje + ali v času karence, zavarovalnica Tri-
glav v nobenem primeru ne krije. Pacientu je zato 

priporočljivo predstaviti stanje v ustni votlini v 
trenutku sklenitve zavarovanja 

− Za svetovanje pacientom glede sklenitve zavaro-
vanj za zobozdravstvene storitve in uveljavljanja 
pravice iz naslova tega zavarovanja morajo zoboz-
dravniki poleg pogojev in pravil zavarovalnice 
Triglav, ki v Sloveniji zaenkrat edina ponuja to-
vrstno zavarovanje, dokaj natančno poznati tudi 
pravila OZZ. 

− Posplošimo lahko, da več kot ima zavarovanec 
zob v ustih, večji bo »izkoristek« zavarovanja Tri-
glav zobje ali Triglav zobje+, saj predhodnih stanj 
– nadomeščanja manjkajočih zob, omenjeni zava-
rovanji ne krijeta. Za najbolj prizadete – paciente 
s totalnimi protezami in številnimi vrzelmi, se zato 
tovrstno zavarovanje ne izplača. 

− Pri vprašanju izbire med zavarovanjem Triglav 
zobje in zobje plus, je zavarovanje Triglav zobje 
plus v prednosti, saj krije tudi številne samoplač-
niške storitve in se na ta način izognemo mnogim 
izključitvam protetičnih storitev iz naslova OZZ – 
na primer, reševanje vrzeli z enočlenskimi 
mostovi v transkaninem sektorju ali implantatom. 
Zavarovanje Triglav zobje + omogoča tudi kori-
ščenje storitev preventive, ki pa so neizogiben del 
pred protetične, vzdrževalne terapije ali redne pro-
filakse in se pri večini pacientov opravijo vsaj en-
krat na leto. 

− Karenca za samoplačniške storitve in storitve pre-
ventive pri zavarovanju Triglav zobje plus je dve 
leti. 

− Pacientu je priporočljivo predstaviti stanje v ustni 
votlini v trenutku sklenitve zavarovanja, saj sta-
nja, ki so nastala pred sklenitvijo zavarovanja, v 
okviru zavarovanja Triglav zobje in Triglav zobje 
plus niso krita. 

− Za pacienta, ki protetično sanira zobovje pri za-
sebniku, je zavarovanje Triglav zobje manj smi-
selno kot za pacienta, ki storitev opravi pri izbra-
nem osebnem zobozdravniku v javni mreži ali 
koncesionarju, saj bo v vsakem primeru moral še 
nekaj doplačati. Se pa pacientu strošek lahko celo 
prepolovi, še posebej pri storitvah iz konzervative.  

− Sklenitev zavarovanje Triglav zobje in Triglav 
zobje plus v kombinaciji z zavarovanjem Specia-
listi ali Specialisti plus iz vidika kritja dodatnih 
zobozdravstvenih storitev ni smiselno. 
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Medgeneracijski sporazum za zdravnike 

  
Avtor: Jana Makuc, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein 
 
 
Povzetek 
 
Evropski socialni partnerji so podpisali Neodvisni sporazum o aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu, 
ki naj bi zagotovil zdravo, varno in produktivno delovno okolje in organizacijo dela, ki naj bi delavcem vseh 
starosti omogočila, da zdržijo na delu do predpisane upokojitvene starosti. Namen sporazuma je prenos znanj in 
izkušenj med različnimi generacijami, ki so prisotne na delovnih mestih. Sporazum je vključen v Resolucijo o 
nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027, kjer je izvajanje sporazuma navedeno med stra-
teškimi cilji.  
Med aktivno zaposlenimi zdravniki je delež starejše populacije visok, saj spadajo v poklicno skupino visoko izo-
braženega kadra z dolgotrajnim šolanjem. Zmogljivost delavcev zaradi s starostjo povezanih telesnih sprememb 
peša, pri čemer zahteve na delovnem mestu ostajajo nespremenjene. Pomanjkanje zdravnikov je povezano s pre-
komernimi delovnimi obremenitvami celotne aktivne populacije zdravnikov in onemogoča selekcijo zaposlenih. 
V kombinaciji s tendencami vse kasnejšega upokojevanja prihaja znotraj aktivne populacije zdravnikov do pre-
cejšnjega razkoraka v storilnosti.  
Medgeneracijska razmerja pri zdravnikih so pomembna iz več vidikov. Pri organizaciji dela je potrebno upošte-
vati zakonsko pridobljene pravice, ki so vezane na starost zaposlenih in feminizacijo poklica. Izjemnega pomena 
so razlike v njihovem načinu razmišljanju (zdravnik – poklic ali poslanstvo?) in vrednotah, ki jih gojijo. Na med-
generacijska razmerja negativno vplivajo zakonodajne spremembe, ki so omejile napredovanje mlajših generacij 
in nagrajevanje nadpovprečnih delavcev. Upoštevaje zgornja dejstva so bolj produktivni in bolj obremenjeni 
zdravniki slabše plačani, kar vodi v začarani krog nezadovoljstva na delovnem mestu, izgorelosti in poglabljanja 
medgeneracijskih razlik. Znotraj zdravniških timov se oblikujejo manjše skupine, ki branijo svoje interese.  
Namen projektne naloge je prepoznati in optimalno izkoristiti prednosti vsake generacije zdravnikov v prizade-
vanjih za skupne cilje in tako olajšati sobivanje generacij na delovnem mestu. Pripravljen je predlog rešitve v 
obliki osnutka medgeneracijskega sporazuma za zdravnike, ki predstavlja medgeneracijski konsenz in vključuje 
dogovorjen merljiv cilj dela, ki naj bi jih dosegel posameznik. Predlog vsebuje konkretna operativna pravila dela 
in delovanja ter upošteva specifiko posameznih delovišč. 
 
 
1. Predstavitev organizacije 

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je javni zdrav-
stveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na se-
kundarni ravni in druge dejavnosti, ki so določene z 
aktom o ustanovitvi, za območje občin Koroške in 
dela Savinjsko Šaleške regije. Po zadnjih podatkih 
Statističnega urada na tem območju živi nekaj nad 
143.000 prebivalcev. V statutu zapisane dejavnosti 
dajejo bolnišnici posebno odgovornost in naloge, da 
ohranja povezovalno in svetovalno, pa tudi pedago-
ško delo in aktivnosti v vseh vrstah zdravstvenega 
varstva (preventiva, diagnostika, terapija, rehabilita-
cija). 
Bolnišnico vodi Sanacijska uprava: poslovni direktor, 
strokovni direktor, pomočnik direktorja za zdrav-
stveno in babiško nego in oskrbo (ZBNO) ter pomoč-
nik direktorja za pravne zadeve. Posvetovalno telo 
strokovnega direktorja je Strokovni svet, ki zaseda v 
ožjem ali širšem kolegiju. Nadzorni organ sestavlja 

9-članski Svet zavoda. Organizacijsko je bolnišnica 
razdeljena v naslednje enote: medicinske službe (ope-
rativne, neoperativne, druge specialistične ambulante 
službe), skupne medicinske službe, zdravstvena nega 
in oskrba, raziskovalna dejavnost in upravno tehnična 
služba. 
Bolnišnica sodeluje z ustanoviteljem (Ministrstvo za 
zdravje), plačnikom (ZZZS) in ostalimi deležniki 
znotraj in izven regije: gojimo redne kontakte s pri-
marnim nivojem zdravstva in institucijami socialnega 
varstva, učnimi ustanovami, strokovnimi združenji, 
sodelujemo z društvi bolnikov, mediji (zlasti lokal-
nimi); vzdržujemo stike z ostalimi zdravstvenimi 
ustanovami v Sloveniji. Želeli bi si več sodelovanja z 
Regionalno razvojno agencijo Koroške.  
Znan regionalni problem je kadrovski primanjkljaj 
nosilcev zdravstvene dejavnosti (tako družinskih in 
splošnih zdravnikov na primarnem nivoju kot tudi 
specialistov na sekundarnem nivoju), v zadnjem času 
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pa tudi pomanjkanje kakovostnega kadra zdravstvene 
nege, na kar vpliva predvsem neposredna bližina 
Avstrije. Z vidika fluktuacije kadra so pomembne 
tudi slabe prometne povezave z osrednjo Slovenijo 
[Strateško-razvojni program SB Slovenj Gradec 
2018-2023; dokument v pripravi]. Med 828 zaposle-
nimi je v bolnišnici (na dan 30.9.2018) 150 zdravni-
kov, od tega 94 specialistov, 45 specializantov, 1 

zdravnik brez specializacije (po opravljenem sekun-
dariatu) in 10 pripravnikov / sekundarijev. Med 
zdravniki specialisti prevladujejo ženske (56%), ki jih 
je več v mlajši generaciji; med starejšimi je več 
moških. Eden izmed specialistov je ocenjen kot inva-
lid z omejitvami pri delu, ena oseba je v postopku in-
validske ocenitve. Demografsko strukturo prikazuje 
Graf 1. 

 

 
Graf 1: Demografska struktura zdravnikov specialistov v SB Slovenj Gradec. 

 
Znotraj organizacije se v nalogi osredotočam na pro-
blematiko Oddelka za interno medicino, na katerem 
je zaposlenih 158 ljudi, od tega 27 zdravnikov speci-
alistov in 13 specializantov. Starostno strukturo od-
delka prikazuje Graf 2. Nakazuje se obstoj dveh ge-
neracijskih polov: en pol pripada generaciji "otrok 
blaginje" ("baby boom"), drugi generaciji Y. Zdrav-
nikov iz vmesne generacije X, ki so trenutno v najbolj 

produktivnem obdobju, je manj. Ker se posamezniki 
iz generacij na obeh polih praviloma ne odpovejo za-
konsko pridobljenim pravicam, je generacija X bolj 
obremenjena z delom na fizično in psihično najbolj 
zahtevnih deloviščih (npr. urgentna internistična am-
bulanta, enota intenzivne medicine, spremstva pri 
med bolnišničnih prevozih) in z delom izven rednega 
delovnega časa. 

 

 
Graf 2: Starostna struktura zdravnikov na Oddelku za interno medicino SB Slovenj Gradec. 
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2. Opis problema 

2.1. Ozadje 

Sprememba demografske slike, v kateri izstopa dalj-
šanje življenjske dobe, je povezana s t.i. aktivnim sta-
ranjem in posledičnimi spremembami v politiki upo-
kojevanja. Tendence po zgodnejšem upokojevanju v 
preteklosti so aktivno obdobje posameznika in posle-
dično celotnih generacij skrajšale, kar z vidika dolgo-
ročnega oz. trajnostnega razvoja družbe ni vzdržno. 
Sistemski ukrepi zadnjih let zato težijo h kasnejšemu 
upokojevanju [1]. Hkrati se zmogljivost delavcev za-
radi s starostjo povezanih telesnih sprememb 
zmanjša, pri čemer zahteve na delovnem mestu osta-
jajo nespremenjene [2]. Problematiko sta prepoznala 
tudi Evropski parlament in Svet Evropske unije, ki sta 
leto 2012 razglasila za evropsko leto aktivnega stara-
nja in solidarnosti med generacijami (Uradni list 
Evropske unije, 23.9.2011) s ciljem oblikovanja kul-
ture aktivnega staranja (na podlagi družbe za vse sta-
rosti) [3]. 
Evropski socialni partnerji so 8.3.2017 že podpisali 
Neodvisni sporazum o aktivnem staranju in medge-
neracijskem pristopu, ki naj bi zagotovil zdravo, 

varno in produktivno delovno okolje in organizacijo 
dela, ki naj bi delavcem vseh starosti omogočila, da 
zdržijo na delu do predpisane upokojitvene starosti 
[4,5]. Namen sporazuma je prenos znanj in izkušenj 
med različnimi generacijami, ki so prisotne na delov-
nih mestih. Sporazum je vključen v Resolucijo o na-
cionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 
2018–2027 (ReNPVZD18–27), kjer je izvajanje spo-
razuma navedeno med strateškimi cilji [6].  
 
Koncept generacijsko raznolike delovno sile  

Aktivno delovno populacijo sestavljajo štiri genera-
cije [7,8]:  
− generacija "veteranov", rojena v obdobju 1922-

1943;  
− generacija "otroci blaginje" ali angl. "baby boo-

mers", rojena v obdobju 1944-1960;  
− generacija X, rojena v obdobju 1961-1980;  
− generacija Y ali t.i. "nexters", rojena po letu 1981. 
 
Vsaka generacija ima svoje delovne posebnosti, na-
vade, motive in vrednote, ki so povzete v tabeli 1 [7]. 

 
Tabela 1: Izsledki raziskave o medgeneracijskih razlikah v Sloveniji (povzeto po: Brečko, 2005) 

 
veterani otroci blaginje generacija X generacija Y 

delovne vrednote Zahtevno in izzivno 

delo. 

Zahtevno in izzivno 

delo. 

Zahtevno in izzivno 

delo. 

Nagrada naj sledi dobro 

opravljenemu delu. 

Potrpežljivost in vztraj-

nost pri delu. 

Osebnostni razvoj na 

delovnem mestu. 

Pripadnost in lojalnost 

podjetju. 

Urejenost, red in jasna 

pravila dela. 

Čast in ugled na delov-

nem mestu. 

Potrpežljivost in vztraj-

nost. 

Potrpežljivost in vztraj-

nost pri delu. 

Lojalnost in pripadnost 

podjetju. 

Osebnostni razvoj na 

delovnem mestu. 

Urejenost, red in jasna 

pravila dela. 

Delo pred zabavo. Zahtevno in izzivno 

delo. 

Nagrada naj sledi dobro 

opravljenemu delu. 

Raznolikost dela. Uravnoteženost družine 

in poklicnega življenja. 

Osebnostni razvoj na 

delovnem mestu. 

Raznolikost dela ter pri-

padnost in varnost pod-

jetju. 

Delo, pri katerem se 

tudi zabavam. 

Vključenost v odločanje, 

oblikovanje del. mesta. 

Varnost zaposlitve oz. 

delovnega mesta. 

dejavniki motivacije Izzivnost vsebine dela. Samostojno delo in od-

ločanje. 

Samostojno delo in od-

ločanje. 

Samostojno delo in od-

ločanje. 

Dobro delovno okolje. Izzivnost vsebine dela. Pohvala nadrejenih za 

dobro opravljeno delo. 

Možnost izobraževanja. 

Možnost izobraževanja. Možnost izobraževanja. Izzivnost vsebine dela. Izzivnost vsebine dela. 

timsko ali samostojno 

delo 

timsko: 100% timsko: 14,1% timsko: 18,6% timsko: 24,5% 

individualno: 0% individualno: 85,9% individualno: 81,4% individualno: 76,5% 
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katero obliko plače si 

želijo 

fiksni sistem plače: 33% fiksni sistem plače: 12% fiksni sistem plače: 17% fiksni sistem plače: 0% 

variabilni sistem: 66% variabilni sistem: 88% variabilni sistem: 83% variabilni sistem: 100% 

 
V procesu dela, kjer sodeluje večgeneracijska de-
lovna sila, se menedžment sooča z izzivom izboljša-
nja učinkovitosti posameznikov in timov, zaposleni 
pa z izzivom učinkovitega dela s posamezniki različ-
nih generacij [8].  
 
Zakonodaja 

Čeprav je problematika medgeneracijskih razmerij, 
sobivanja in solidarnosti poznana in večplastna, so 
premalo prepoznani negativni vplivi aktualnih zako-
nodajnih sprememb. Sistemskemu Zakonu o sistemu 
plač v javnem sektorju (sprejet l. 2002), je sledila pre-
vedba plač in sprejem podzakonskih predpisov za im-
plementacijo zakona (l. 2008), v katerih je bila pred-
videna tudi dinamika poplačil nesorazmerij v osnov-
nih plačah. Finančna kriza, ki je nastopila na prelomu 
let 2008 v 2009, je vplivala na krčenje javnofinančnih 
odhodkov na področju plač v javnem sektorju. V 
plače javnih uslužbencev je poseglo več zakonskih 
dokumentov z interventnimi ukrepi (Zakon o dodat-
nih interventnih ukrepih, Zakon o uravnoteženju jav-
nih financ), ki so omejili napredovanje mlajših gene-
racij in nagrajevanje nadpovprečnih delavcev [9]. 
Za medgeneracijska razmerja so pomembna tudi na-
slednja zakonodajna določila: 
− Zakon o zdravniški službi (4. odstavek 42. člena): 

zdravniku, ki je dopolnil 55 let, praviloma ni po-
trebno opravljati dežurstva, ob pogojih, ki jih 
predpiše minister [10];  

− Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdrav-
nike (36. člen): zdravniku, ki je dopolnil 50 let, se 
letni dopust poveča za 5 dni [11],  

− Zakon o delovnih razmerjih (146. In 199. člen): za 
delavce po 55. letu velja (če ne podajo posebnega 
soglasja) 
o prepoved opravljanja nadurnega dela,  
o prepoved opravljanja nočnega dela,  
o prepoved prerazporeditve in neenakomerne 

razporeditve delovnega časa [12]; 
− Zakon o delovnih razmerjih (185. člen): delavcu, 

ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko na-
loži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči 
samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem 
[12]. 

 
2.2. Problem 

Tekom let se je v naši družbi razmahnil individuali-
zem, ki vodi premik od skupnosti do družbenosti. V 

delo zdravnika (za katerega sta bila prej značilna ko-
legialnost in upoštevanja nenapisanih pravil, temelje-
čih na medsebojnem spoštovanju) so se pričeli kot 
nadzorniki oz. regulatorji vpletati številni predpisi in 
pravila. Z degradacijo intelektualnega poklica je po-
vezan drugačen pristop mlajših generacij k delu – biti 
zdravnik ni več poslanstvo, temveč služba. Mlajše ge-
neracije težijo k natančnemu ovrednotenju dela s ča-
sovnimi in drugimi normativi, kar omogoča vsaj 
delno uravnoteženost poklicnega in družinskega živ-
ljenja, za opravljeno delo pa ustrezno plačilo (ni več 
dela na »etični pogon«) [15-17]. 
 
Vpliv na ustanovo in organizacijo dela 

V bolnišnici, ki deluje na sekundarnem nivoju zdrav-
stvenega varstva, je potrebno delo organizirati tako, 
da se zagotoviti 24-urno neprekinjeno zdravstveno 
varstvo (delo dopoldne, popoldne in ponoči). Pri tem 
se kombinirajo različne oblike dela in različno razpo-
rejanje delovnega časa (redno delo, delo preko pol-
nega delovnega časa oz. nadurno delo, dežurstvo, pri-
pravljenost, enakomerna in neenakomerna razporedi-
tev delovnega časa, začasna prerazporeditve delov-
nega časa) - odvisno od potreb posameznih oddelkov 
in specifike njihovega dela ter zakonskih zahtev usta-
novitelja (npr. organizacija popoldanskih ambulant). 
Pri organizaciji razporedov delovišč se najprej upoš-
tevajo zakonsko pridobljene pravice (vezane na sta-
rost zaposlenih in pravice do nege otrok do 3 leta sta-
rosti) in dodatne omejitve posameznikov (invalidske 
ocene). Izbor zdravnikov, ki se lahko vključujejo v te 
najbolj zahtevne oblike dela (nočno delo, dežurstva), 
je zato v osnovi zelo omejen. Brez njihovega izrec-
nega soglasja za delo preko rednega delovnega časa 
bi bilo 24-urno neprekinjeno zdravstveno varstvo 
praviloma izjemno težko zagotoviti. Praviloma gre za 
zdravnike, ki so uvrščeni v nižje plačne razrede, kar 
je z vidika plačila za storitev za ustanovo bolj ugodno.  
 
Vpliv na zaposlene - zdravnike 

Starejši zdravniki so (zaradi subjektivnih ali objektiv-
nih okoliščin in/ali upoštevanja nenapisanih pravil) 
pogosto že v rednem delovnem času razbremenjeni 
objektivno najbolj zahtevnih delovišč (npr. urgentne 
ambulante, enote za intenzivno medicino, spremstva 
pri med bolnišničnih prevozih). Poleg teh so psihično 
in fizično bolj zahtevne vse oblike dela, ki potekajo 
izven rednega delovnega časa in so potrebne za 
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zagotavljanje 24-urnega zdravstvenega varstva - po-
govorno imenovana »dežurstva« (ne glede na dejan-
sko obliko dela). Dežurstva zaradi pomanjkanja kadra 
ni mogoče organizirati drugače kot v obliki preseže-
nega normalnega 8-urnega delovnika, zaradi česar je 
že v začetku prisotna določena stopnja utrujenosti. 
Okrnjena je celotna kadrovska zasedba, zahteve in 
pričakovanja uporabnikov (pacienti, svojci) ostajajo 
v tem času nespremenjeni. Potek dogodkov je ne-
predvidljiv, kar dežurajočega izpostavlja hudemu 
stresu, ki ga stopnjujejo nenaspanost, utrujenost, 
nočno delo, neredna prehrana in drugi psihološki mo-
menti (odsotnost od družine ipd.). Poleg obremenje-
nosti (v skrajni obliki tudi izgorelosti) in stresa je za 
razumevanje obsega problema potrebno dodatno iz-
postaviti nekaj osnovnih značilnosti poklica »zdrav-
nik«, ki imajo velik vpliv na zdravje in/ali počutje 
zdravnikov: zadovoljstvo z delom, odvisnosti, samo-
morilnost, spoprijemanje s kroničnimi boleznimi [18, 
19]. Predvsem pri mlajših generacijah z drugimi vre-
dnotami je končna bilanca dežurstva vedno nega-
tivna: večje plačilo kot edini pozitivni dejavnik ne od-
tehta negativnih, kar se vedno pogosteje pojavlja tudi 
v obliki javnih zapisov [16]. 
Znotraj zdravniških timov se lahko oblikujejo manjše 
skupine, ki branijo svoje interese. Nezadovoljstvo se 
prenaša na ostale kadre (negovalni kader, administra-
cija). 
 
Vpliv na uporabnike 

Problem medgeneracijskih razmerij na uporabnike 
(pacienti in njihovi svojci) ne bi smel vplivati. Ob-
staja možnost, da se nezadovoljstvo zaposlenih na de-
lovnem mestu prenese v odnos do pacientov, vendar 
raziskav na to temo nismo zasledili.  
  
3. Predlog rešitve 

Medgeneracijski sporazum za zdravnike je eden od 
predlogov, s katerimi bi prepoznali in optimalno iz-
koristili prednosti vsake generacije zdravnikov v pri-
zadevanjih za skupne cilje in tako zagotovili njihovo 
uspešno sobivanje. 
 
3.1. Analiza problema in možne rešitve 

Ker sodobna družba zahteva kvantifikacijo, merjenje 
kakovosti rezultatov in učinkovitosti, je za dosego 
medgeneracijskega sodelovanja smiselno zapisati 
pravila delovanja, ki jih zaposleni sooblikujejo. S po-
dobnimi problemi so se soočila tudi druga visoko-in-
telektualna okolja, kjer so se take rešitve izkazale kot 
uspešne (primer: opredelitev dela visokošolskih uči-
teljev Univerze v Ljubljani). Uporabljen je bil pristop 

obteževanja različnih oblik dela z zapisanimi norma-
tivi [20].  
Trenutno prepoznavamo naslednje alternativne reši-
tve (s podrobnejšimi razlagami): 
− dosledno upoštevanje zahtev vodstva z vpeljanim 

merjenjem učinkovitosti; 
− Zahteve vodstva izhajajo pretežno iz zahtev in pri-

čakovanj ustanovitelja (Ministrstvo za zdravje) in 
plačnika storitev (največji plačnik je Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije). Zaradi po-
manjkanja zdravnikov zahteve vodstva pogosto 
presegajo zahteve strokovnih standardov in nor-
mativov dela. Merjenje učinkovitosti zdravnikov 
je zaradi intelektualne narave dela izjemno za-
htevno. Trenutni način temelji na kvantiteti (mer-
jenje števila ambulantnih prvih/kontrolnih pregle-
dov, števila obravnav, števila odpustov in hospi-
talnih uteži primerov, število doseženih ambulant-
nih točk, število operacij in asistenc) in ne upoš-
teva kvalitete dela in/ali zadovoljstva uporabni-
kov. Upoštevati je potrebno tudi, da je plačilo 
ustanovi odvisno od števila obteženih primerov in 
ambulantnih točk, pri čemer so določene dejavno-
sti podcenjene (so pa pomembna z vidika potreb 
uporabnikov), druge pa donosne.  

− t.i. mehki prijemi. 
− Tu se upoštevajo dejavniki motivacije zaposlenih 

- pohvala, možnosti izobraževanja, sooblikovanje 
procesa dela, finančno nagrajevanje je minimalno. 
Upoštevajo se nenapisana pravila, delo temelji na 
dogovorih. 

− upoštevanje zahtev vodstva v kombinaciji s t.i. 
mehkimi prijemi. 

− To je način, ki se trenutno uporablja. Zaradi neja-
snih pravil igre predvsem pri mlajših lahko zbuja 
nelagodje in občutek izkoriščanosti, pri starejših 
pa občutek, da njihovo znanje, izkušnje in doseda-
nji doprinos k skupnim ciljem niso cenjeni. 

 
3.2. Predstavitev optimalne rešitve 

Medgeneracijski sporazum predstavlja obliko kon-
senza med generacijami. Gre za interni dokument, v 
katerem se znotraj tima zdravnikov dogovori jasen 
merljiv cilj, ki naj bi jih dosegel posameznik. Merljiv 
oz. številčni cilj je ena enota dela (ED), ki se jo lahko 
doseže na različne načine. Dogovor naj vsebuje kon-
kretna operativna pravila dela in delovanja ter upoš-
teva specifiko posameznih delovišč. 
Za dosego konsenza je najprej potreben poglobljen 
pogovor znotraj tima o tem, kaj je za posamezne in-
teresne skupine pomembno, kakšne so njihove po-
trebe in omejitve, interesi in tudi morebitni strahovi. 
Vsak posameznik razmisli, kako bi lahko prispeval k 
skupnemu cilju. Pri starejših je smiselno poudariti 
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dolgoletne izkušnje (obtežijo se mentorstva, konziliji, 
sodelovanje pri strokovnih nadzorih ipd.), upoštevati 
morebitne fiziološke omejitve (težko prenašanje de-
žurstev in dela v urgentni ambulanti ipd.), vendar je 
smiselno zahtevati, da (ob upoštevanju zakonskih 
omejitev) vseeno prispevajo »za skupno dobro« (npr. 
bonus za delo čez vikende v dopoldanskem času). 
Najbolj aktivno skupino, ki dela na najtežjih delovi-
ščih in zagotavlja 24-urno zdravstveno varstvo, se 
razbremeni v obliki bonusov za dežurstvo in priprav-
ljenost. Težje oblike dela so bolj obtežene.  
Sporazum predvideva obdobni prikaz doseženih ci-
ljev, ki jih predstojnik oz. vodja tima s posamezniki 
predela individualno. 
 
Predlog operativnega dela medgeneracijskega 
sporazuma z obteževanjem delovišč 

Predlog operativnega dela medgeneracijskega spora-
zume predstavljam na konkretnem primeru Oddelka 
za interno medicino SB Slovenj Gradec.  
Cilji: vsak zdravnik dnevno opravi vsaj 1,0 ED. 
Zdravnike, ki opravijo več kot 1,0 ED, se nagradi 
glede na individualne motivacijske dejavnike. Zdrav-
nike, ki opravijo manj kot 1,0 ED, se dodatno obre-
meni (izbira obremenitve je odvisna od sposobnosti, 
znanj, potreb oddelka).  
Kako se enote dosežejo: 
- hospitalni del:  

o enota za intenzivno medicino:  
▪ vodenje 1-4 pacientov: 0,5 ED 
▪ vodenje 5-8 pacientov: 1,0 ED 

o ostali internistični oddelki: 
▪ vodenje 12-15 pacientov: 1,0 ED 
▪ vodenje 4-7 pacientov: 0,5 ED 
▪ vodenje < 4 pacientov: 0,3 ED 

o mentorstvo specializantu na oddelku: 
▪ specializant interne medicine, ki samo-

stojno vodi paciente: 0,3 ED 
▪ ostali specializanti: 0,1 ED 

- ambulantni del: 
o urgentna internistična ambulanta: 1,2 ED 
o popoldanska urgentna internistična ambulanta: 

0,5 ED 
o specialistična ambulanta (polno naročena 

glede na sprejete interne standarde*): 1,0 ED 
o specialistična ambulanta (delno naročena glede 

na sprejete interne standarde*, pred popoldan-
sko urgentno ambulanto): 0,75 ED 

o specialistična ambulanta (polovična glede na 
sprejete interne standarde*): 0,5 ED 

o posamezni kontrolni pregledi: 0,075 ED/paci-
enta 

o mentorstvo specializantu (razen urgentne inter-
nistična ambulante): 0,2 ED 

o izjeme:  
▪ antikoagulantna ambulanta: 0,8 ED 
▪ konziliarna služba: 0,8 ED 

- funkcionalna diagnostika in terapija, endoskopija:  
o polno naročena glede na sprejete interne stan-

darde: 1,0 ED 
o polovična glede na sprejete interne standarde: 

0,5 ED 
o delno naročena glede na sprejete interne stan-

darde*, pred popoldansko urgentno amb.: 0,75 
ED 

o posamezni primeri: 0,075 ED/primer oz. paci-
enta 

- bonusi: 
o dežurstvo (za vsako): 0,2 ED 
o vikend dopoldansko delo (za vsak dan): 0,1 ED 
o vključevanje v pripravljenost za medbolni-

šnične prevoze (skupaj): 0,1 ED 
o sodelovanje v internih komisijah (razisko-

valna, etična, za kakovost, zdravila ipd.) in/ali 
strokovnih nadzorih (vse oblike): 0,1 ED/sesta-
nek 

o sodelovanje v strokovnih konzilijih (aktivno 
članstvo, ne posamezne predstavitve pacien-
tov), odborih: 0,1 ED/sestanek 

*Opomba: na strokovnem svetu SB Slovenj Gradec 
sprejeti interni standardi obravnave v internističnih 
ambulantah in diagnostiki (16.11.2017). 
 
Uporaba pridobljenih znanj 

Ideja za medgeneracijski sporazum predstavlja pre-
nos primera dobre prakse iz drugega visoko-intelek-
tualnega okolja (opredelitev dela visokošolskih učite-
ljev Univerze v Ljubljani). Pri pripravi rešitve so bila 
uporabljena pridobljena znanja iz modulov »Osnove 
managementa«, »Pravni vidiki managementa«, 
»Ekonomika zdravstva« in »Čustvena inteligenca in 
vodenje«.  
 
3.3. Vpeljava optimalne rešitve 

Predlog rešitve bo predstavljen zdravnikom Oddelka 
za interno medicino skupaj z rezultati celostne zuna-
nje analize procesov in priprave predlogov optimiza-
cije dela tega oddelka. Za lažje razumevanje in pre-
gled trenutnih obremenitev zdravnikov načrtujemo 
pred samo predstavitvijo še simulacijo izvajanja spo-
razuma na dosedanjih razporedih dela. Vpeljava na-
mreč zahteva sodelovanje vseh članov zdravniškega 
tima, saj gre za vrsto konsenza. Če bo sprejet, se pred-
videva, da bodo posamezniki sami težili k doseganju 
zastavljenega merljivega cilja. Okvirni nadzor bo 
vzpostavljen z razpisovanjem delovišč, mesečni pre-
gled bi opravil predstojnik oddelka oz. vodja tima. 
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Le-ta bi doseganje ciljev s posamezniki obdobno pre-
delal individualno.  
Če se bodo zdravniki z vpeljavo rešitve strinjali, se 
predvideva, da bo pozitivno vplivala na organizacij-
sko klimo na oddelku in s tem na boljše poslovanje 
oddelka ter zadovoljstvo uporabnikov. 
  

3.4.  Analiza vpliva rešitve 

SWOT analiza predlagane rešitve: 
 
 
 

 

Prednosti Slabosti Priložnosti Nevarnosti 

Pisni dogovor - zavezujoč iz 

moralnega stališča. 

Zahteva odkrit pogovor 

(lahko neprijeten). 

Pregled nad zahtevnostjo 

različnih oblik dela. 

Manjša učinkovitost tistih, 

ki sedaj delajo več od cilja 

(ED). 

Konsenz glede obremenitev 

različnih starostnih skupin. 

Dodatno administrativno 

delo. 

Izpostavljena raznolikosti 

med generacijami. 

Neupoštevanje dogovorje-

nega (ni zakonsko zavezu-

joče). 

Interno ovrednotenje različ-

nih oblik dela. 

Zahteva sodelovanje 

vseh. 

Izpostavljen doprinos po-

sameznih generacij. 

Nesodelovanje in/ali upor 

posameznikov. 

Pregled nad delom posame-

znikov. 

Zahteva dosego kon-

senza. 

Kritična samoocena dose-

danjega dela. 

Izpostavljanje neučinkovi-

tih posameznikov. 

  Razumevanje za omejitve 

drugih interesnih skupin. 

 

  Boljši medosebni odnosi.  

  Izpostavitev bolj učinkovi-

tih posameznikov. 

 

  Boljše poslovanje oddelka.  

 
 
4. Zaključek 

V procesu dela, kjer sodeluje večgeneracijska de-
lovna sila, se management sooča z izzivom izboljša-
nja učinkovitosti posameznikov in timov, zaposleni 
pa z izzivom učinkovitega dela s posamezniki različ-
nih generacij. Medgeneracijski sporazum za zdrav-
nike je eden od predlogov, s katerimi bi lahko 

prepoznali in optimalno izkoristili prednosti vsake 
generacije zdravnikov v prizadevanjih za skupne cilje 
in tako zagotovili njihovo uspešno sobivanje na de-
lovnem mestu. Predstavlja medgeneracijski konsenz, 
ki vključuje dogovorjen merljiv cilj dela, konkretna 
operativna pravila in upošteva specifiko posameznih 
delovišč. 
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Izmenjava in uporaba podatkov o zdravljenju pacientov 

  
Avtor: Maja Mrevlje, dr. med., mentor: doc. dr. Benjamin Lesjak 
 
 
Povzetek 
 
Organiziranost zdravniškega dela v okviru specialističnih dejavnosti v bolnišnici, še posebej pa na področju in-
tenzivne in urgentne medicine terja, da so zdravniki specialisti v času, ko niso prisotni na delovnem mestu, v 
pripravljenosti za konzultacijo. V primeru sprememb stanja posameznega pacienta ali zapletov, se morajo zdrav-
niki ali drugo zdravstveno osebje, ki je prisotno v bolnišnici, pogosto posvetovati z zdravnikom v pripravljenosti. 
Enake potrebe se lahko pojavljajo tudi v nujnih primerih, ko dežurni zdravniki potrebujejo mnenje ali nasvet 
drugega specialista, z namenom, da bi v konkretnem primeru hitro in učinkovito zagotovili čim primernejšo 
oskrbo in zdravljenje pacienta. Ti primeri pogosto terjajo tudi posredovanje določenih podatkov o stanju paci-
enta, izvidih, ipd., ti pa predstavljajo (občutljive) osebne podatke pacienta.  
V primerih, ko je čas bistvenega pomena, se zato pojavlja vprašanje na kakšen način hkrati zagotoviti čim učin-
kovitejše zdravljenje in zagotoviti varovanje zasebnosti pacienta ter varstva njegovih osebnih podatkov z vidika 
veljavne zakonodaje. Dober primer so npr. tisti podatki, ki jih je verbalno (po telefonu) težko ali nemogoče kako-
vostno prenesti (npr. slike preiskav, večje število podatkov iz izvidov itd.). Zdravniki bi si tukaj lahko pogosto 
pomagali z uporabo obstoječe tehnologije (pošiljanje podatkov po elektronski pošti, slik preko mobilnih telefonov, 
morda celo video posnetkov pregleda v teku), vendar je takšna uporaba lahko kršitev zakonodaje, saj ne zago-
tavlja nujno ustreznega varovanja osebnih podatkov. Ne glede na to pa je v konkretnem primeru hitrost posredo-
vanja tovrstnih podatkov o zdravljenju pacienta lahko bistvenega pomena in lahko pomeni razliko med pravo in 
napačno odločitvijo pri zdravljenju. 
V projektni nalogi so analizirane možnosti izmenjave podatkov med zdravniki z vidika pravnega okvira, ki ureja 
pacientove pravice, ki so si lahko v posameznem primeru nasprotujoče (npr. pravica do varstva zasebnosti in 
varstva osebnih podatkov in pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave). Naloga se osre-
dotoča na obstoječe pravne podlage varstva podatkov in zasebnosti in jih analizira v luči drugih pravic pacientov 
na konkretnem primeru izmenjave podatkov o zdravljenju pacienta, pri čemer je analiza umeščena v konkretni 
primer zdravstvene organizacije, njene organiziranosti in tehničnih, organizacijskih ter drugih pogojev, ki bi 
morali biti izpolnjeni v primeru vpeljave različnih (naprednejših) načinov izmenjave podatkov.  
Naloga zagovarja tezo, da bi se z uporabo naprednejših informacijsko-komunikacijskih tehnologij lahko hkrati 
izboljšala kakovost zdravstvenih storitev na eni strani ter raven varovanja pacientovih pravic na drugi. Hkrati bi 
se zmanjšala tudi tveganja, ki izhajajo iz obstoječih načinov komunikacije, tako tveganja za paciente kot tveganja 
za zdravnike in izvajalce zdravstvene dejavnosti. Naloga predstavi predloge konkretnih tehnoloških rešitev in 
analizira njihove omejitve, prednosti, slabosti in grožnje z vidika zahtev veljavne zakonodaje ter preuči pogoje in 
zahteve za uporabo teh rešitev v praksi. 
 
 
1. Predstavitev organizacije 

Uporaba varnih metod komunikacije, ki so obravna-
vane v tej nalogi, so predstavljene na primeru potreb, 
ki bi jih za takšen način komunikacije potrebovali 
zdravstveni delavci v Splošni bolnišnici Izola (v na-
daljevanju: »SBI«). Hkrati so predstavljene z vidika 
obstoječe notranje-organizacijske ureditve SBI, ki 
ureja način dela zdravstvenih delavcev in njihove dol-
žnosti povezane z varovanjem pacientovih pravic (za-
sebnost, varstvo osebnih podatkov, primerna, kako-
vostna in varna zdravstvena obravnava) v primerjavi 
s potrebo po zagotovitvi čim kakovostnejših storitev 
in posledično kakovostnega zdravljenja pacientov.  

SBI je organizirana kot javni zdravstveni zavod, usta-
novljen s strani Republike Slovenije.  
SBI zdravstveno dejavnost opravlja v sklopu nasled-
njih bolnišničnih oddelkov:  
− oddelek za kirurgijo, 
− oddelek za interno medicino,  
− oddelek za ginekologijo in porodništvo,  
− oddelek za pediatrijo, 
− oddelek medicinskih služb, 
− urgentni center Izola.  
Na Oddelku za interno medicino je zaposlenih 29 
zdravnikov specialistov in 14 specializantov. Delo je 
organizirano tako, da je redni delovni čas od 8.00 – 
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16.00 ure, od 16.00 do 8.00 ure pa je organizirano de-
žurstvo oz. nudenje neprekinjene nujne medicinske 
pomoči (NNMP), ki jo na oddelku izvajata dva zdrav-
nika od katerih je najmanj en specialist. V Urgentnem 
centru Izola (UCI) je prav tako organizirano nudenje 
NNMP, ki ga izvaja specializant pod nadzorom spe-
cialista. Na oddelku za interno medicino izvajamo de-
javnosti s 7 specialističnih področij (kardiologija, 
pulmologija, nefrologija, gastroenterologija, hemato-
logija, revmatologija, intenzivna medicina). V sklopu 
Oddelka za interno medicino deluje tudi dejavnost 
nevrologije, ki ima pridružen oddelek. V dežurstvu je 
na delovnem mestu prisoten samo en (ali 2) specialist, 
ki je odgovoren za celoten oddelek. Organizirana je 
tudi konziliarna služba, ki je namenjena posvetom 
(konzultacijam) med specialisti različnih strok in je 
zagotovljena s 4 področij (kardiologija, pulmologija, 
nefrologija, gastroenterologija) v rednem delovnem 
času. Neprekinjeno 24 h dnevno pa je organizirana 
konziliarna služba za 2 področji: nevrologijo (ki nima 
organiziranega dežurstva in ni sorodna specialnost z 
internistično dejavnostjo) in nefrologijo (zaradi zago-
tavljanja izvajanja urgentne hemodialize). V času pri-
pravljenosti so zdravniki odstotni z delovnega mesta. 
V primeru potrebe jih dežurni zdravnik pokliče za 
konzultacijo, ki jo navadno opravijo telefonsko, v 
redkih primerih je potrebno, da zdravnik pride na de-
lovno mesto. V času konzultacije je pogosto potrebno 
posredovati konkretne podatke o bolniku v obliki 
slik, izvidov. 
 
2. Opis problema 

V projektni nalogi analiziramo konkretne primere, s 
katerim se zdravniki pogosto srečujejo v praksi, še 
posebej pri zdravljenju in obravnavi pacientov, ki ter-
jata vpletenost več zdravnikov specialistov, bodisi za-
radi zagotovitve učinkovitega in primernega zdrav-
ljenja bodisi zaradi izmenjave izkušenj in dobrih 
praks v povezavi s konkretnimi in hkrati nujnimi pri-
meri obravnave. 
 
2.1. Problem 

Zdravniki se pri delu s pacienti v bolnišnici pogosto 
soočajo s potrebo po izmenjavi informacij o pacientih 
oziroma o njihovem zdravstvenem stanju. To je še 
posebej pomembno v primeru dela izven delovnega 
časa, ko je v službi omejeno število zdravnikov in po-
sledično omejeno število specialnosti. V primerih 
akutnega poslabšanja bolezni pacienta ali nastopa 
urgentnega stanja s specialističnega ali sub-speciali-
stičnega področja, ki ga dežurni zdravnik ni povsem 
vešč, je potrebna konzultacija.  

V tem času je specialist-konzultant odsoten z delov-
nega mesta. Konzultacije se lahko nanašajo na izvide 
ali slikovno diagnostiko, npr. CT posnetki, EKG iz-
vidi, laboratorijski izvidi, zato je potrebno te podatke 
na nek način posredovati konzultantu. Pri tem je 
hkrati pomembno, da se poskrbi tudi za kontrolo, ki 
zagotovi, da konzultant prejme podatke o pravem pa-
cientu - da torej ni dvoma, da gre za pravi izvid, saj 
bi ob morebitni napaki pri posredovanju lahko prišlo 
do povsem napačne obravnave, ki bi lahko rezultirala 
v strokovni napaki, ki bi bila za pacienta škodljiva. 
Včasih lahko pride tudi do potrebe, da se posredujejo 
tudi slike samih pacientov.  
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj konkretnih 
primerov iz prakse, na katerih so ponazorjeni različni 
vidiki problemov, ki pri tem lahko nastanejo v pove-
zavi z zagotavljanjem pravic pacienta ter zagotavlja-
njem ustreznega zdravljenja. 
 
Primer A 

V času dežurstva je sprejet bolnik zaradi akutne led-
vične okvare, dežurni zdravnik zato konzultira nefro-
loga v pripravljenosti in ga prosi za mnenje, če je po-
trebna urgentna hemodializa. Za odločitev glede tega 
je potrebno posredovati veliko število laboratorijskih 
izvidov, ki jih zato dežurni zdravnik po e-pošti ali v 
obliki slike preko enega izmed običajnih načinov za 
direktno komunikacijo (SMS sporočila, aplikacija za 
direktna sporočila,…) pošlje konzultantu. Na sliki je 
tudi ime bolnika, da se konzultant prepriča, da odloča 
o pravilnem bolniku.  
 
Primer B 

V času dežurstva je ponoči v urgentnem centru obrav-
navan bolnik z akutnim miokardnim infarktom. De-
žuren je specialist, ki ni kardiolog. Na osnovi EKG 
posnetka je se potrebno odločiti ali je potrebna takoj-
šnja koronarna intervencija (in transport v UKC Lju-
bljana) ali se poseg lahko odloži do jutra. Za interpre-
tacijo posnetka in odločitev o zdravljenju se EKG po 
faksu pošlje v UKC Ljubljana.  
 
Primer C 

V rednem delovnem času pride na hemodializo bol-
nica za katero ugotovimo, da ji je prenehal delovati 
žilni pristop (fistula), zato je potrebna zgodnja kirur-
ška razrešitev, ki je v naši ustanovi ne izvajamo, zato 
je potrebna napotitev v drug zavod. Možen je poseg 
že naslednji dan, vendar je za uvrstitev na operativni 
program potrebujejo poslati bolničino dokumentacijo 
(potrdilo o napotnici, izvid UZ, dializno poročilo.. ). 
Ker s tem zavodom nimamo enotnega/povezanega 
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informacijskega sistema, dokumentacijo po e-pošti 
pošljemo tajništvu njihovega oddelka.  
 
Primer D 

Bolnik, ki je redno dializiran v našem dializnem cen-
tru je imel opravljen operativni poseg v drugi usta-
novi (vstavitev dializnega porta). Nekaj dni po opera-
ciji opazimo, da je področje, kjer je pod kožo vstav-
ljen port, videti vneto in okuženo. Pokličemo zdrav-
nika operaterja, ki ve kakšen je bil videti kožni po-
krov po operaciji in ga prosimo, da oceni, če je po-
trebna revizija (ponovna operacija). Za tako odločitev 
želi videti sliko tega predela in laboratorijske izvide. 
Sliko pošljemo po e-pošti, v obliki MMS, ipd. (V nas-
protnem primeru bi morali tja poslati bolnika, kar je 
zamudno (kraj je oddaljen 200 km), zato bolnik ne bi 
uspel pridi na pregled v delovnem času.) 
 
Skupni imenovalec navedenih primerov je torej po-
treba zdravnikov po čim učinkovitejši in enostavnejši 
komunikaciji oziroma izmenjavi podatkov z name-
nom zagotovitve čim kakovostnejšega zdravljenja. 
To je namreč pogosto odvisno od dovolj hitre odloči-
tve, ki pa mora biti informirana in temeljiti na pravih 
podatkih. Način komunikacije podatkov med zdrav-
niki pa ni brez pravnih posledic.  
Podatki o pacientih in njihovem zdravljenju predstav-
ljajo občutljive osebne podatke. Način ravnanja z 
njimi je strogo reguliran – zakonodaja s področja va-
rovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov po-
staja v današnjem času vse kompleksnejša in podrob-
nejša prav zaradi vse večjih možnosti zlorab, ki jih 
prinaša digitalizacija in komunikacijske tehnologije. 
Neprimerno ravnanje z osebnimi podatki lahko pri-
vede do kršitev pravic pacienta do zasebnosti. Ne 
glede na to pa imajo moderne tehnologije tudi poziti-
ven vpliv, saj lahko bistveno olajšajo delo zdravnikov 
in posledično zdravljenje, ki so ga pacienti zato lahko 
deležni.  
Tukaj ob pravico pacienta do zasebnosti in varstva 
osebnih podatkov trči pravica pacienta do primerne, 
kakovostne in varne zdravstvene obravnave in nena-
zadnje tudi moralna in etična »dolžnost« zdravnikov, 
da jim zagotovijo čim boljše zdravljenje.  
 
2.2. Pravne podlage in zakonska ureditev 

V nadaljevanju predstavljam pravne vire in zakonski 
okvir, ki je glede na zgoraj opisane primere relevan-
ten in ki ga je potrebno upoštevati pri uporabi 

                                                           
1 Povzeto po: Mednarodnopravni dokumenti s področja člove-
kovih pravic in poročanja Slovenije – Ministrstvo za zunanje za-
deve, spletni vir - 

komunikacijskih tehnologij, s katerimi bi izboljšali in 
olajšali izmenjavo podatkov in komunikacijo med 
zdravniki.  
  
Pravica do zasebnosti  

Pravica do zasebnosti je bila kot ena izmed človeko-
vih pravic na mednarodni ravni prvič kodificirana v 
Splošni deklaraciji človekovih pravic (SDČP), ki jo 
je v letu 1948 sprejela generalna skupščina Organiza-
cije združenih narodov. SDČP sicer za države članice 
OZN ni pravno zavezujoča, vendar pa tvori osnovo 
za vse ostale mednarodnopravno zavezujoče instru-
mente o človekovih pravicah.1  
12. člen SDČP določa naslednje:  
»Nikomur se ne sme nihče samovoljno vmešavati v 
zasebno življenje, družino, dom ali dopisovanje niti 
ne sme žaliti njegove časti in dobrega imena. Vsakdo 
ima pravico do pravnega varstva pred takšnim vme-
šavanjem ali napadi.« 
Upoštevajoč SDČP so države članice Sveta Evrope 
dne 4.11.1950 sprejele Konvencijo o varstvu člove-
kovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). Slednja 
v 8. členu opredeljuje pravico do spoštovanja zaseb-
nega in družinskega življenja kot temeljno človekovo 
pravico, in sicer:  
1. »Vsakdo ima pravico do spoštovanja njegovega 

zasebnega in družinskega življenja, doma in dopi-
sovanja. 

2. Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te 
pravice, razen, če je to določeno z zakonom in 
nujno v demokratični družbi zaradi državne var-
nosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje dr-
žave, zato, da se prepreči nered ali kaznivo deja-
nje, da se zavaruje zdravje ali morala, ali da se 
zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi.« 

Spoštovanje zasebnega in družinskega življenja je 
prav tako vsebovano tudi v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah, ki v 7. členu opredeljuje:  
»Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zaseb-
nega in družinskega življenja, stanovanja ter komu-
nikacij.« 
Pravico do zasebnosti pozna tudi Ustava Republike 
Slovenije, ki v 35. členu določa varstvo pravic zaseb-
nosti in osebnostnih pravic:  
»Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in 
duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnost-
nih pravic.« 
Kdaj, kako in na kakšen način je potrebno varovati 
človekovo zasebnost, da pravica do zasebnosti ne bi 
bila kršena, ni vprašanje, na katerega je moč 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednaro-
dno_pravo/clovekove_pravice_v_slovenski_zunanji_poli-
tiki/mednarodnopravni_dokumenti_s_podrocja_cloveko-
vih_pravic_in_porocanja_slovenije/ 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/clovekove_pravice_v_slovenski_zunanji_politiki/mednarodnopravni_dokumenti_s_podrocja_clovekovih_pravic_in_porocanja_slovenije/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/clovekove_pravice_v_slovenski_zunanji_politiki/mednarodnopravni_dokumenti_s_podrocja_clovekovih_pravic_in_porocanja_slovenije/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/clovekove_pravice_v_slovenski_zunanji_politiki/mednarodnopravni_dokumenti_s_podrocja_clovekovih_pravic_in_porocanja_slovenije/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/clovekove_pravice_v_slovenski_zunanji_politiki/mednarodnopravni_dokumenti_s_podrocja_clovekovih_pravic_in_porocanja_slovenije/


Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 
 

 
 

54 

enoznačno odgovoriti, saj do poseganja v zasebnost 
posameznika lahko pride v nešteto različnih življenj-
skih okoliščinah. Posledično je pravica do zasebnosti 
oz. do spoštovanja zasebnega življenja opredeljena v 
več zakonskih virih, hkrati pa je pravica do zasebnosti 
takšne narave, da predstavlja podlago za različne 
druge pravice, ki posameznikom pripadejo na podlagi 
bolj specifične zakonodaje. Ena izmed takšnih pra-
vice je pravica do varstva osebnih podatkov, ki je 
analizirana v naslednjem podpoglavju.  
 
Pravica do varstva osebnih podatkov 

Pravica do varstva osebnih podatkov je novejša pra-
vica, katere razvoj je povezan z razvojem modernih 
komunikacijskih tehnologij in možnosti avtomatizi-
rane obdelave osebnih podatkov. Začetek razvoja 
pravice do varstva osebnih podatkov kot ločene pra-
vice sega v 80. leta prejšnjega stoletja, ko je medna-
rodna organizacija OECD2 izdala smernice o varova-
nju podatkov kot potrebe zaradi vse pogostejše upo-
rabe računalnikov pri poslovnih transakcijah. V letu 
1981 je Svet Evrope sprejel mednarodno Konvencijo 
o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo 
osebnih podatkov, z namenom, da posameznikom na 
ozemljih držav članic OECD zagotovi »spoštovanje 
njegovih pravic in temeljnih svoboščin in v tem 
okviru še posebej spoštovanje pravice do zasebnosti 
glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki 
se nanašajo nanj«.3 V letu 1995 je bila sprejeta prva 
evropska direktiva s področja varstva osebnih podat-
kov – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov. 
V Sloveniji je bilo varstvo osebnih podatkov urejeno 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, Ur. 
l. RS, št. 8/90, 38/90 – popr., 19/91 in 59/99), ki ga je 
v letu 2004 nadomestil nov ZVOP-1, ki je še vedno v 
veljavi (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07, uradno preči-
ščeno besedilo). Maja letos pa je stopila v veljavo 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov), bolj poznana 

                                                           
2 Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj  
3 1. člen Konvencije o varstvu posameznika glede na avtomat-
sko obdelavo osebnih podatkov 
4 Recital (2) GDPR 
5 Gl. Recital (6) GDPR: »Hiter tehnološki razvoj in globalizacija 
sta prinesla nove izzive za varstvo osebnih podatkov. Obseg zbi-
ranja in izmenjave osebnih podatkov se je bistveno povečal. 
Tehnologija zasebnim podjetjem in javnim organom omogoča, 
da osebne podatke uporabljajo za dosego svojih ciljev v obsegu, 

kot »GDPR« (General data protection regulation). 
Pri slednji gre za Uredbo EU, ki je na ozemlju Slove-
nije neposredno veljavna, ki je postavila še višje stan-
darde varovanja osebnih podatkov ter strožja in po-
drobnejša pravila, ki jih morajo spoštovati zavezanci, 
med katerimi je tudi SBI kot upravljavec osebnih po-
datkov pacientov.  
 
Splošna uredba o varstvu podatkov 

Namen GDPR je »prispevati k dokončnemu obliko-
vanju območja svobode, varnosti in pravice ter eko-
nomske unije, gospodarskemu in socialnemu na-
predku, krepitvi in uskladitvi gospodarstev na notra-
njem trgu ter blaginji posameznikov.«4, pri čemer se 
zaveda pomena in predvsem izziva tehnološkega raz-
voja, ki ga ta predstavlja za varstvo osebnih podatkov 
posameznikov.5 Hkrati že v recitalu (5) navaja, da 
pravica do varstva osebnih podatkov ni absolutna pra-
vica, temveč jo je potrebno v skladu z načelom sora-
zmernosti obravnavati glede na vlogo, ki jo ima v 
družbi in jo uravnotežiti z drugimi temeljnimi pravi-
cami.6 
GDPR na ravni EU določa pravila o varstvu posame-
znikov pri obdelavi njihovih osebnih podatkov, z na-
menom varovanja temeljih pravic in svoboščin posa-
meznikov, predvsem njihovo pravico do varstva 
osebnih podatkov.7 S tem namenom postavlja celovit 
sistem pravil varstva osebnih podatkov, ki ga morajo 
spoštovati vsi tisti, ki obdelujejo osebne podatke po-
sameznika8.  
GDPR postavlja temeljna načela, ki jih je potrebno 
spoštovati pri obdelavi osebnih podatkov posamezni-
kov. Za osebni podatek se šteje »katera koli informa-
cija v zvezi z določenim ali določljivim posamezni-
kom«9, obdelava pa je »vsako dejanje ali niz dejanj, 
ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi oseb-
nih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez 
njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturira-
nje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, pri-
klic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, 
razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilaga-
janje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uniče-
nje«10. Vsaka oseba – fizična, pravna, javni organ, 
agencija ali drugo telo – ki sama ali skupaj z drugimi 
določa namene in sredstva obdelave osebnih 

kakršnega še ni bilo. Posamezniki vedno bolj dajejo osebne po-
datke na razpolago tako javno kot globalno.« 
6 Povzeto po Recitalu (4) GDPR.  
7 1. člen GDPR 
8 GDPR zavezancev ne opredeljuje neposredno, temveč posre-
dno – preko definicije osebnega podatka, upravljavca osebnih 
podatkov ter obdelovalca osebnih podatkov.  
9 Točka (1) 4. člena GDPR  
10 Točka (2) 4. člena GDPR 
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podatkov, je upravljavec osebnih podatkov11, obdelo-
valec osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba, 
javni organ, agencija ali drugo telo, ki obdeluje 
osebne podatke v imenu upravljavca12, uporabnik 
osebnih podatkov pa je fizična ali pravna oseba, javni 
organ, agencija ali drugo telo, ki so mu bili osebni 
podatki razkriti13.  
Vse zgoraj navedene osebe so pri obdelavi oz. upo-
rabi osebnih podatkov posameznikov14 zavezane k 
spoštovanju načel obdelave osebnih podatkov – ti 
morajo biti obdelani zakonito, pošteno in na pregle-
den način; zbrani morajo biti za določene, izrecne in 
zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati 
na način, ki ni združljiv s temi nameni; osebni po-
datki, ki se obdelujejo morajo biti ustrezni, relevantni 
in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere 
se obdelujejo, morajo biti točni in, kadar je to po-
trebno, posodobljeni; hranjeni morajo biti v obliki, ki 
dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je po-
trebno za namene, za katere se osebni podatki obde-
lujejo; obdelovati se morajo na način, ki zagotavlja 
ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z za-
ščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter 
pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z 
ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.15 
GDPR v členu 6 opredeljuje zakonitost obdelave, pri 
čemer navaja, da je obdelava zakonita le in v kolikor 
je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: 
a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni po-

datki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih po-
datkov v enega ali več določenih namenov; 

b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere 
pogodbena stranka je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov 
na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo 
pogodbe; 

c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obve-
znosti, ki velja za upravljavca; 

d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih inte-
resov posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali druge fizične osebe; 

e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v jav-
nem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dode-
ljene upravljavcu; 

f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, 
za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, 
razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi 
ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ki 

                                                           
11 Točka (7) 4. člena GDPR 
12 Točka (8) 4. člena GDPR 
13 Točka (9) 4. člena GDPR 
14 Razen v primerih, kjer je uporaba GDPR izključena v skladu z 
2. odstavkom 3. člena.  

zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar 
je posameznik, na katerega se nanašajo osebni po-
datki, otrok. 

SBI pri svoji dejavnosti obdeluje osebne podatke pa-
cientov predvsem na podlagi izpolnjevanja zakonske 
obveznosti in torej nastopa kot upravljavec osebnih 
podatkov, zato jo pri tem zavezujejo vsa pravila, ki 
jih za obdelavo predpisuje GDPR.  
Naj za namene naloge predpostavimo, da so ti osebni 
podatki zbrani zakonito in se osredotočimo zgolj na 
druge obveznosti pri obdelavi osebnih podatkov in 
obveznosti, ki jih mora v luči zgoraj navedenih pri-
merov pri obdelavi zagotavljati SBI . Pri tem velja 
opozoriti tudi na to, da so osebni podatki, ki se nana-
šajo na zdravje posameznika, kvalificirani kot po-
sebna vrsta osebnih podatkov, za katera veljajo še 
strožja pravila varovanja oz. obdelave.16  
Zakonodaja pri obdelavi občutljivih osebnih podat-
kov terja spoštovanje načel in pravil, ki jih opredelju-
jeta GDPR in ZVOP-1.  
Pri obdelavi osebnih podatkov je potrebno zagotoviti, 
da se ti obdelujejo v skladu z namenom njihove ob-
delave. Če predpostavimo, da je namen obdelavo iz-
vedba učinkovitega zdravljenja, je potrebno poskr-
beti, da posamezne aktivnosti pri obdelavi ne bi bile 
takšne vrste, da bi presegle ta namen obdelave. Za-
stavlja se torej vprašanje, če se pri aktivnostih, ki so 
opisane v primerih A do D zgoraj, še lahko govori o 
istem namenu, ali je ta namen že presežen? 
Obdelava osebnih podatkov mora biti izvajanja na na-
čin, da se osebni podatki ustrezno varujejo in da se 
preprečuje njihovo razkritje ali nepooblaščen dostop 
do njih. Pri tem je potrebno slediti načelom, ki jih 
predpisuje GDPR – načelo najmanjšega obsega po-
datkov in omejitev shranjevanja sta še posebej rele-
vantni.17 Hkrati je potrebno pri obdelavi slediti tudi 
pravilu vgrajenega in privzetega varstva podatkov, ki 
je opredeljeno v 25. členu GDPR:  
»Ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja, 
stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in 
namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svo-
boščine posameznikov, ki so povezana z obdelavo in 
se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, upravljavec 
tako v času določanja sredstev obdelave kot tudi v 
času same obdelave izvaja ustrezne tehnične in orga-
nizacijske ukrepe, kot je psevdonimizacija, ki so obli-
kovani za učinkovito izvajanje načel varstva podat-
kov, kot je načelo najmanjšega obsega podatkov, ter 
v obdelavo vključi potrebne zaščitne ukrepe, da se 

15 5. člen GDPR 
16 9. člen GDPR, 13. in 14. člen ZVOP-1 
17 5. člen GDPR  
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izpolnijo zahteve te uredbe in zaščitijo pravice posa-
meznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. 
Upravljavec izvede ustrezne tehnične in organizacij-
ske ukrepe, s katerimi zagotovi, da se privzeto obde-
lajo samo osebni podatki, ki so potrebni za vsak po-
seben namen obdelave. Ta obveznost velja za količino 
zbranih osebnih podatkov, obseg njihove obdelave, 
obdobje njihove hrambe in njihovo dostopnost. S tak-
šnimi ukrepi se zagotovi zlasti, da osebni podatki niso 
samodejno dostopni nedoločenemu številu posame-
znikov brez posredovanja zadevnega posameznika.« 
Zagotavljanje varnosti pri obdelavi je natančneje 
opredeljeno tudi v 32. členu GDPR, v skladu s kate-
rim mora upravljavec zagotoviti izvedbo tehničnih in 
organizacijskih ukrepov z namenom zagotavljanja 
varnosti glede na razpoznana tveganja, in sicer mora 
zagotoviti18:  
− psevdonimizacijo in šifriranje osebnih podatkov; 
− zmožnost zagotoviti stalno zaupnost, celovitost, 

dostopnost in odpornost sistemov in storitev za 
obdelavo;  

− zmožnost pravočasno povrniti razpoložljivost in 
dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega 
ali tehničnega incidenta;  

− postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vre-
dnotenja učinkovitosti tehničnih in organizacij-
skih ukrepov za zagotavljanje varnostni obdelave.  

Upoštevati je potrebno tudi določila ZVOP-1, ki 
predpisujejo kako je potrebno varovati osebne po-
datke. Najbolj relevantna so določila 24. člena 
ZVOP-1, ki opredeljuje zavarovanje osebnih podat-
kov, in sicer z zagotavljanjem varovanja prostorov in 
opreme, preprečevanjem nepooblaščenih dostopov in 
vodenjem ustreznih revizijskih sledi.19 V zvezi s kon-
kretnimi primeri opisanimi zgoraj je torej še posebej 
relevantno določilo tretje točke prvega odstavka 24. 
člena ZVOP-1, in sicer da se preprečuje nepoobla-
ščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem pre-
nosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih 
sredstvih in omrežjih. Pri tem moramo upoštevati, da 
gre pri tem za posebne vrste osebnih podatkov, po-
datke o zdravju, ki se morajo v skladu s 14. členom 
                                                           
18 1. odstavek 32. člena GDP 
19 1. odstavek 24. člena ZVOP-1:  
»Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske, teh-
nične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varu-
jejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepoobla-
ščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter 
nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se: 

1. varujejo prostori, oprema in sistemsko programska 
oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami; 

2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se 
obdelujejo osebni podatki; 

3. preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov 
pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po teleko-
munikacijskih sredstvih in omrežjih; 

ZVOP-1 ustrezno zavarovati in sicer tako, da se po-
sredujejo z uporabo kriptografskih metod in elektron-
skega podpisa, da je zagotovljena njihova nečitljivost 
oziroma neprepoznavnost med prenosom. Pri posre-
dovanju podatkov preko elektronske pošte, SMS spo-
ročil ali drugih načinov direktnega sporočanja (npr. 
Viber, WhatsApp, itd.) je vprašljivo, če je takšno va-
rovanje zagotovljeno. Čeprav nekatere najpogosteje 
uporabljane aplikacije za direktna sporočila (npr. 
WhatsApp in Viber) zagotavljajo šifriranje podatkov 
pri prenosu, imajo druge pomanjkljivosti, ki niso 
skladne z načelom omejitve shranjevanja, hkrati pa se 
pri njihovi uporabi lahko podatki prenašajo izven dr-
žav EU, kar ni ustrezno z vidika GDPR in ZVOP-1. 
Pri obdelavi osebnih podatkov je potrebno zagotoviti 
tudi vse ostale pravice posameznikov, ki jih določata 
GDPR in ZVOP-1 - pravica do informiranosti in do-
stopa do osebnih podatkov, pravica do popravka, pra-
vica do izbrisa, pravica do omejitve uporabe. Obde-
lava, predvsem takšna, kjer se zanjo uporabljajo teh-
nična sredstva za njihovo pošiljanje med zdravniki, 
morajo torej zagotavljati, da je SBI sposobna posa-
mezniku te pravice kasneje zagotoviti.  
Nenazadnje je varstvo osebnih podatkov kot posebna 
pravica opredeljeno tudi v Zakonu o pacientovih pra-
vicah20, natančneje v njegovem 44. členu, ki hkrati 
daje tudi pravno podlago za obdelavo in uporabo pa-
cientovih zdravstvenih in drugih podatkov za potrebe 
zdravljenja ter poleg spoštovanja zakonov in predpi-
sov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, določa tudi 
ravnanje v skladu z načelom zaupnosti.21 ZPacP v 45. 
členu definira tudi obveznost varovanja poklicne 
skrivnosti – to je dolžnost vsakega zdravstvenega de-
lavca, ki so mu zaradi narave njihovega dela podatki 
dosegljivi, da kot poklicno skrivnost varuje vse po-
datke o pacientu, njegovem zdravstvenem stanju 
idr.22 Hkrati pa ZPacP načela zaupnosti ne oprede-
ljuje na način, ki bi dajal gotovost glede možnosti iz-
menjave podatkov med različnimi zdravstvenimi de-
lavci, zato je pri tem potrebno spoštovati tudi druge 
relevantne vire – npr. Evropske smernice za 

4. zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa 
ali anonimiziranja osebnih podatkov; 

5. omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posame-
zni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, 
uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in 
sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pra-
vice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja 
ali obdelave osebnih podatkov.« 

20 Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP, Ur. l. RS, št. 
15/08 in 55/17) 
21 Vendar ZPacP načela zaupnosti ne opredeljuje natanč-
neje.  
22 45. člen ZPacP 
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zdravstvene delavce o zaupnosti in zasebnosti v 
zdravstvu23.  
 
Pravice pacientov – pravica do zdravja ali ustrez-
nega zdravljenja 

Zanimivo - če bi lahko rekli, da je pravica do zaseb-
nosti ena izmed temeljnih človekovih pravic, ki je ko-
dificirana v različnih mednarodno-pravnih konvenci-
jah že od sredine prejšnjega stoletja, pa bi težko 
enako trdili za pravico posameznika do zdravja ozi-
roma do ustreznega zdravljenja. Med določbami 
SDČP ne najdemo pravice do zdravja ali ustreznega 
zdravljenja, prav tako o takšni pravici ni zaslediti v 
EKČP. Zdravje je v njiju omenjeno zgolj posredno, 
in sicer bolj opisno in ne konkretno24 ali kot razlog za 
dopustnost omejevanja ostalih temeljnih pravic in 
svoboščin.25 
Ali to pomeni, da je pravica do zasebnosti hierarhično 
pomembnejša od človekovega zdravja oziroma do 
ustreznega zdravljenja? Kako naj se v konkretnih pri-
merih, kjer si obe pravici prideta v kolizijo, tehta, ka-
tera je pomembnejša? Ali v celoti spoštovana pravica 
do zasebnosti na račun učinkovitega zdravja sploh 
lahko koristi človeku, ki je zaradi takšne odločitve za 
eno izmed pravic utrpel veliko škodo za lastno zdra-
vje (npr. v primeru, ko bi zaradi omejitev, ki jih nare-
kuje popolno spoštovanje pravice do zasebnosti ali 
varstva osebnih podatkov, namesto ozdravitve ostal v 
stanju, v katerem se v celoti spoštovane pravice do 
zasebnosti ne more niti zavedati)? 
Odgovor na to vprašanje seveda povsem presega do-
met te naloge. En odgovor izhaja že iz dejstva, da je 
sama pravica do zasebnosti lahko omejena iz razloga 
varovanja zdravja.26 Vseeno pa se lahko vprašamo 
vsaj to – ali je primerno in učinkovito, da bi morali 
zaradi tehničnih ali organizacijskih omejitev o tem 
tehtati zdravniki v vsakem posameznem primeru bolj 
kot je to nujno potrebno glede na trenutno stanje raz-
voja obstoječih možnosti, ki jih ponuja tehnologija in 
stroka, če vemo, da je njihova primarna naloga pred-
vsem izvedba čim bolj učinkovitega in efektivnega 
zdravljenja?  
Ne glede na to – Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah pozna pravico do varovanja zdravja, katero 
opredeljuje v 35. členu:  

                                                           
23 https://www.ip-rs.si/filead-
min/user_upload/Pdf/Evropske_smernice_za_zdrav-
stvene.pdf  
24 Gl. 25. člen SDČP: »Vsakdo ima pravico do življenjske ravni, ki 
njemu in njegovi družini omogoča zdravje in blaginjo, vključno s 
hrano, obleko, bivališčem, zdravstveno oskrbo in potrebnimi so-
cialnimi storitvami ter pravico do varnosti v primeru brezposel-
nosti, bolezni, invalidnosti, vdovstva, starosti ali druge 

»Vsakdo ima pravico do preventivnega zdravstve-
nega varstva in do zdravniške oskrbe v skladu s po-
goji, ki jih določajo nacionalne zakonodaje in običaji. 
Pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejav-
nosti Unije se zagotavlja visoka raven varovanja 
zdravja ljudi.« 
Že iz definicije zgornje pravice do varovanja zdravja 
je opaziti, da le-ta ni opredeljena absolutno – sklicuje 
se namreč na pogoje, ki jih določajo nacionalne zako-
nodaje in običaji. Avtorji Listine so torej najverjet-
neje razpoznali dejstvo, da raven varovanja zdravja 
(in posledično kakovosti zdravstvene oskrbe posame-
znika) ne more biti na enaki ravni v vseh državah čla-
nicah. Hkrati v oči bode tudi nadaljevanje, ki določa 
zgolj to, da se v EU zagotavlja »visoka« raven varo-
vanja zdravja – gre za vsebinsko neopredeljen pojem, 
saj je definicija besede »visoka« po sami naravi flek-
sibilna, zato ne moremo govoriti o absolutnem stan-
dardu, ki bi dajal gotovost o ravni zdravljenja, do ka-
tere imajo pacienti pravico.  
Relevantno zakonodajo, ki zavezuje SBI kot izvajalca 
zdravstvenih storitev, predstavlja Zakon o paciento-
vih pravicah. Ta v 11. členu opredeljuje pacientovo 
pravico do primerne, kakovostne in varne zdrav-
stvene obravnave v skladu z medicinsko doktrino. 
Gre za takšne vrste oskrbo, ki: 
− je skladna s pacientovimi potrebami ter zmož-

nostmi zdravstvenega sistema v Republiki Slove-
niji in temelji na enostavnih, preglednih in prijaz-
nih administrativnih postopkih ter vzpostavlja s 
pacientom odnos sodelovanja in zaupanja; 

− dosledno dosega izide zdravljenja, ki so primer-
ljivi s standardi ali najboljšimi praksami, ob upoš-
tevanju temeljnih načel kakovosti, kot so uspe-
šnost, varnost, pravočasnost, kontinuiteta, učinko-
vitost, enakopravnost in osredotočenje na paci-
enta; 

− preprečuje škodo za pacienta v zvezi s samim 
zdravljenjem in v zvezi z okoliščinami fizične var-
nosti bivanja ali zadrževanja pri izvajalcu zdrav-
stvene dejavnosti.27 

 

nezmožnosti pridobivanja sredstev za preživljanje zaradi okoli-
ščin, neodvisnih od njegove volje.« 
25 Gl. npr. 8. člen EKČP, ki z namenom varovanja zdravja ome-
juje samo pravico do zasebnega in družinskega življenja., ali 9., 
10. in 11. člen EKČP, ki z istim namenom pogojno omejuje svo-
bodo mišljenja, vesti in vere, svobodo izražanja in svobodo zbi-
ranja in združevanja.  
26 Gl. opombo št. 3.  
27 11. člen ZPacP 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Evropske_smernice_za_zdravstvene.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Evropske_smernice_za_zdravstvene.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Evropske_smernice_za_zdravstvene.pdf
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2.3. Ureditev varstva osebnih podatkov v inter-
nih aktih SBI  

Varstvo osebnih podatkov je v SBI urejeno z več in-
ternimi akti, med katerimi so najpomembnejši nasled-
nji: 
− Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
− Smernice o zaupnosti in zasebnosti v Splošni bol-

nišnici Izola 
− Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo 

osebnih podatkov 
− Odredba o določitvi oseb - Varstvo osebnih podat-

kov 
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (v nadaljeva-
nju: Pravilnik) določa postopke in ukrepe za zavaro-
vanje osebnih podatkov, s katerimi upravlja SBI pri 
izvajanju svoje dejavnosti. Pravilnik vsebuje več po-
glavij in celovito ureja sistem varstva osebnih podat-
kov v SBI, hkrati pa določa tudi pravila glede varo-
vanja uradne in poklicne tajnosti v zavodu. Pravilnik 
poleg obveznosti in odgovornosti delavcev pri ravna-
nju z osebnimi podatki in zbirkami osebnih podatkov 
ureja tudi tehnične vidike varovanja – varovanje pro-
storov in računalniške opreme, zavarovanje sistem-
ske in aplikativne programske računalniške opreme 
ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo 
ter brisanje podatkov in uničenje nosilcev podatkov.  
Za konkretni primer, ki ga obravnava naloga, so rele-
vantne naslednje določbe Pravilnika: 
− Četrti odstavek 10. člena, ki določa, da so vsi me-

dicinski oz. zdravstveni in administrativni osebni 
podatki ter podatki osebnih in družinskih zadev 
pacientov, do katerih imajo dostop zdravstveni in 
drugi delavci, na podlagi katerih je možno identi-
ficirati osebo ali njeno diagnozo ali prognozo 
njene bolezni, poklicna skrivnost; v skladu z 11. 
členom Pravilnika takšne podatke lahko sporočajo 
samo s Pravilnikom določene osebe v skladu z ve-
ljavno zakonodajo;  

− Pri uporabi tehnoloških sredstev za izmenjavo po-
datkov med zdravniki pridejo v poštev določbe 
poglavja IV. Pravilnika. To poglavje ureja pogoje 
za programsko opremo in ravnanje z njo, ko se ta 
uporablja za hrambo oz. obdelavo osebnih podat-
kov;  

− Relevantna so tudi določila 28. člena Pravilnika, 
ki določa kdaj se lahko osebni podatki posredujejo 
drugim uporabnikom ter še posebej 29. člena Pra-
vilnika, v skladu s katerim se osebni podatki lahko 
prenašajo po telekomunikacijskih sredstvih, elek-
tronski pošti ali drugih računalniških medijih 

                                                           
28 Evropske smernice za zdravstvene delavce o zaupnosti in za-
sebnosti v zdravstvu - https://www.ip-rs.si/filead-
min/user_upload/Pdf/Evropske_smernice_za_zdravstvene.pdf  

izven prostorov SBI le na način, ki preprečuje ne-
pooblaščeno prilaščanje, uničenje ali nedovoljeno 
seznanjanje z njihovo vsebino. Izrecno določa 
tudi, da se prenos osebnih podatkov po elektronski 
pošti mora zavarovati z geslom.  

− 30. člen Pravilnika izrecno določa tudi to, da mo-
rajo biti podatki pri prenosu po komunikacijskih 
kanalih ustrezno kriptirani.  

Pravilnik je nemara nekoliko zastaran, saj je bila zad-
nja verzija sprejeta v letu 2007. Vsekakor bi ga ve-
ljajo prevetriti in posodobiti na način, da bi hkrati 
splošno urejal tudi načine drugačne obdelave osebnih 
podatkov ter uskladil ureditev z novo zakonodajo s 
tega področja (GDPR).  
Pomemben notranji akt so tudi - Smernice o zaupno-
sti in zasebnosti v Splošni bolnišnici Izola. Te v celoti 
povzemajo Evropske smernice za zdravstvene de-
lavce o zaupnosti in zasebnosti v zdravstvu.28 Za po-
trebe te naloge sta zanimivi določili smernic pred-
vsem naslednji:  
− Ključno načelo o zaupnosti v zdravstvu je, da je 

potrebno pri razkritju osebnih podatkov, na kate-
rega bolnik ni pristal, upoštevati nujnost in sora-
zmernost razkritja ter spremljajoče tveganje;  

− Bolniki ali njihovi pravni zastopniki morajo biti 
obveščeni o tem, kakšno posredovanje osebnih 
podatkov je nujno potrebno za bolnikove osebne 
zdravstvene potrebe. Če so obveščeni na ta način, 
izrecna privolitev ni potrebna, ampak je za etično 
posredovanje osebnih zdravstvenih podatkov do-
volj že domnevana privolitev. 

Urejeno je tudi sodelovanje med zdravniki - zdrav-
stvena skupina lahko za določene funkcije vsebuje 
začasne člane, zdravstveni delavci pa začasnim de-
lavcem ne smejo razkrivati osebnih podatkov, razen 
v primeru, ko tudi njih veže tovrstna obveza o zaup-
nosti. Multidisciplinarne skupine se morajo dogovo-
riti o strategiji za razkrivanje kakršnihkoli zaupnih 
podatkov izven skupine. Zdravstveni delavci lahko 
imajo različne kriterije in poglede na razkrivanje za-
upnih osebnih podatkov, npr. v povezavi z javno var-
nostjo. Pomembno je, da vsak zdravstveni delavec 
spozna tovrstne razlike in razkrivanje osebnih podat-
kov ustrezno prilagaja. 
Posredovanje osebnih podatkov ureja tudi Uredba o 
posredovanju osebnih podatkov preko elektronske 
pošte prejemnikom izven SB Izola – Varstvo osebnih 
podatkov. Z njo SBI določa način pošiljanja elektron-
skih sporočil in prilog, ki vsebujejo osebne podatke 
preko elektronske pošte, ki mora biti izvedeno z upo-
rabo šifriranja priloženih datotek. Za šifriranje se v 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Evropske_smernice_za_zdravstvene.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Evropske_smernice_za_zdravstvene.pdf
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skladu s to Odredbo uporablja »7-zip šifriranje«, v 
prilogi Odredbe pa so vsebovana tudi navodila. Za 
druge načine izmenjave podatkov (pri kateri se ne bi 
uporabljala elektronska pošta, temveč drugi načini 
neposredne komunikacije), SBI ni predvidela poseb-
nih pravil, zato se uporabljajo določbe Pravilnika ter 
veljavne zakonodaje (ZVOP-1, GDPR).  
Za zagotavljanje skladnosti z GDPR je SBI imeno-
vala uradno osebo za varovanje osebnih podatkov ter 
ji dodelila ustrezne pristojnosti in naloge. Te so opre-
deljene v Sklepu o imenovanju pooblaščene osebe za 
varstvo osebnih podatkov.  
Relevantna je tudi odredba direktorja SBI – Odredba 
o določitvi oseb – Varstvo osebnih podatkov. Z njo 
SBI osebe, ki vodijo posamezne notranje organizacij-
ske enote oziroma procese, pooblašča za ozaveščanje 
zaposlenih o dolžnostih varovanja osebnih podatkov, 
izvajanje nadzora nad zaposlenimi glede varstva 
osebnih podatkov, izvajanje ukrepov in nadzora nad 
varstvom osebnih podatkov v svojih enotah ter osebi, 
pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov javljajo mo-
rebitno ugotovljena odstopanja.  
 
2.4. Vplivi problema  

Izmenjava osebnih podatkov o pacientih med zdrav-
niki je pri zagotavljanju kakovostne in varne zdrav-
stvene obravnave včasih nujno potrebna. Konzulta-
cija zdravnikov iz drugih specialističnih področij je 
včasih nujna, da dežurni zdravnik lahko pride do naj-
boljše odločitve glede zdravljenja, s katero zagotovi 
pacientu kakovostno in varno zdravstveno obrav-
navo. Izvedba konzultacije terja izmenjavo točnih po-
datkov o stanju pacienta, med katerimi so včasih 
lahko tudi izvidi ali drugi občutljivi podatki, ki pred-
stavljajo osebne podatke pacienta, ki jih je potrebno 
obdelovati in z njimi ravnati v skladu z relevantno za-
konodajo s področja varstva zasebnosti in varstva 
osebnih podatkov. 
Še posebej v primerih dežurstev na področjih interne 
in urgentne medicine je včasih konzultacijo potrebno 
izvesti v kratkem času. V takšnih primerih bi strogo 
spoštovanje obstoječih smernic za pošiljanje podat-
kov (posredovanje podatkov v »zip« datotekah po 
elektronski pošti z uporabo šifriranja) pomenilo, da 
konzultant teh podatkov ne bi mogel pravočasno pri-
dobiti. Zdravnik-konzultant npr. ni nujno doma, kjer 
ima dostop do naprave, s katero lahko dostopa do teh 
podatkov (če je npr. zunaj in ima zgolj telefon, ki ne 
omogoča odpiranje šifriranih datotek ali nima do-
stopa do službene elektronske pošte). V takšnih 

                                                           
29 Točka (c) 1. odstavka 15. člena GDPR. 
30 Najpogostejše uporabljane aplikacije kot so npr. WhatsApp 

ali Viber niso podjetja ustanovljena v EU in podatki, ki se 

primerih dežurni zdravnik ne bi mogel pridobiti naj-
bolj relevantnega mnenja od konzultanta, saj mu ne 
bi mogel posredovati vseh potrebnih in najkakovost-
nejših podatkov – torej bi za voljo striktnega zavaro-
vanja osebnih podatkov pacienta trpela raven zdrav-
ljenja, ki jo bi bil pacient deležen.  
Posledično se zdravniki v praksi zaradi zagotavljanja 
učinkovitega procesa zdravljenja vseeno včasih odlo-
čijo za posredovanje podatkov na drug način - po ka-
nalih, ki niso nujno zaščiteni in varni, kar lahko po-
meni kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih 
podatkov. Primer: pri posredovanju EKG posnetka v 
obliki SMS sporočila ali običajne elektronske pošte 
se podatki posredujejo na nezaščiten način in se lahko 
med prenosom prestrežejo (posledično pride lahko do 
nepooblaščenega dostopa do njih). Hkrati pri takšnem 
posredovanju ni mogoče zagotavljati ustreznih revi-
zijskih sledi, prav tako ne omogoča zagotavljanja 
ustreznih rokov hrambe in brisanja tako posredovanih 
podatkov, ko niso več potrebni - kar je zopet potenci-
alna kršitev načel in pravil GDPR in ZVOP-1, poleg 
tega pa onemogoča zagotavljanja vseh pravic posa-
meznikov po GDPR (ni namreč možno avtomatizi-
rano vodenje evidenc komu so bili podatki posredo-
vani ali razkriti29). Pri uporabi takšnih kanalov posre-
dovanja podatkov prav tako ni možno zagotoviti, da 
se podatki ne iznašajo izven države (oz. izven EU), 
saj imajo rešitve ponudnikov nekaterih aplikacij za 
neposredno sporočanje30 lahko nameščene tudi v tre-
tjih državah, kar zopet lahko pomeni kršitev zakono-
daje s področja varstva osebnih podatkov, poleg tega 
pa je pri njihovi uporabi uporabnik zavezan še z nji-
hovimi splošnimi pogoji, ki lahko vsebujejo določila, 
ki so nezdružljiva s pravili, ki veljajo za varovanje 
osebnih podatkov.  
Posledica kršitve varovanja osebnih podatkov so 
lahko različne – če gre zgolj za neskladno obdelavo, 
so posledice za SBI zgolj potencialno izrečene globe 
s strani nadzornih organov, če pa bi zaradi neskladne 
obdelave prišlo do hujšega incidenta (razkritje obču-
tljivih osebnih podatkov tretjim, nepooblaščen dostop 
do njih s strani tretjih oseb ipd.), pa bi bile posledice 
za zavod lahko hujše, saj bi bile pravice pacientov kr-
šene na resnejši način, ki bi lahko povzročil odško-
dninsko odgovornost zavoda, zmanjšanje njegovega 
ugleda in druge finančne posledice, povezane s po-
tencialnimi pravnimi postopki.  
Zdravniki bi lahko v takšnih primerih ravnali na na-
čin, ki bi v popolnosti zagotovil varovanje osebnih 
podatkov – in sicer na način, da bi podatke, ki jih po-
trebuje konzultant, posredovali preko elektronske 

posredujejo preko njihovih servisov morda lahko zaidejo izven 
držav članic EU, kjer zagotavljanje varstva osebnih podatkov ni 
na enako visoki ravni.  
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pošte šifrirano, vendar bi se v mnogo primerih dogo-
dilo, da jih slednji ne bi pravočasno dobili oziroma 
imeli možnost pogledati. Na račun varovanja osebnih 
podatkov, ki bi sicer bilo deloma zagotovljeno, ven-
dar bi bila zdravljenje pacienta manj kakovostno ali 
celo občutno slabše. 
Zagotovljeno le deloma zato, ker tudi pošiljanje šifri-
ranih podatkov po elektronski pošti ne zagotavlja po-
polnega nadzora nad takimi podatki – ko jih prejem-
nik dešifrira in shrani na lastno napravo, ne moremo 
več govoriti o zagotavljanju sledljivosti nad tovrst-
nimi osebnimi podatki, prav tako ni moč centralizi-
rano zagotavljati rokov hrambe takšnih podatkov na 
drugih napravah, ipd.  
Nenazadnje – situacije, v katerih se morajo zdravniki 
odločati med dvema »slabima« odločitvama (kršenje 
ene ali druge pravice pacienta), same po sebi vplivajo 
na kakovost zdravljenja, saj odvračajo zdravnike od 
njihovega primarnega dela. Če se morajo zdravniki 
soočati z dilemami pravne narave in tehtati pravice 
pacientov iz tega vidika, je težavno iz dveh razlogov. 
Pri razlog je objektivne narave – zdravniki se potem 
ne osredotočajo le na zdravljenje, kar bi bilo najbolj 
optimalno za zagotovitev najučinkovitejšega zdrav-
ljenja. Drugi pa je subjektivne narave – zdravniki so 
prisiljeni prevzemati odgovornost za odločitve in pre-
vzemati tveganja, ki jim jih v bolj ustrezno organizi-
ranem delovnem procesu ne bi bilo treba (odločanje 
med tem, če naj krši varstvo os. podatkov in zagotovi 
ustrezno zdravljenje (kar pomeni tveganje za zdrav-
nika zaradi potencialne škode pacientu zaradi kršitve 
njihove pravice do varstva osebnih podatkov) ali naj 
zdravljenje izvede v skladu z obstoječimi pravili, ki 
pa včasih niso dovolj fleksibilna, da bi zagotovila 
optimalno zdravljenje (kar zopet predstavlja tveganje 
za zdravnika, tokrat zaradi potencialne škode paci-
entu zaradi slabšega zdravljenja).  
 
3. Predlog rešitve 

Za rešitev obravnavanega problema bi lahko zavodi 
kot je SBI uporabljali naprednejše informacijske re-
šitve, razvite prav z namenom posredovanja osebnih 
podatkov pacientov med zdravniki in zdravstveni de-
lavci na način, da je pri njihovi uporabi (pod določe-
nimi drugimi pogoji) zagotovljena skladnost z zako-
nodajo na področju varovanja osebnih podatkov. V 
nadaljevanju predstavljam nekaj tovrstnih rešitev in 
jih analiziram z vidika zahtev zakonodaje ter možno-
sti za njihovo vpeljavo.  
 
3.1. Analiza problema in možne rešitve 

Tehnološka rešitev, ki bi jo zdravniki lahko uporab-
ljali za medsebojno izmenjavo podatkov z namenom 

zagotavljanja boljšega zdravljenja pacientov (konzul-
tacije, mnenja), bi morala biti predvsem takšne vrste, 
da bi hkrati odpravila probleme povezane s potenci-
alnimi kršitvami pravic varstva osebnih podatkov ter 
olajševala delo zdravnikom pri izvajanju konzultacij 
ali medsebojnega sodelovanja in s tem omogočila čim 
višjo kakovost zdravljenja ter hkrati skladnost z rele-
vantno zakonodajo na področju varstva osebnih po-
datkov. Posledično bi morala izpolnjevati naslednje 
pogoje:  
− Relativna enostavnost uporabe, ki je po hitrosti in 

dostopnosti konkurenčna običajnim načinom do-
kumentacije, ki jih zdravniki včasih uporabljajo 
(kot so npr. posredovanje slike po SMS sporočilih 
ali drugih aplikacij za neposredno komunikacijo). 
To vključuje tudi celovitost storitve in njihovo do-
stopnosti preko mobilnih naprav – na ta način bi 
jo zdravniki lahko uporabljali brez potrebe po 
uporabi dodatnih, zapletenejših orodij (kot je npr. 
posredovanje zip datotek) in brez potrebe po pri-
sotnosti na določeni lokaciji (npr. doma ob raču-
nalniku, itd.); 

− Arhitektura rešitve varovanje osebnih podatkov 
privzeto zagotavlja, po možnosti na način, ki je že 
združljiv z veljavno zakonodajo (z GDPR ter 
drugo zakonodajo), in sicer:  
o zagotavljanje ustrezne zaščite osebnih podat-

kov pri njihovem prenosu (šifriranje); 
o zagotavljanje ustreznih kontrol uporabniških 

dostopov in dosledno identifikacijo in avtenti-
kacijo oseb (zdravnikov), ki jo uporabljajo in 
tako pridobivajo dostop do posredovanih oseb-
nih podatkov;  

o shranjevanje podatkov na način, ki je skladen z 
zahtevami GDPR (ni izvoza podatkov izven 
EU, spoštovanje rokov hrambe,...) 

o zagotavljanje spoštovanja zahtev glede rokov 
hrambe teh podatkov in možnost anonimiza-
cije podatkov, ko je to ustrezno;  

o zagotavljanje ustreznih revizijskih sledi v po-
vezavi z obdelavo osebnih podatkov, ki bi se 
izvajala z uporabo rešitve;  

o skladnost rešitve z mednarodnimi standardi in-
formacijske varnosti.  

Hkrati bi vpeljava nove tehnološke rešitve terjala tudi 
nekaj organizacijskih prilagoditev. Uporaba takšne 
rešitve bi morala biti ustrezno formalizirana na ravni 
bolnice (SBI), prav tako pa bi morali biti prilagojeni 
obstoječi organizacijski postopki oziroma politike, ki 
urejajo varstvo osebnih podatkov oz. organizacijo 
zdravniškega dela v zavodu. Poleg tega bi bilo po-
trebno zdravnike in druge zdravstvene delavce 
ustrezno usposobiti za uporabo takšne tehnološke re-
šitve in jih seznaniti z njihovimi obveznostmi, ki bi 
jih pri tem imeli.  
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3.2. Predstavitev možnih rešitev 

Na trgu obstaja več rešitev, namensko razvitih za iz-
menjavo zdravstvenih osebnih podatkov med zdrav-
niki z uporabo pametnih telefonov. V tem poglavju 
analiziram nekatere od njih, njihove funkcionalnosti 
ter njihovo primernost za uporabo v zavodu kot je 
SBI s ciljem reševanja zgoraj opisanih problemov 
zdravnikov pri izmenjavi zdravstvenih osebnih po-
datkov.  
 
Siilo 

Siilo Messenger31 je aplikacija, razvita z namenom 
omogočiti zdravnikom in zdravstvenim delavcem z 
zakonodajo skladno izmenjavo različnih vrst osebnih 
podatkov. Podpira različne formate pošiljanja podat-
kov – besedilo, slike, zvok, video in druge datoteke 
(npr. PDF). Omogoča delovanje v skupinah, video in 
avdio pogovore ter razne druge funkcionalnosti za iz-
boljšanje uporabniške izkušnje (skupine, shranjeva-
nje pogovorov, izvoz PDF datotek, možnost maskira-
nja osebnih podatkov, itd.). Z vidika varstva osebnih 
podatkov je aplikacija skladna z zahtevami GDPR – 
vsi podatki se posredujejo kriptirano s sodobnimi me-
todami enkripcije ter so varovani v skladu z medna-
rodnimi standardi informacijske varnosti32, omogoča 
samodejno brisanje podatkov po 30 dneh, posredo-
vani podatki so hkrati šifrirani tudi na vseh napravah, 
kjer so shranjeni, hkrati pa omogoča oddaljeno brisa-
nje vseh podatkov. Poleg tega omogoča tudi z GDPR 
skladno upravljanje z uporabniki in uporabniškimi 
pravicami. 
Aplikacijo zdravniki lahko uporabljajo na mobilnih 
telefonih, hkrati pa je dostopna tudi na osebnih raču-
nalnikih.  
Aplikacija za organizacije ponuja tudi centralizirano 
upravljanje z uporabniki in integracijo z obstoječimi 
informacijskimi sistemi organizacije preko ločene 
aplikacije Siilo Connect. Pri tem je omogočeno tudi 
naprednejše sodelovanje s ponudnikom na način, da 
organizacija z njim sklene pogodbo o obdelavi podat-
kov, kar je zahteva GDPR.33 
Aplikacija Siilo Messenger je brezplačna, Siilo Con-
nect za organizacije pa je plačljiva, pri čemer je cena 
odvisna od dogovora s ponudnikom. 
 
 
 
 

                                                           
31 www.siilo.com  
32 ISO 27001 
33 Več na https://www.siilo.com/downloads/201801_SiiloCon-
nect_Explained.pdf  

MedCrowd 

MedCrowd je podobna aplikacija, ki je po navedbah 
ponudnika prav tako skladna z veljavno zakonodajo 
(GDPR) ter s standardi informacijske varnosti.34 
Omogoča šifriranje podatkov pri njihovem prenosu in 
hrambi, upravljanje z uporabniki ter uporabniškimi 
pravicami. V osnovni različici je brezplačna, v pla-
čljivi pa omogoča dodatne funkcionalnosti kot je in-
tegracija z obstoječimi sistemi organizacije in druge.  
 
Hospify 

Zelo podobne funkcionalnosti omogoča aplikacija 
Hospify35 - omogoča izmenjavo besedil in slik, pogo-
vore in združevanje v skupine, pri tem pa zagotavlja 
varno izmenjavo osebnih podatkov s šifriranjem in 
njihovo varno hrambo v skladu s standardi informa-
cijske varnosti. Aplikacija je prav tako skladna z za-
konodajo (GDPR) glede hrambe in obdelave zdrav-
stvenih osebnih podatkov. Z vidika varnosti prav tako 
omogoča upravljanje z dostopnimi in uporabniškimi 
pravicami ter samodejno briše posredovane podatke 
po 30. dneh. Podatki so pri prenosu hranjeni zgolj za-
časno in na strežnikih znotraj EU, s čemer je zagotov-
ljena skladnost z GDPR glede izvoza osebnih podat-
kov. Njena skladnost z zakonodajo s področja oseb-
nih podatkov je bila potrjena tudi s strani regulatorja 
varstva osebnih podatkov v Veliki Britaniji36.  
Za organizacije bo v prihodnosti poleg brezplačne, 
osnovne različice, dostopna tudi plačljiva različica, ki 
bo omogočala dodatne funkcionalnosti.  
 
Medicbleep 

Naslednja med podobnimi aplikacijami za direktno 
komunikacijo med zdravniki je Medicbleep37. Ta je 
bila ravno tako razvita za uporabo s strani zdravnikov 
in zdravstvenih delavcev, podobno kot predhodne pa 
omogoča neposredno komunikacijo ter skupinske po-
govore, avdio klice, deljenje datotek in slik in pri-
vzeto varovanje osebnih podatkov, ki se preko nje 
prenašajo. Omogoča tudi ustrezne revizijske sledi, 
določanje vlog, dostopnosti in statusov uporabnikov 
(npr. označevanje zdravnikov, ki so dežurni ali v pri-
pravljenosti), prioritiziranje posredovanih sporočil in 
dostop tako z mobilnih naprav kot z osebnih računal-
nikov.  
Aplikacija zagotavlja varovanje osebnih podatkov z 
uporabo šifriranja, po navedbah ponudnika pa je 

34 https://www.medcrowd.com/  
35 www.hospify.com  
36 Information Commissioners Office (ICO) 
37 www.medicbleep.com  

http://www.siilo.com/
https://www.siilo.com/downloads/201801_SiiloConnect_Explained.pdf
https://www.siilo.com/downloads/201801_SiiloConnect_Explained.pdf
https://www.medcrowd.com/
http://www.hospify.com/
http://www.medicbleep.com/
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skladna tako z GDPR kot z britanskimi standardi za 
varovanje zdravstvenih podatkov.38 
 
Teamwire 

Teamwire39 je aplikacija, ki sicer ni razvita izrecno za 
zdravstvene delavce, vseeno pa omogoča vse funkci-
onalnosti in varnost, ki jih omogočajo prej naštete 
aplikacije. Skladna je z GDPR na način, da zagotavlja 
ustrezno šifriranje osebnih podatkov, podatke pre-
naša zgolj med strežniki znotraj EU, omogoča uprav-
ljanje z uporabniškimi pravicami in kontrolo dostopa, 
hkrati pa proizvajalec zagotavlja, da ne beleži meta-
podatkov uporabnikov glede njene uporabe.  
Funkcionalnosti, ki jih ponuja, so prav tako podobne 
zgoraj navedenim funkcionalnostim drugih aplikacij. 
Omogoča neposredno komunikacijo, deljenje slik in 
datotek, videa ter zvoka, upravljanje z uporabniki in 
skupinami uporabnikov ter integracijo z drugimi re-
šitvami, ki jih uporabljajo organizacije ali posame-
zniki. Moč jo je uporabljati tako na mobilnih napra-
vah kot na osebnih računalnikih. Poleg tega omogoča 
vrsto dodatnih, naprednejših funkcionalnosti, ki so 
lahko uporabne tudi za zdravnike – različne tipe ob-
veščanja in »alertov« ipd.40 Namenjena je različnim 
vrstam organizacij, ponudnik pa iz tega namena omo-
goča poleg vnaprej pripravljenih splošnih pravil upo-
rabe tudi sklepanje ločene pogodbe o obdelavi oseb-
nih podatkov, da bi organizacijam omogočila polno 
skladnost z GDPR. 
  
3.3. Vpeljava optimalne rešitve 

SBI bi z vpeljavo ene izmed navedenih rešitev lahko 
bistveno pripomogla k učinkovitosti zdravnikov v 
primerih, ko so njihovo znanje in nasveti potrebni ta-
krat, ko fizično niso prisotni na delovnem mestu – v 
primeru konzultacij dežurnim zdravnikom. Poleg 
tega bi rešitev lahko olajšala tudi komunikacijo med 
zdravniki tudi v primerih, ko so prisotni v bolnici in 
pripomogla k lažji izmenjavi izkušenj.  
Pri vpeljavi optimalne rešitve bi morala SBI preučiti 
funkcionalnosti posameznih aplikacij, ki so na voljo, 
predvsem z vidika svojih potreb. Za te potrebe bi bilo 
najverjetneje potrebno izvesti nekoliko podrobnejšo 
analizo obstoječih procesov, ki se izvajajo v SBI. Na 
njeni podlagi bi lahko pripravila seznam funkcional-
nosti, ki so potrebne oz. zaželene in jih primerjati s 
funkcionalnostmi aplikacij, ki so na voljo.  
Za potrebe skladnosti z zakonodajo bi bilo potrebno 
temeljito preveriti tudi način varovanja osebnih 
                                                           
38 NHS Information Governance requirements  
39 www.teamwire.eu  
40 Več na www.teamwire.eu/solution/features/  

podatkov, ki ga posamezna aplikacija zagotavlja. Po 
navedbah ponudnikov so sicer vse navedene aplika-
cije skladne z GDPR in zagotavljajo ustrezno raven 
varovanja osebnih podatkov (večina navaja tudi skla-
dnost z mednarodnim standardom informacijske var-
nosti ISO 27001), ne glede na to pa bi bilo smiselno 
podrobneje preveriti vsako izmed njih, predvsem z 
vidika morebitnih dodatnih zahtev slovenske zakono-
daje. V vsakem primeru bi za skladnost z GDPR mo-
rala aplikacija zagotavljati vsaj naslednje: 
− uporaba varnostnih protokolov usmerjenih v kon-

trole dostopa, razsemenjevanja in rokov hrambe 
informacij, ki se prenašajo in hranijo znotraj apli-
kacije oz. platforme, na kateri aplikacija teče;  

− uporabniki aplikacije bi morali biti ustrezno pre-
verjeni (identificirani), takšna identifikacija pa bi 
bila pogoj za uporabo aplikacije, z namenom za-
gotavljanja preprečevanja napadov v obliki soci-
alnega inženiringa; 

− ponudnik aplikacije bi v primeru njene uporabe 
deloval kot pogodbeni obdelovalec, zato bi moral 
biti organiziran v skladu z zahtevami GDPR (za-
gotavljanje organizacijskih ukrepov in ustreznih 
ravni varovanja); 

− ponudnik ne bi smel shranjevati podatkov izven 
držav EU ter zagotavljati druge vidike varovanja 
osebnih podatkov (odsotnost sledenja meta-podat-
kov, zagotavljanje pravice do pozabe (celovitega 
brisanja podatkov) za uporabnike, zagotavljanje 
jasnih in ustreznih pogojev uporabe aplikacije.  

Zgoraj navedene aplikacije najverjetneje v veliki 
meri izpolnjujejo zahteve GDPR in zakonodaje, 
druge zahteve bi bile lahko rešene z ustreznimi nave-
denimi organizacijskimi ukrepi. V primeru uporabe 
aplikacije s strani SBI bi bilo potrebno zagotoviti tudi 
ustrezno pogodbeno podlago. SBI bi morala s ponu-
dnikom skleniti pogodbo o obdelavi osebnih podat-
kov, ki bi vsebovala določbe zahtevane z GDPR ter z 
veljavno slovensko zakonodajo. Nekateri ponudniki 
izrecno navajajo tudi tovrstno možnost, še posebej 
tisti, ki poleg same aplikacije ponujajo tudi napre-
dnejše rešitve za organizacije, s katerimi se uporaba 
aplikacije in upravljanje z uporabniki lahko centrali-
zira na ravni organizacije in katere omogočajo po 
meri narejeno integracijo z morebitnimi že obstoje-
čimi informacijskimi rešitvami.41Za ustrezno zagoto-
vitev skladnosti z GDPR bi bilo potrebno izvesti tudi 
pravni pregled tovrstnih pogodb in zavez ponudnikov 
ter na tej podlagi določiti tistega, ki je najbolj ustre-
zen z vidika pravne varnosti za SBI. 

41 SBI bi morda v tem primeru lahko razmislila o integraciji ob-

stoječega informacijskega sistema Birpis z eno izmed aplikacij z 
namenom, da se njena uporabnost še izboljša ter jo uporabni-
kom naredi še bolj prijazno in tako učinkovito.  

http://www.teamwire.eu/
http://www.teamwire.eu/solution/features/
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Uporaba tovrstne aplikacije s strani zdravnikov zno-
traj SBI bi najverjetneje terjala tudi nekatere spre-
membe notranjih aktov, s katerimi bi formalizirali ob-
veznosti uporabnikov pri uporabi aplikacije in druge 
podrobnosti povezane s tem (dovoljena uporaba, 
upravljanje in skrb za uporabniška imena in gesla, 
ravnanje z osebnimi podatki znotraj aplikacije, ipd.). 
Za te potrebe bi bilo verjetno najbolj ustrezno pripra-
viti ločen pravilnik, ki bi celovito urejal način upo-
rabe aplikacije in hkrati tudi širše reguliral obveznosti 
zdravnikov in zdravstvenih delavcev pri uporabi teh-
noloških sredstev.  
Pozornost bi bilo potrebno posvetiti tudi vprašanju, 
če je potrebno o obdelavi osebnih podatkov z uporabo 
takšne aplikacije obvestiti posameznike oz. od njih 
pridobiti celo privolitev. Načeloma privolitev za tak-
šno obdelavo v skladu z GDPR ni potrebna, saj SBI 
zdravstvene podatke pacientov obdeluje na zakoni-
tem temelju zaradi zagotavljanja samih zdravstvenih 
storitev. Vseeno pa mora pri obdelavi slediti obve-
znostim GDPR in paciente o tem na ustrezen način 
obvestiti.42 

                                                           
42 Relevantni so 12., 13. in 14. člen GDPR, ki govorijo o obvešča-

nju posameznikov 

Relevanten je tudi finančni vidik vpeljave tovrstne 
aplikacije. Iz podatkov, ki jih navajajo ponudniki 
zgoraj opisanih aplikacij, izhaja, da so osnovne funk-
cionalnosti aplikacij na voljo brezplačno. Bolnica bi 
lahko izvedla tudi poskusno uporabo več njih in tako 
lažje ugotovila, katera izmed njih bi bila najustrez-
nejša za njene potrebe oz. za potrebe zdravnikov. 
Glede na cenovno politiko ponudnikov ter glede na 
dodatne funkcionalnosti, ki jih ponujajo v okviru na-
prednejših, plačljivih rešitev, pa bi bilo potrebno pri-
praviti obseg funkcionalnosti, ki bi glede na s tem po-
vezano ceno pripeljale do najbolj učinkovite in eko-
nomične rešitve.  
 
3.4. Analiza vpliva na poslovanje 

SWOT analiza vpeljave aplikacije za varno izme-
njavo podatkov je izvedena nevtralno, ne glede na 
funkcionalnosti posamezne aplikacije. Predvideva 
najmanjši nabor funkcionalnost ter varnostnih ele-
mentov, ki so skupne vsem navedenim aplikacijam in 
se osredotoča na vprašanje vpeljave takšne aplikacije 
kot vrste informacijske rešitve.
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S W 
− uporaba bi rešila probleme, ko bi zdravniki mo-

rali za zagotovitev zdravljenja izmenjati podatke, 
pa jih bodisi ne morejo bodisi lahko izmenjajo na 
način, ki ni skladen z zakonodajo 

− rešitve zagotavljajo ustrezno varovanje osebnih 
podatkov bolnikov  

− rešitve zdravnikom ponujajo gotovost, da je iz-
menjava podatkov varna 

− rešitve so uporabnikom in zdravnikom prijazne  
− na voljo že več obstoječih aplikacij, ki so pri-

pravljene na uporabo – relativno enostavno je za-
četi z njihovo uporabo 

− večina aplikacij zagotavlja privzeto varovanje 
osebnih podatkov v skladu z GDPR in mednaro-
dnimi standardi informacijske varnosti 

− večina osnovnih funkcionalnosti aplikacij je na 
voljo brezplačno – začetek uporabe za potrebe 
preverjanja ustreznosti in uporabnosti je enosta-
ven in ne prinaša stroškov 

− nekatere aplikacije omogočajo centralizirano 
upravljanje z uporabniki  

− obstoječi organizacijski predpisi bolnice niso 
ustrezni za uporabo aplikacije in bi jih bilo po-
trebno posodobiti 

− zdravniki in zdravstveni delavci bi se morali upo-
rabe aplikacije naučiti, da bi bila ta učinkovita, 
kar terja dodatno delo zanje, kar bi lahko bilo te-
žavno 

− vsi zdravstveni delavci nimajo lastnih službenih 
mobilnih naprav in bi jim jih bilo potrebno zago-
toviti, kar lahko pomeni dodatne stroške 

 
 

O T 
− večina osnovnih funkcionalnosti aplikacij je na 

voljo brezplačno – začetek uporabe za potrebe 
preverjanja ustreznosti in uporabnosti je enosta-
ven in ne prinaša stroškov 

− dodatne funkcionalnosti aplikacij bi lahko pripe-
ljale do drugih pozitivnih učinkov (lažja in varna 
komunikacija med zdravniki tudi na drugih po-
dročjih njihovega dela, izmenjava izkušenj, ipd.) 

− nekatere rešitve omogočajo integracijo z obstoje-
čimi informacijskimi rešitvami, kar bi lahko do-
datno olajšalo njihovo uporabo 

− potrebno bi bilo preveriti skladnost aplikacij z lo-
kalno zakonodajo glede varstva osebnih podat-
kov v izogib potencialnim kršitvam 

− neustrezna formalizacija uporabe rešitev v za-
vodu bi lahko pripeljala do neskladne uporabe in 
potencialnih kršitev zakonodaje s področja var-
stva osebnih podatkov 

 

 
4. Zaključek 

Izmenjava osebnih podatkov med zdravniki v bolni-
šnicah kot je SBI je včasih nujno potrebna za zagoto-
vitev primernega in učinkovitega zdravljenja paci-
enta. Zdravniki se pri tem srečujejo s težavami – iz-
menjava mora biti hkrati izvedena hitro in učinkovito 
ter uporabniku (zdravniku) prijazno, da se zdravljenje 
lahko sploh izvede, hkrati pa mora biti izvedena na 
način, ki bolnikom zagotavlja ustrezno varstvo njiho-
vih osebnih podatkov. Zakonodaja, ki zavezuje izva-
jalce zdravstvenih storitev v takšnih primerih je ob-
sežna in tehnično zahtevna, zato je izmenjava podat-
kov o zdravljenju za zdravnike otežena, če se poslu-
žujejo zgolj obstoječih načinov komunikacije, ozi-
roma celo onemogočena, če naj se zahteve varstva 
osebnih podatkov v celoti spoštujejo.  
Uporaba informacijskih rešitev – aplikacij za varno 
izmenjavo osebnih podatkov, bi zdravnikom v veliki 
meri olajšala delo, hkrati pa bi povišala raven varstva 
osebnih podatkov pacientov. S predlaganimi reši-
tvami bi zavod kot je SBI zdravnikom zagotovo omo-
gočil lažji in enostavnejši pristop k osebnim 

podatkom bolnikom, še posebej v primerih, ko zdrav-
niki niso prisotni na delovnem mestu, s čemer bi po-
večali tako raven kakovosti zdravljenja in raven var-
stva osebnih podatkov. Zaradi obstoja več vrst tovrst-
nih rešitev bi zavod z uporabo lahko začel relativno 
enostavno in z nizkimi začetnimi stroški, ker so reši-
tve v osnovnih različicah brezplačne in večinoma 
uporabne že brez potrebnih dodelav – največji vložek 
bi bil organizacijske narave, saj bi bilo potrebno nji-
hovo uporabo ustrezno regulirati na ravni zavoda. Ne 
glede na to bi bilo možno izvesti vsaj pilotski projekt. 
Uporaba takšnih naprednih tehnologij pa ni primerna 
le za SBI – poslužili bi se jih lahko tudi drugi izvajalci 
zdravstvene dejavnosti. S tem bi se povečala tudi vre-
dnost za ostale uporabnike, saj bi se preko njih zdrav-
niki lahko povezovali tudi širše – izven posameznih 
zavodov oz. organizacij in na ta način bogatili znanje 
in izkušnje na konkretnih primerih. 
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3. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0573+0+DOC+XML+V0//SL  
4. Konvencija o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo podatkov (Svet Evrope) – 

http://www.svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/108/  
5. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov - https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/SL/TXT/?uri=CELEX:31995L0046  

6. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uri-
serv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV  

7. Ustava Republike Slovenije - (Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) 

8. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1) 
9. Zakon o zdravniški službi (ZZdrS, Ur. l. RS, št. 72/06, 58/08, 40/17, 49/18) 
10. Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP, Ur. l. RS, št. 15/08 in 55/17) 
11. Evropske smernice za zdravstvene delavce o zaupnosti in zasebnosti v zdravstvu - https://www.ip-rs.si/fi-

leadmin/user_upload/Pdf/Evropske_smernice_za_zdravstvene.pdf  
12. Notranji akti SBI: 

a. Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Izola 
b. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
c. Smernice o zaupnosti in zasebnosti v Splošni bolnišnici Izola 
d. Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov 
e. Odredba o določitvi oseb - Varstvo osebnih podatkov 

13. Standardi informacijske varnosti in dobre prakse 
14. Human Rights Law Review, Volume 14, Issue 3, 1 September 2014, strani 441–458, 

https://doi.org/10.1093/hrlr/ngu014  
15. Mednarodnopravni dokumenti s področja človekovih pravic in poročanja Slovenije – Ministrstvo za zu-

nanje zadeve, spletni vir - http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/clove-
kove_pravice_v_slovenski_zunanji_politiki/mednarodnopravni_dokumenti_s_podrocja_cloveko-
vih_pravic_in_porocanja_slovenije/  

16. A Brief History Of Data Protection: How Did It All Start? - https://cloudprivacycheck.eu/latest-
news/article/a-brief-history-of-data-protection-how-did-it-all-start/ 

17. Tehnične rešiteve izmenjave podatkov - specifikacije, funkcionalnosti, itd. (različni spletni viri): 
a. https://www.siilo.com/ 
b. https://www.medcrowd.com/ 
c. https://www.hospify.com/ 
d. https://www.medicbleep.com/  
e. https://www.teamwire.eu 
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Organiziranost dežurnih zobozdravstvenih služb v Sloveniji 

  
Avtor: Anita Palamar, dr. dent. med., mentor: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein 
 
 
Povzetek 
 
Izziv je vzpostaviti dežurno zobozdravstveno službo, ki bo čimbolj enakomerno in enakopravno dostopna prebi-
valcem v Sloveniji.  
Sprejemanje pacientov z akutnimi težavami v rednem ordinacijskem času, pomeni moten proces dela pri redno 
naročenih pacientih. Posledice tako obremenjenih ambulant so zamude, krajšanje razpoložljivega časa za paci-
enta, ki je sicer naročen na redni termin. 
Organiziranost dežurnih zobozdravstvenih služb v Sloveniji ni dovršena in ponuja prostor za izboljšave. Za kon-
kreten prenos rešitev v delovno okolje bodo potrebne zanesljive analize stanja na tem področju ter sodelovanje 
vseh deležnikov (pacientov, izvajalcev dejavnosti, združenja izvajalcev, občin, ZZZS-ja, NIJZ-ja in Ministrstva za 
zdravje). Glede na obseg potreb, bi lahko določili financiranje nadstandardnih storitev, delno s sofinanciranjem 
občin, delno morda iz participacij pacientov samih.  
 
 
1. Predstavitev organizacije 

Nujno medicinsko stanje je tisto stanje, ki ogroža ži-
vljenje in/ali pri katerem odložitev zdravljenja bis-
tveno vpliva na izid zdravljenja, oziroma je stanje, ki 
zahteva nujen poseg za ohranitev življenja ali zdra-
vja.  
Nujna stanja v zobozdravstvu so: 
- Poškodbe v področju zob in ustne votline (iz-

biti/luksirani zobje, ki potrebujejo takojšnjo re-
plantacijo/imobilizacijo). 

- Močan zobobol (stalna intenzivna bolečina, neob-
vladljiva z analgetiki). 

- Akutna infekcija oz. vnetje, ki se kaže kot ote-
klina, oteženo požiranje in/ali odpiranje ust, lahko 
jo spremlja povišana telesna temperatura. 

- Krvavitev iz oromaksilofacialne regije (po odstra-
nitvi zoba ali zaradi poškodbe).  

Samo pri naštetih nujnih stanjih so pacienti upravi-
čeni do prednostne zobozdravniške obravnave.  
Take paciente sprejmemo (tudi) brez najave, jih 
obravnavamo takoj ter jih po potrebi napotimo na 
zdravljenje v sekundarno ustanovo. 
Glede na stanje pacienta zobozdravnik opravi nasled-
nje nujne posege:  
- ekstrakcija (puljenje) zoba 
- trepanacija (odprtje) zoba 
- incizija abscesa (drenaža ognojka) 
- imobilizacija zoba  
- zaustavitev krvavitve. 
O nujnosti/ ne nujnosti obravnave pacientovega sta-
nja, po kliničnem pregledu in posvetu, odloča zoboz-
dravnik.  

Ne nujna prednostna obravnava pacienta ni financi-
rana s strani ZZZS (Obvezno zdravstveno zavarova-
nje), zato so tovrstne storitve samoplačniške.  
Nekaj primerov ne nujnih zobozdravstvenih stanj: 
- odkrušena/ izpadla zalivka 
- skelenje zob in zobnih vratov 
- izpadla prevleka ali mostiček 
- prelom zobne proteze ali izpadel zob iz proteze ... 
Kot že omenjeno, obvezno zdravstveno zavarovanje 
zagotavlja celotno plačilo za izvajanje nujnih zoboz-
dravstvenih storitev podnevi, v ordinacijskem času 
ambulant, ne pa tudi ponoči. Zobozdravstvene stori-
tve, ki so opravljene izven rednega delovnega časa 
(ali v nočnem času), ki je dogovorjen z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, štejejo za nad-
standardne storitve, zato je participacija vsakega pa-
cienta obvezna. Izvajalec zdravstvenih storitev zava-
rovani osebi upravičeno, skladno z lastnim cenikom 
zaračuna opravljeno storitev, o čemer pa mora zava-
rovano osebo predhodno seznaniti in pridobiti njeno 
pisno soglasje.  
Zahteve po nujnih zobozdravstvenih storitvah (eks-
trakcije, trepanacije, incizije) sme zavarovana oseba 
uveljavljati tudi pri zobozdravniku, ki ni njen izbrani 
osebni zobozdravnik. 
 
2. Opis izziva 

Izziv je vzpostaviti dežurno zobozdravstveno službo, 
ki bo čimbolj enakomerno in enakopravno dostopna 
prebivalcem v Sloveniji.  
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Izziv 

Nujne zobozdravstvene posege opravljamo zoboz-
dravniki med tednom znotraj časa svojih uradnih 
ordinacijskih ur. Ob sobotah, nedeljah, praznikih in v 
nočnih urah je seznam zobozdravnikov krajši. De-
žurne službe, ki bi se ukvarjala samo s tovrstnimi po-
segi, pravzaprav ni. 
Po Splošnem dogovoru je v 44.členu zapisanih 5 
točk: 
 
1. Dejavnost dežurne službe bodo izvajalci načrto-

vali glede na število timov.  
 

Zdravstveni domovi Število timov 
ZD Celje 1,2 
ZD Koper 1,0 
ZD Ljubljana 18, 
ZD Murska Sobota 1,0 
ZD Nova Gorica 1,0 
ZD Novo mesto 1,0 
ZD Slovenj Gradec 1,0 
OZG Kranj 1,2 
ZD Maribor 1,2 
SKUPAJ 10,4 

 
2. Izvajalci program opravljajo ob sobotah, nedeljah 

in praznikih na lokacijah in v ordinacijskem času: 
- Ljubljana od 8.00 do 16.00 
- Celje, Kranj, Maribor od 8.00 do 13.00 
- Koper, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Nova Go-

rica, Novo mesto od 8.00 do 12.00 
3. K navedenemu ordinacijskemu času se vsakemu 

izvajalcu prizna 1 ura za pripravo.  
4. V dežurno službo so se dolžni enakomerno in ena-

kopravno vključevati vsi izvajalci zobozdravstva, 
ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zo-
bozdravnika v zobnih ambulantah za odrasle in za 
mladino na območju posamezne območne enote 
Zavoda, kjer ima nosilec dežurne službe sedež, ra-
zen, če se izvajalci sporazumno dogovorijo dru-
gače. Delež vključevanja se računa glede na obseg 
programa pri posameznem izvajalcu. Razpored 
pripravi zdravstveni dom kot organizator te slu-
žbe, oziroma koncesionar, za katerega se dogovo-
rijo izvajalci teh dejavnosti. V spornih primerih 
razpored vključevanja izvajalcev v dežurno slu-
žbo ter lokacijo izvajanja določi ustanovitelj 
zdravstvenega zavoda, kjer ima nosilec dežurne 
službe sedež.  

5. Dežurna služba se financira s sredstvi nosilcev de-
žurne službe, ki imajo za program dežurne službe 
sklenjeno pogodbo z Zavodom.  

 

Najbolj celoviti zobozdravstveni dežurstvi v Slove-
niji sta v Ljubljani in Mariboru, kjer nudijo dežurni 
zobozdravniki pomoč tudi v nočnih urah.  
Nočne storitve v dežurni ambulanti so nadstandardna 
dejavnost, kar pomeni, da ne sodijo med pravice ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja, zato je del stro-
škov samoplačniških.  
Nočna zobozdravstvena ambulanta je zaradi sofinan-
ciranja občine Ljubljana prvenstveno namenjena pre-
bivalcem Ljubljane (MOL), sprejema pa tudi občane 
iz drugih krajev in tujce. 
Občani MOL in Občine Škofljica plačajo le partici-
pacijo, občani izven teh občin pa morajo plačati par-
ticipacijo ter tudi vse stroške zdravljenja. Otroci iz 
MOL in Občine Škofljica do 18. leta so oproščeni 
vseh plačil. Otroci izven MOL ne plačajo participa-
cije, ampak le stroške opravljene storitve. 
Participacija za občane Ljubljane znaša 17,00 EUR, 
za ostale pa 26,00 EUR.  
Nočna zobozdravstvena ambulanta v Ljubljani deluje 
vsako noč od 21.00 do 4.00. 
V Mariboru pa za obisk v nočni dežurni službi plačajo 
odrasli občani Maribora in ostalih občin ustanovite-
ljic ZD Maribor pavšal v višini 10,00 EUR. Odrasli 
občani iz drugih občin plačajo pavšal v višini 25,00 
EUR, poleg tega pa tudi storitev po samoplačniški 
ceni. Otroci pavšalnega zneska ne plačujejo, vendar 
morajo otroci izven Maribora plačati zobozdrav-
stvene storitve.  
Nočna dežurna zobozdravstvena služba v Mariboru 
deluje vsak dan od 20.00 do 24.00. 
 
Vplivi 

Sprejemanje pacientov z akutnimi težavami v rednem 
ordinacijskem času, pomeni moten proces dela pri 
redno naročenih pacientih. Posledice tako obremenje-
nih ambulant so zamude, krajšanje razpoložljivega 
časa za pacienta, ki je sicer naročen na redni termin. 
 
Predlog rešitve 

Menim, da bi bilo potrebno znotraj posameznih Za-
vodov in Območnih enot, zbrati podatke upravičenih 
(morda tudi neupravičenih) obiskov pacientov zaradi 
nujnih zobozdravstvenih stanj, in sicer število obi-
skov na dan oziroma noč (ZD Ljubljana in ZD Mari-
bor), katere storitve so bile največkrat opravljene ter 
od kod povečini prihajajo pacienti s težavami.  
Na ta način bi verjetno lahko napovedali, kolikšna je 
dejanska potreba po dežurni zobozdravstveni službi.  
Glede na to, da so Območne enote geografsko tudi 
precej obširno postavljene, bi se lahko omejili na Iz-
postave ZZZS.  
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Po primeru prakse Mestne občine Ljubljana in 
Mestne občine Maribora bi lahko po dogovoru zno-
traj Izpostav organizirali dežurno zobozdravstveno 
službo, ki bi bila sofinancirana tudi s strani posame-
znih občin.  
Participacija in /ali zaračunavanje storitev kot samo-
plačniške s strani pacientov, se zdi smiselna. Že na 
tak način se morda ustvari (samo)triaža nujnih obi-
skov.  
 
 

3. Zaključek 

Organiziranost dežurnih zobozdravstvenih služb v 
Sloveniji ni dovršena in ponuja prostor za izboljšave. 
Za konkreten prenos rešitev v delovno okolje bodo 
potrebne zanesljive analize stanja na tem področju ter 
sodelovanje vseh deležnikov (pacientov, izvajalcev 
dejavnosti, združenja izvajalcev, občin, ZZZS-ja, 
NIJZ-ja in Ministrstva za zdravje). 
 

Literatura: 

1. Spletna stran ZZZS:  
2. Splošni dogovor ZZZS 
3. Spletna stran eZobozdravnik 
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Prekomerna dnevna zaspanost pri poklicnih voznikih 
Projekt promocije zdravja na delovnem mestu 

  
Avtor: Vesna Pekarović Džakulin, dr. med., spec. druž. med. in medicine dela, prometa in 

športa, mentor: dr. Damjana Pondelek, so-mentor: izr. prof. Leja Dolenc Grošelj, dr. 
med., spec. nevrologije 

 
 
Povzetek 
 
Zaspanost za volanom je zelo pogost, a zaradi pomanjkanja enostavnih kriterijev premalokrat prepoznan vzrok 
prometnih nesreč. Med glavne vzroke zaspanosti spadajo pomanjkanje spanja, motnje spanja (obstruktivna ap-
neja v spanju-OSA, narkolepsija, druge hipersomnije, nespečnost, depresija …) ter zdravila in snovi, ki povzro-
čajo zaspanost (pomirjevala, nekateri antidepresivi, uspavala, antihistaminiki, nekateri antipsihotiki in mišični 
relaksanti, alkohol, kanabis …). Ker so motnje dihanja v spanju (predvsem OSA) med najpogostejšimi motnjami 
spanja, ki se kažejo s prekomerno dnevno zaspanostjo, pričakujemo, da bi lahko z osveščanjem splošne in stro-
kovne javnosti, presejalnim testiranjem, pravočasno izvedbo diagnostike, ustreznim nadaljnjim zdravljenjem in 
spremljanjem bolnikov, zmanjšali tveganje za nastanek prometnih nesreč in s tem tudi ekonomske stroške.  
Do sedaj opravljene raziskave v Sloveniji so pokazale, da je zaspanost za volanom še vedno družbeno in kulturno 
močno podcenjena težava, zaradi česar je zelo pomembno pridobiti nova znanja o zaspanosti med vožnjo in po-
večati osveščenost med splošnim prebivalstvom in strokovno javnostjo. Pilotna raziskava med poklicnimi vozniki 
v Sloveniji je ugotovila, da poleg neodkrite OSA obstajajo še drugi, prav tako pomembni vzroki prekomerne 
dnevne zaspanosti, med katerimi je posebej potrebno izpostaviti neustrezne urnike delovnega časa. Po Zakonu o 
voznikih smo zdravniki dolžni pri naših bolnikih prepoznati in predvideti prekomerno dnevno zaspanost in 
ustrezno ukrepati. Smiselno pa je, da k reševanju te problematike poleg medicine dela pritegnemo tudi vodstva 
podjetij in delavce, kar je možno v okviru promocije zdravja na delovnem mestu.  
Kampanje pri promociji odkrivanja OSA morajo vsebovati jasne informacije o možnostih učinkovitega zdravlje-
nja OSA in ob tem o možnosti nadaljnjega sodelovanja v prometu ter predvsem o izboljšani kvaliteti življenja in 
zmanjšani obolevnosti.  
Namen opisanega projekta je, da s pomočjo ozaveščanja delodajalcev, poklicnih voznikov in javnosti ter izvedbe 
presejalnega testiranja odkrijemo tiste poklicne voznike, ki imajo OSA, in pri katerih obstaja povečano tveganje 
za povzročitev prometne nesreče.  
Delodajalci bi s tem pridobili večji ugled podjetja, zaupanje deležnikov in s tem poslovno konkurenčno prednost, 
poklicni vozniki bi pravočasno začeli z zdravljenjem in si pomembno izboljšali kvaliteto življenja in prognozo, 
laična javnost pa bi prepoznala in ustrezno ukrepala glede prekomerne zaspanosti za volanom. 
V Sloveniji za pripravo ustreznih strategij za odkrivanje OSA potrebujemo poleg učinkovitega presejalnega testi-
ranja dovolj razširjeno mrežo laboratorijev za motnje spanja, usposobljen strokovni kader in usklajeno sodelo-
vanje drugih deležnikov kot so npr. policija in agencija za varnost v prometu, kar pa je seveda povezano z ustrez-
nim načrtovanjem, koordinacijo ter s povečanimi finančnimi stroški. 
 
 
1. Predstavitev avtorja in organizacije 

Vesna Pekarović Džakulin, dr. med., spec. družinske 
medicine in medicine dela, prometa in športa je od 
leta 2008 redno zaposlena v Diagnostičnem centru 
Šentjur in je strokovni vodja na področju družinske 
medicine in medicine dela, prometa in športa. V svo-
jem rednem delu vodi ambulanto družinskega zdrav-
nika in se ukvarja z ocenjevanjem delazmožnosti de-
lavcev, udeležencev v prometu in športnikov ter iz-
vaja promocije zdravja v podjetjih.  

Leta 2013 je na Centru varne vožnje Vransko uspešno 
zaključila izobraževanje in izpit za vodjo psihosoci-
alnih delavnic. Leta 2013 in 2017 se je udeležila dveh 
mednarodnih poletnih šol z naslovom »Alpine Sleep 
Summer School«. V letu 2018 zaključuje izobraževa-
nje iz zdravstvenega managementa. 
Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani od leta 
2014 redno sodeluje pri izvajanju praktičnih vaj za 
študente medicine in stomatologije ter sodeluje pri iz-
vajanju modulov za specializante družinske medi-
cine. Od leta 2016 je ena od vodij mednarodnih učnih 
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delavnic na Bledu z naslovom EURACT. Večkrat je 
bila vabljena predavateljica tako doma (Mala šola ne-
vrologije »Motnje spanja«, Schrottovi dnevi,…) kot 
v tujini (Wonca). 
Leta 2014 je v sodelovanju z Združenjem zdravnikov 
družinske medicine in AMZS Centrom varne vožnje 
organizirala in izvedla delavnico z naslovom: Pro-
gram dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, leta 
2016 pa v sodelovanju z Združenjem medicine dela, 
prometa in športa organizirala in izvedla strokovni se-
minar z naslovom: Prekomerna dnevna zaspanost in 
sposobnost za vožnjo motornih vozil. Leta 2018 je na 
Zdravniški zbornici Slovenije organizirala posvet z 
naslovom: Konoplja - se zavedamo nevarnosti, ki jih 
prinaša prometu? 
Na ministrstvu za zdravje je v letu 2015/2016 sodelo-
vala pri pripravi dopolnitev pravilnika o zdravstvenih 
pregledih voznikov motornih vozil in uvajanju EU di-
rektive v našo zakonodajo ter je član delovne skupine, 
ki bo sodelovala pri prenovi Strategije osnovnega 
zdravstva. 
Od leta 2017 aktivno sodeluje v nacionalnem pro-
jektu SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja al-
kohola).  
Je predsednica odbora za osnovno zdravstvo na 
Zdravniški zbornice Slovenije, članica strokovnega 
sveta Zavoda varna pot in slovenska predstavnica v 
UEMO.  
Diagnostični center Šentjur je bil ustanovljen leta 
1994, ko je začela z delovanjem zasebna, splošna in 
specialistična ambulanta. Leta 2005 je postala družba 
z omejeno odgovornostjo s koncesionarsko dejavnos-
tjo splošne medicine in medicine dela, prometa in 
športa. Ima 7 stalno zaposlenih, v različnih ambulan-
tah, lekarni, optiki, fizioterapiji, pa je pod njegovim 
okriljem stalno zaposlenih še 17 ljudi. Ukvarja se tudi 
z laboratorijsko, ultrazvočno diagnostiko, športno in 
prometno medicino ter diagnostiko na področju mo-
tenj dihanja v spanju. V splošni ambulanti, ki pogod-
beno sodeluje v okviru ZZZS, ima vpisanih približno 
2000 pacientov. Ambulanta medicine dela, prometa 
in športa pa sodeluje zdaj že z 2000 poslovnimi sub-
jekti, med njimi so največji Novem Car, Engrotuš, 
Telekom Slovenije, Tajfun, Vitli Krpan in Tegome-
tall. 
 
2. Opis problema 

Svetovne ceste na leto zahtevajo približno 1,2 mili-
jona človeških življenj, približno 50 milijonov ljudi 
se telesno poškoduje. Slovenske ceste so od leta 1991 
do 2018 zahtevale 7.435 človeških življenj, več kot 
200.000 oseb se je telesno poškodovalo. Zagotavlja-
nje prometne varnosti temelji na več med seboj pove-
zanih segmentih, med katere sodijo cestna 

infrastruktura, vozilo in človek. Mnoge statistike ka-
žejo, da je človek glavni dejavnik prometne varnosti 
oz. nevarnosti. Ljudje po svoji biološki naravi nismo 
najbolj prilagojeni sodobnemu prometu, njegovim vi-
sokim hitrostim, preobilici obvestil ipd. Kljub temu, 
da je skoraj nemogoče napovedati prometno nesrečo, 
poznamo več dejavnikov, ki povečajo tveganje za na-
stanek prometne nesreče. Med te dejavnike bi zago-
tovo lahko uvrstili hitrost vozila, obnašanje voznika 
(npr. pitje alkohola,…) in različna bolezenska stanja. 
Šele pred nedavnim je bilo odkrito, da je zaspanost za 
volanom eden glavnih vzrokov prometnih nesreč s 
smrtnim izidom, še posebej na avtocestah, ki sicer 
spadajo med najbolj varne ceste. Ocenjujejo, da je za-
spanost za volanom povzročitelj približno 20 % pro-
metnih nesreč na cestah v Evropi in 10 do 30% v 
ZDA. Na osnovi podatkov presejalnih testiranj je 
ocenjeno, da ima v ZDA 17-28% poklicnih voznikov 
obstrukcijsko apnejo med spanjem (OSA), ki spada 
med najpogostejše vzroke prekomerne dnevne zaspa-
nosti. Zaradi tega je zelo pomembno pridobiti nova 
znanja o zaspanosti med vožnjo in povečati osvešče-
nost med strokovno javnostjo ter splošnim prebival-
stvom. Zaspanost za volanom je namreč še vedno 
družbeno in kulturno močno podcenjena in predstav-
lja prioriteto glede varnosti na cestah in javnega zdra-
vja.  
Prekomerna dnevna zaspanost je dejavnik tveganja za 
nenadno ali subtilno motnjo med vožnjo, ki lahko pri-
pelje do prometne nesreče, pri kateri ni potrebno, da 
voznik med vožnjo dejansko zaspi, dovolj je, da samo 
zadrema. Voznik mora biti pozoren na svojo okolico, 
ostati mora na svojem voznem pasu ter stalno prila-
gajati hitrost in razdaljo med vozili – gre za opravilo 
z deljeno pozornostjo. Podobno kot pri alkoholu in 
hipoglikemijah, vozniki pogosto precenjujejo svojo 
sposobnost za vožnjo. Zelo pomemben dejavnik pri-
krivanja težav pri poklicnih voznikih je tudi strah, da 
bodo izgubili službo. Zdravniki na drugi strani pogo-
sto slabo prepoznajo osebe, pri katerih obstaja pove-
čana verjetnost, da so med vožnjo prekomerno za-
spani. 
 
GLAVNI VZROKI ZASPANOSTI ZA VOLANOM 
1. Pomanjkanje spanja - nezadostno število ur spanja 

ponoči je glavni vzrok za zaspanost za volanom. 
V primerjavi z osebo, ki spi 8 ur na noč, spanje 6 
do 7 ur na noč poveča tveganje za prometno ne-
zgodo zaradi zaspanosti za volanom za 1,8-krat. 
Spanje manj kot 5 ur na noč poveča to tveganje za 
4,5-krat. Neprekinjeno budno stanje 17 do 18 ur 
povzroča napake pri vožnji, ki so primerljive s 0,5 
g/l alkohola v krvi. Neprekinjeno budno stanje 24 
ur pa napake, ki so primerljive z 1,0 g/l alkohola v 
krvi. 
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2. Motnje spanja, kot so apneja v spanju, narkolep-
sija, druge hipersomnije, nespečnost, depresija itd. 
Vozniki z apnejo v spanju imajo za 2 do 7-krat 
večje tveganje za prometno nesrečo zaradi zaspa-
nosti. 

3. Zdravila in snovi, ki povzročajo zaspanost - po-
mirjevala, nekateri antidepresivi, uspavala, antihi-
staminiki, nekateri antipsihotiki in mišični relak-
santi, alkohol, kanabis …. 

V največji nevarnosti za prometno nesrečo zaradi za-
spanosti za volanom so:  
- mladi vozniki, ker zelo pogosto združujejo po-

manjkanje spanja ponoči z nočno vožnjo. Pri pri-
bližno 50% prometnih nesreč zaradi zaspanosti za 
volanom so udeleženi vozniki, stari do 25 let 

- moški 
- delavci z izmenskim delom 
- poklicni vozniki, saj vozijo na dolgih razdaljah, 

pogosto po avtocestah in velikokrat ponoči. Obi-
čajno spijo v slabih pogojih in ne dovolj dolgo, iz-
postavljeni so tudi pritisku zaradi povečanja ur 
vožnje. Pri teh voznikih je pogosta obstruktivna 
apneja med spanjem, ki lahko izzove čezmerno 
dnevno zaspanost 

- drugi dejavniki, ki povečujejo tveganje za pro-
metno nesrečo zaradi zaspanosti za volanom so: 
vožnja brez sopotnika, neizkušenost voznikov, ki 
so pred kratkim pridobili vozniško dovoljenje, 
uživanje alkohola in drog, vožnja po obroku, vož-
nja po avtocestah in na dolgih razdaljah. Potrebno 
se je zavedati, da je prometna nesreča zaradi za-
spanosti za volanom možna tudi na kratki razdalji. 

Prometne nesreče zaradi zaspanosti za volanom so 
najpogostejše med 2.00 in 6.00 uro ter med 14.00 in 
16.00 uro. Nočna vožnja sama po sebi povečuje tve-
ganje za nesrečo za 5- do 6-krat. Ob teh urah so naši 
možgani manj budni in bolj pripravljeni na spanje. 
Poklicni vozniki morajo izpolnjevati strožje zdrav-
stvene zahteve zaradi več razlogov: upravljajo večja 
vozila, lahko prevažajo nevarne snovi ali potnike, vo-
zilo upravljajo daljši čas, zaradi ekonomskih razlogov 
morajo nadaljevati vožnjo tudi takrat, ko bi se drugi 
vozniki zaradi medicinski razlogov ali razmer na cesti 
sicer ustavili. 
V tuji literaturi najdemo podatke, da o zaspanosti med 
vožnjo poroča 2-4% vseh voznikov, med profesional-
nimi (poklicnimi) vozniki pa celo do 24%. 
V Sloveniji je leta 2010 pričel veljati nov Zakon o 
voznikih (Ur.l. RS 109/10). V dopolnitvah Pravilnika 
o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil 
(Ur.l. RS, št.12/16) je zapisano, da “ Bolezni, katerih 
posledica je prekomerna dnevna zaspanost, lahko po-
menijo resno nevarnost za vse udeležence v cestnem 
prometu, če se pojavijo pri osebi, ki vozi vozilo na 
motorni pogon.”  

V Sloveniji je bila ta problematika do sedaj le malo 
obravnavana, tako da nimamo podatkov o incidenci 
zaspanosti med vozniki motornih vozil. Leta 2006 je 
prof. Marjan Bilban raziskoval zaspanost mladih voz-
nikov kot možen vzrok prometnih nesreč (Bilban, 
Marjan). Utrujenost (zaspanost) mladih voznikov za 
volanom. Delo + varnost, 2006, let. 51, št. 5, str. 28-
33, 2006, let. 51, št. 6, str. 18-23).  
Doc. dr. Leja Dolenc Grošelj je v spletni anketi 
(n=962) leta 2012 dobila zaskrbljujoče rezultate. 
Skoraj petina vseh anketiranih žensk (18,5%) in tre-
tjina moških (31%) so poročali, da so že zaspali za 
volanom. Kljub zaspanosti za volanom je 33,8% 
žensk in 48,3% moških nadaljevalo vožnjo. Največ 
zaspanosti (54%) so odkrili med mlajšimi vozniki. 
Zaradi zaspanosti je v preteklosti že prišlo do pro-
metne nesreče pri 5 anketiranih ženskah (1,6%) in 18 
moških (2,8%) (Dolenc-Grošelj, Leja. 2. Janez Faga-
nel Memorial Lecture: Symposium on Sleep Disor-
ders, Ljubljana, 2012). 
Vesna Pekarović Džakulin je v obdobju od 1.8.2012 
do 30.3.2014 izvedla pilotno študijo po metodologiji 
presečne študije. Namen raziskave je bil, da s pomo-
čjo presejalnega testiranja odkrije tiste poklicne voz-
nike, ki imajo OSA in pri katerih obstaja povečano 
tveganje za povzročitev prometne nesreče. V študijo 
so bili vključeni poklicni vozniki avtobusa, ki so v 
preteklosti uspešno opravili zdravniški pregled in so 
imeli veljavno vozniško dovoljenje. Raziskava je po-
kazala, da je imelo 5 (17,8 %) poklicnih voznikov, ki 
so sodelovali v raziskavi, neprepoznano OSA, do-
datno pa 4 (14,3 %) druge motnje spanja, ki se kažejo 
s prekomerno dnevno zaspanostjo. 
Tregar je s sodelavci leta 2009 objavil sistematični 
pregled in meta analizo povezave med OSA in pove-
čanim tveganjem za prometno nesrečo med poklic-
nimi vozniki. Ugotovili so, da imajo poklicni vozniki 
z OSA več kot dvakrat povečano tveganje za pro-
metno nesrečo (relativno tveganje za prometno ne-
srečo je 2,43, 95 % CI: 1,21- 4,89) v primerjavi s po-
klicnimi vozniki brez OSA. Dejavniki tveganja za 
prometno nesrečo so bili indeks telesne mase, apneja-
hipopneja indeks, zasičenost krvi s kisikom in ver-
jetno prekomerna dnevna zaspanost. Zaključili so, da 
nezdravljena OSA pomembno prispeva k številu pro-
metnih nesreč. 
Povečanje tveganja za prometno nesrečo pri voznikih 
z OSA je pomembno tudi zaradi dejstva, da so ti voz-
niki bolj občutljivi na pomanjkanje spanja in vpliv al-
kohola. V študiji na simulatorjih vožnje, ki so jo iz-
vedli v Avstraliji, so dokazali, da vozniki z OSA težje 
vzdržujejo smer vožnje kot vozniki brez OSA. Ta raz-
lika v učinkovitosti vožnje je vztrajala celo po tem, 
ko so kontrolni skupini omejili spanje ali ji dali piti 
alkohol. Pri voznikih z OSA so bile deviacije smeri 
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vožnje v primeru pitja alkohola ali omejitve spanja še 
izrazitejše. 
Leta 2013 je Slovenska skupina za spanje sodelovala 
v velikem EU projektu »Wake up bus«, ki je potekal 
pod okriljem ESRS (Evropske zveze za raziskave 
spanja). Šlo je za preventivno akcijo, ki je opozarjala 
na to, kako nevarna je zaspanost med vožnjo. V 
okviru projekta so izvedli spletno anketo, v kateri je 
sodelovalo 12.434 oseb in ki je hkrati potekala v 19 
državah EU. Glavne ugotovitve vse-evropske razi-
skave so bile, da spada zaspanost za volanom med 
glavne dejavnike tveganja za prometno nesrečo in da 
je potrebno nadaljevanje raziskav ter usklajevanje za-
konodaje v državah članicah EU. 
 

VPLIVI 
Projekt promocije zdravja na delovnem mestu je na-
menjen delodajalcem in zaposlenim v gospodarski 
dejavnosti cestnega prometa. Neposredna ciljna 
publika so poklicni vozniki motornih vozil – v prvi 
vrsti vozniki avtobusov in tovornjakov, pri katerih je 
na osnovi strokovne literature in v tujini opravljenih 
raziskav pojavnost problema prekomerne dnevne za-
spanosti največja in njene posledice najhujše. 
Po podatkih SURS je v letu 2013 v Sloveniji delovalo 
6.300 podjetij (gospodarskih družb in podjetnikov) v 
dejavnostih cestnega potniškega in tovornega pro-
meta. Število zaposlenih v teh dejavnostih je znašalo 
preko 23.000 oseb. 

 
 
Tabela 1: Število podjetij in zaposlenih v cestnem potniškem in blagovnem prometu (leto 2013) 

Dejavnost (SKD 2008) Število podjetij Število zaposlenih 
H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet 31 1.034 
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 493 2.636 

H49.410 Cestni tovorni promet 5.782 19.601 
SKUPAJ 6.306 23.271 

Vir: Statistični urad RS 
 
3. Predlog rešitve 

Namen projekta promocije zdravja na delovnem me-
stu je osveščanje ključnih deležnikov – poklicnih 
voznikov motornih vozil, njihovih delodajalcev in la-
ične javnosti o pomenu in prepoznavanju prekomerne 
dnevne zaspanosti, ki lahko med drugim vodi v na-
predovanje številnih bolezni in nastanek prometnih 
nesreč z dodatno poškodbo več udeležencev (potniki, 
drugi udeleženci v prometni nesreči) in do morebit-
nega razlitja nevarnega tovora.  
Nadalje je namen projekta motiviranje organiza-
cij/delodajalcev in poklicnih voznikov za aktivno re-
ševanje tega problema na več ravneh (sprememba 
življenjskega sloga, boljša organizacija dela, prese-
jalno testiranje s pohodno poligrafijo, sodelovanje pri 
zdravljenju). 
Gre za celovit projekt promocije zdravja na delovnem 
mestu, ki naslavlja problem prekomerne dnevne za-
spanosti poklicnih voznikov.  
 
CILJI projekta so: 
1. Predstaviti problem prekomerne dnevne zaspano-

sti poklicnih voznikov motornih vozil (kot tudi na-
čine njegovega reševanja) širokemu krogu ciljnih 
javnosti (poklicni vozniki, njihovi delodajalci, 
širša javnost) z izdajo knjižice, promocijskega 
materiala (plakat, zgibanka). 

2. Izvesti predavanje in presejalno testiranje s poho-
dno poligrafijo za poklicne voznike v organizaciji. 

3. Podelitev certifikata odličnosti na področju skrbi 
za preprečevanje zaspanosti za volanom. 

 
Predstavitev optimalne rešitve 

V skladu z namenom in cilji projekta promocije zdra-
vja na delovnem mestu se bo po uspešni izvedbi pro-
jekta (1) pomembno izboljšala informiranost poklic-
nih voznikov glede možnih vzrokov in načinov reše-
vanja problema prekomerne dnevne zaspanosti. Pri-
čakujemo opazen dvig osveščenosti tako med ciljno 
populacijo kot tudi širše. 
(2) Delodajalci bodo pridobili certifikat odličnosti 
glede ukrepov za zmanjšanje zaspanosti za volanom 
in si tako dvignili ugled, okrepili zaupanje in pridobili 
konkurenčno prednost na trgu. 
Izboljšana osveščenost glede obravnavanega pro-
blema prekomerne dnevne zaspanosti bo na daljši rok 
zagotovo (3) opazno izboljšala zdravstveno stanje po-
klicnih voznikov, saj je prav ta problem pri tem po-
klicu iz zdravstvenega vidika najbolj pereč. Zaradi 
povezave med daljše obdobje trajajočo prekomerno 
dnevno zaspanostjo in različnimi bolezenskimi stanji, 
lahko pričakujemo predvsem: manj in lažje obvlad-
ljivo sladkorno bolezen, arterijsko hipertenzijo, de-
presijo, debelost, motnje srčnega ritma, možgansko 
kap, srčni infarkt itd. 
Splošno izboljšanje zdravstvenega stanja poklicnih 
voznikov v primeru ustreznega obvladovanja pro-
blema prekomerne dnevne zaspanosti bo imel za 
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posledico (4) zmanjšan absentizem poklicnih vozni-
kov ter s tem zmanjšanje stroškov delodajalcev in 
ZZZS za nadomestila za začasno zadržanost od dela. 
Poleg tega boljše zdravstveno stanje (5) izboljša de-
lovno zmogljivost ter zadovoljstvo posameznika pri 
delu. To pa pomeni pozitivne ekonomsko-socialne 
posledice za delavca. 
Čeprav to zadnjo korist navajamo na koncu, je njena 
povezava z obravnavanjem problema prekomerne 
dnevne zaspanosti najbolj neposredna, poleg tega pa 
ima za družbo verjetno največji pomen: izboljšanje 
stanja glede prekomerne dnevne zaspanosti pri po-
klicnih voznikih pomeni (6) večjo varnost v cestnem 
prometu, se pravi manj prometnih nesreč. 
 
Vpeljava optimalne rešitve 

Projekt promocije zdravja za poklicne voznike bo 
organizacijsko razdeljen na pet sklopov aktivnosti: 
1. Aktivnost 1: Ozaveščanje delodajalcev 
2. Aktivnost 2: Publicistična dejavnost 
3. Aktivnost 3: Izobraževalna dejavnost 
4. Aktivnost 4: Presejalno testiranje 
5. Aktivnost 5: Podelitev certifikata odličnosti 
- V okviru aktivnosti 1 bo organiziran sestanek pri 

delodajalcu, kjer bo razložen projekt promocije 
zdravja za poklicne voznike z namenom ozavešča-
nja in motiviranja za pristop k aktivnemu reševa-
nju problematike. 

- V okviru aktivnosti 2 bodo izdane tri publikacije: 
 
Knjižica 

Knjižica bo namenjena poklicnim voznikom motor-
nih vozil. V njej bo predstavljen pomen spanja za re-
generacijo organizma in preprečevanje nastanka šte-
vilnih bolezni. Vsebovala bo opis značilnih simpto-
mov in znakov, ki spremljajo prekomerno dnevno za-
spanost, predstavitev možnih vzrokov prekomerne 
dnevne zaspanosti, način in pomen pravočasnega od-
krivanja, diagnosticiranja in zdravljenja bolezenskih 
stanj, predstavitev možnih posledic ne zdravljenja bo-
lezni s prikazom praktičnih primerov.  
 
Zgibanka 

Zgibanka bo namenjena krajši predstavitvi tematike 
in motivaciji za aktivno udeležbo pri izobraževanju in 
testiranju v okviru projekta. Vsebovala bo osnovne 
informacije o pomenu spanja, znakih, ki spremljajo 
prekomerno dnevno zaspanost, možne posledice ne 
zdravljenja bolezni. 
  
 

 

Plakat 

Plakat velikosti 50 x 70 cm bo namenjen predstavitvi 
projekta in motivaciji za udeležbo pri usposabljanju 
in testiranju. Vseboval bo motivacijski slogan, naslov 
spletnih strani projekta ter vabilo na predavanje. Na-
tisnjen bo v 500 izvodih. 
- V okviru aktivnosti 3 načrtujemo izvedbo dvour-

nih interaktivnih predavanj za poklicne voznike 
motornih vozil. V okviru predavanja bo predstav-
ljen pomen spanja za regeneracijo organizma in 
preprečevanje nastanka številnih bolezni. Opisani 
bodo značilni simptomi in znaki, ki spremljajo 
prekomerno dnevno zaspanost, predstavljeni 
možni vzroki prekomerne dnevne zaspanosti, na-
čin in pomen pravočasnega odkrivanja, diagnosti-
ciranja in zdravljenja bolezenskih stanj ter možne 
posledice ne zdravljenja bolezni s prikazom prak-
tičnih primerov. Poseben poudarek bo namenjen 
dejstvu, da ljudje med vožnjo zelo pogosto podce-
njujemo zaspanost (prav tako kot vinjenost, vpliv 
zdravil,…) kot možen povzročitelj prometne ne-
sreče. To je, poleg ostalega, predvsem posledica 
dejstva, da v preteklosti največkrat ni prišlo do 
prometne nesreče. Kot zelo učinkovita in eno-
stavna metoda ugotavljanja zmanjšanih psihofi-
zičnih sposobnosti bo predstavljeno merjenje re-
akcijskega časa, ki ga bodo udeleženci predavanja 
lahko sami preizkusili, nadalje pa tudi sami upo-
rabljali. 

- V okviru aktivnosti 4 bodo poklicni vozniki odgo-
varjali na vprašalnik, ki zajema več možnih vzro-
kov prekomerne zaspanosti in možne spremlja-
joče bolezenske znake, opravili jim bomo neka-
tere meritve (telesna teža, višina, obseg vratu, 
krvni tlak) ter jim posneli spanje. 

- V okviru aktivnosti 5 bodo po končanem projektu 
promocije zdravja delodajalci prejeli certifikat od-
ličnosti, kar bo objavljeno tudi na spletni strani 
projekta ter v medijih. 

 
Analiza vpliva na poslovanje 

Pričakujemo, da bo promocija zdravja pozitivno vpli-
vala na zadovoljstvo zaposlenih poklicnih voznikov 
in delodajalcev, kar bomo redno spremljali preko do-
govorjenih kazalnikov kakovosti (bolniški stalež, 
prometne nesreče in poškodbe na delovnem mestu). 
Preko pozitivne medijske publicitete se bo okrepil 
ugled podjetja, povečala se bo njegova konkurenčna 
prednost na trgu, organizacije bodo prepoznane na 
področju inovacij tako doma kot v mednarodnem pro-
metu. Organizacije bodo imele prednost pri sodelo-
vanju v mednarodnih projektih in v pridobivanju 
evropskih sredstev. 
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Diagnostični center bo po drugi strani povečal svoj 
ugled in prepoznavnost na področju varnosti v pro-
metu, na tem področju bo lahko postal referenčni cen-
ter in si s pridobljenimi finančnimi sredstvi pridobil 
dodatno opremo in strokovno usposobljen kader. 
 
4. Zaključek 

Zaspanost za volanom je družbeno in kulturno močno 
podcenjena težava, zaradi česar je zelo pomembno 
povečati osveščenost med splošnim prebivalstvom in 
predvsem med poklicnimi vozniki. Pravočasno odkri-
vanje OSA je pomembno tako z vidika preprečevanja 
obolevnosti in z njo povezane povečane smrtnosti kot 
tudi z vidika izboljševanja prometne varnosti. Oce-
njujejo, da je zaspanost za volanom povzročitelj pri-
bližno 20 % prometnih nesreč na cestah v Evropi zato 
prestavlja prioritetno obravnavo glede varnosti na ce-
stah in javnega zdravja.  
V Sloveniji imamo sprejeto ustrezno prometno zako-
nodajo, na žalost pa obstaja še vedno velik problem 
pri implementaciji pravilnika v prakso. 
Kampanje pri promociji odkrivanja OSA morajo vse-
bovati jasne informacije o možnostih učinkovitega 
zdravljenja OSA in ob tem o možnosti nadaljnjega 
sodelovanja v prometu ter predvsem o izboljšani kva-
liteti življenja in zmanjšani obolevnosti.  

Dejstvo je, da bi uvedba presejalnega testiranja OSA 
pri poklicnih voznikih za delodajalca predstavljalo fi-
nančni strošek, dolgoročno pa bi zagotovo povečalo 
prometno varnost, zdravje in zadovoljstvo poklicnih 
voznikov ter ugled in konkurenčnost podjetja. Tako 
bi najnovejša medicinska znanja lahko povezali s po-
slovno priložnostjo podjetij. 
V primeru pozitivnega presejalnega testiranja je po-
trebna nadaljnja obravnava teh bolnikov v specializi-
ranih centrih, saj je za uvedbo terapije s CPAP-om, ki 
je doživljenjska terapija, potrebno sodelovanje izku-
šenega tima strokovnjakov. Ob tem je pomembno po-
udariti dejstvo, da je pohodna poligrafija smiselna za 
potrditev OSA pri osebah z velikim tveganjem za 
OSA, pri nejasnih primerih pa je še vedno najbolj pri-
poročljiva obravnava v akreditiranem laboratoriju za 
motnja spanja, kjer bodo lahko odkrili tudi druge, 
manj pogoste ali pridružene motnje spanja. Poveča-
nemu številu odkritih bolnikov mora slediti poveča-
nje mreže laboratorijev za motnje spanja. 
Odkrivanje in zdravljenja OSA zmanjšuje obolevnost 
in smrtnost ter predstavlja zmanjšanje tveganja za 
prometne nesreče in tako z gotovostjo dolgoročno 
zmanjšuje obremenitev zdravstvenega sistema. Poleg 
izgube človeških življenj in invalidnosti povzročajo 
prometne nesreče tudi pomembno ekonomsko škodo. 
Ta ekonomski model bi lahko postal zanimiv tudi ne-
katerim zavarovalnicam. 
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nem zavodu 
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izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein 
 
 
Povzetek 
 
Namen naloge je ugotoviti, katere interne splošne pravne akte mora javni zdravstveni zavod, ki deluje na primarni 
ravni zdravstvene oskrbe, obvezno imeti ter kateri splošni interni pravni akti niso predpisani kot obvezni, so pa 
za delovanje takšnega zavoda pomembni in je njihov sprejem priporočljiv. Za dosego tega namena smo opisali 
obvezne interne akte, ki jih potrebuje zavod in ki so nujni ob ustanovitvi in delovanju primarnega zdravstvenega 
zavoda ter predstavili našo matično organizacijo Zdravstveni dom Ravne na Koroškem. Izvedli smo tudi razi-
skavo, s katero smo želeli pridobiti podatke o številu in vsebini internih pravnih aktov v javnem primarnem zavodu 
ter podati priporočila za sprejem tistih pravnih aktov, ki bi se skozi raziskavo izkazali kot najbolj pomembni za 
uspešno vodenje zavoda. Zaradi premajhne odzivnosti na raziskavo smo problem raziskovali tudi s pomočjo javno 
dostopnih informacij na spletu. V zaključku naloge izpostavljamo, da je urejenost delovanja primarnih javnih 
zdravstvenih zavodov z internimi pravilniki zelo različna. Razlike lahko pripišemo velikosti organizacije, načinu 
vodenja ali sami organizaciji dela.  
 
Za Zdravstveni dom Ravne na Koroškem smo oblikovali predlog neobveznega splošnega internega pravnega akta 
“Pravilnik o delovnem času”, ki bo lahko služil kot osnova za pripravo in sprejem tega akta pri delovanju zavoda. 
 
 
1. Uvod 

Ustanovitev in delovanje zavodov 

Ustanovitev, organizacijo in delovanje zavoda določa 
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,8/96, 
30/00 in 127/06).  
Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in 
pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za 
posamezne vrste zavodov z zakonom drugače dolo-
čeno (2. člen ZZ). Javni zavodi se običajno ustanovijo 
za opravljanje javnih služb. Lahko se ustanovijo tudi 
za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot 
javne službe, če se opravljanje dejavnosti zagotavlja 
na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo (2. 
odstavek 3. člena ZZ). Javne zavode ustanovijo repu-
blika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene 
javne pravne osebe (3. odstavek 2. člena ZZ). Zakon 
opredeljuje tudi obvezne pravne akte. Za ustanovitev 
zavoda je najprej potreben Akt o ustanovitvi zavoda, 
ki vsebuje: ime in sedež oziroma prebivališče ustano-
vitelja; ime in sedež zavoda; dejavnosti zavoda; do-
ločbe o organih zavoda; sredstva, ki so zavodu zago-
tovljena za ustanovitev in začetek dela; vire, način in 
pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda; način 
razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in 
način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda; 

pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v prav-
nem prometu; določbe o odgovornosti ustanovitelja 
za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in ob-
veznosti ustanovitelja in zavoda; druge določbe v 
skladu z zakonom (8. člen ZZ). V Zakonu o zavodih 
je opredeljena tudi obvezna vsebina splošnih aktov 
zavoda, statuta oziroma pravil. S statutom se ureja 
organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in 
način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za 
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu 
z zakonom in aktom o ustanovitvi (45. člen ZZ). Za-
vod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se 
urejajo vprašanja pomembna za opravljanje dejavno-
sti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in ak-
tom o ustanovitvi. Statut oziroma pravila zavoda 
sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Druge 
splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom 
oziroma pravili zavoda določeno, da jih sprejme di-
rektor (45. člen ZZ).  
Javni zavodi za svoje delovanje potrebujejo številne 
obvezne pravilnike, ki jih predpisujejo Zakon o 
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 
nasl.), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 
63/07 in nasl.), Zakon o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 21/13 in nasl.), Zakon o varnosti in zdravju 
pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 in nasl.), Zakon o 
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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108/09 in nasl.), Zakon o izvrševanju proračunov 
(Uradni list RS, št. 71/17 in nasl.), Zakon o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 72/06 in nasl.), Zakon o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 in nasl.), Za-
kon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni 
list RS, št. 51/06 in nasl.), Zakon o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.), Zakon o zdrav-
stveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/14 in nasl.), 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št.94/07 in nasl.), Zakon o pacientovih pravicah (Ura-
dni list RS, št. 15/08 in nasl.) in številni podzakonski 
predpisi. Nadzor nad izvajanjem teh obveznosti pre-
verjajo inšpektorji za sistem javnih uslužbencev in In-
špektorat za delo. Pravilniki so pogosto zastareli, po-
manjkljivi in včasih tudi neusklajeni s spremembo 
predpisa, ki je bil podlaga za njegov sprejem.  
Obvezni pravni akti javnega zdravstvenega zavoda 
so: 
1. Ustanovitveni akt zavoda (8. člen ZZ)  
2. Statut zavoda (45. člen ZZ) 
3. Pravilnik o preprečevanja nasilja na delovnem 

mestu (47. člen ZDR-1)  
4. Akt o sistemizaciji delovnih mest (če ima zavod 

več kot 10 zaposlenih) (22. člen ZDR-1)  
5. Izjava o varnosti z oceno tveganja delovnih mest 

(»Zakon o varnosti in zdravju pri delu [ZVZD-
1]«, 2011) 

6. Pravilnik o računovodstvu (»Zakon o računovod-
stvu [ZR]«, 1999) 

7. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov (Splošna 
uredba o varstvu podatkov, 2016) 

8. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu (»Za-
kon o varnosti in zdravju pri delu [ZVZD-1]«, 
2011); (»Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje 
varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih«, 
1999) 

9. Pravilnik o ugotavljanju uživanja alkohola, drog 
in drugih prepovedanih substanc na delovnem me-
stu (»Zakon o varnosti in zdravju pri delu [ZVZD-
1]«, 2011) 

Neobvezni pravni akti (npr.: primeri aktov):  
1. Pravilnik o delovnem času 
2. Pravilnik o letnem dopustu 
3. Pravilnik o delovnih razmerjih  
4. Pravilnik o jubilejnih nagradah  
5. Pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti 
6. Pravilnik o nadurnem delu 
7. Pravilnik o disciplinskem postopku 
8. Pravilnik o delovnem času 
9. Pravilnik o rokovanju z nevarnimi odpadki 
10. Pravilnik o uporabi službenih vozil 
11. pravilnik o uporabi službenih mobitelov 
12. Pravilnik o izobraževanju na delovnem mestu 
13. Pravilnik o nagrajevanju in napredovanju  

14. Poslovnik o delu sveta Zdravstvenega doma  
15. Pravilnik o vodenju pritožbenih postopkov 
16. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti 
17. Poslovnik o delu sveta zavoda 
18. Pravilnik o dežurstvu 
19. Pravilnik o notranjem revidiranju 
20. Pravilnik o izvajanju internega strokovnega nad-

zora 
21. Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom 
22. Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti 
23. Pravilnik o rokovanju s cepivi 
24. Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost 

ter določitvi odgovorne osebe za zagotavljanje 
javnosti dela javnega zavod 

25. Etika v zavodu 
26. Pravilnik o arhiviranju 
27. Pravilnik o videonadzoru 
28. Pravilnik o povračilu potnih stroškov za službeno 

pot 
29. Pravilnik o popisu 
30. Pravilnik o notranjem revidiranju 
 
2. Predstavitev organizacije 

Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem 
zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni 
ravni prebivalcem Mežiške doline. Specialistične in 
druge zdravstvene storitve pa nudi zavarovancem in 
samoplačnikom širše koroške regije. Spada med sred-
nje velike zdravstvene domove s 135 zaposlenimi. 
Zdravstveni dom želi svoje delo čim bolj približati 
bolnikom, zato ima svoje prostore na več lokacijah: 
Zdravstveni dom Ravne, Zdravstvene postaje Črna na 
Koroškem, Mežica in Prevalje ter Dom starejših na 
Fari. 
Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem 
opravlja naslednje dejavnosti: 
1. Osnovna zdravstvena dejavnost: splošna ambu-

lanta, otroška ambulanta, dispanzer za ženske, fi-
zioterapija, patronažna služba, diagnostični labo-
ratorij, dežurna služba in nujna medicinska pomoč 
ter zdravstveno vzgojna dejavnost - preventiva za 
odrasle in specialistična ambulantna dejavnost: 
ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla, ortoped-
ska ambulanta, ambulanta za sledenje bolezni pri 
motnjah strjevanja krvi (antikoagulantna ambu-
lanta), diabetološka ambulanto, proktološka am-
bulanta, rentgen in ultrazvok. 

2. Zobozdravstvena dejavnost: otroška in mladinska 
zobozdravstvena ambulanta, zobozdravstvena 
ambulanta za odrasle, zobozdravstvena vzgoja. 

3. Trženje storitev in produktov na trgu. 
4. Nemedicinska dejavnost: uprava, finance, ekono-

mika in analitika ter tajništvo in ostala administra-
cija.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2180
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2495
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1619
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Vizija in poslanstvo (Zdravstveni dom Ravne na Ko-
roškem, n. d.) 
“Zdravstveni dom Ravne na Koroškem bo regionalno 
priznana zdravstvena ustanova na področju primar-
nega zdravstvenega varstva in bo prva izbira posame-
znikov, ki bodo potrebovali zdravstvene storitve. Bo 
center za preprečevanje, diagnosticiranje, zdravljenje 
in rehabilitacijo na enem mestu. 
Uporabnikom bo nudil najvišjo možno raven kakovo-
sti in zadovoljstva na preventivni in kurativni ravni. 
Razpolagal bo z najmodernejšo opremo in strokovno 
izobraženim kadrom na vseh področjih. Konkurenčen 
bo najboljšim v svoji vrsti. 
Naše osnovno poslanstvo je, da zagotavljamo obča-
nom občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in 
Črna na Koroškem osnovno zdravstveno varstvo, se 
pravi najboljše preventivno-kurativne storitve ob 

nenehnem uvajanju pozitivnih sprememb in izboljše-
vanju kakovosti v korist pacientov in zaposlenih. Iz-
vajamo programe preventive in promocije zdravja, 
ozaveščamo prebivalstvo h krepitvi in ohranjanju 
zdravja. Tako izvajamo sistematiko šolskih in pred-
šolskih otrok in posvetovalnico za otroke v vseh štirih 
občinah. Na področju kurative pa zagotavljamo ne-
prekinjeno in kakovostno zdravstveno oskrbo v pri-
meru bolezni in poškodb, izvajamo učinkovito nujno 
medicinsko pomoč in strokovno kakovostne medicin-
ske storitve v specialističnih ambulantah in dispan-
zerjih, ki delujejo pri nas. Izvajamo zobozdravstvene 
storitve za odrasle, šolarje in mladino v vseh občinah. 
Nudimo funkcionalno laboratorijsko, ultrazvočno in 
rentgensko diagnostiko in nenazadnje tudi rehabilita-
cijo in ponovno vključevanje obolelih ali poškodova-
nih v delovno okolje, družino in širšo skupnost.”

 

 
Slika 3: Organigram ZD Ravne na Koroškem 
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3. Opis problema 

Pri pregledovanju interne dokumentacije Zdravstve-
nega zavoda Ravne ne Koroškem smo ugotovili, da 
so določeni akti v zavodu pomanjkljivi ali zastareli, 
po drugi strani pa nekateri, ki bi olajšali delovanje v 
tem zavodu, še niso napisani.  
Da bi lažje opredelili potrebe po novih pravilnikih in 
obenem raziskali stanje v slovenskih primarnih 
zdravstvenih zavodih, smo se odločili izvesti tudi 
spletno anketo. Rezultati ankete so opisani v nadalje-
vanju naloge. 
Z nalogo želimo spodbuditi odgovorne, da bi posodo-
bili že obstoječe neobvezne pravilnike in akte ali pri-
pravili dodatne, ki bi olajšali delovanje zavoda in nje-
govo organizacijo. V nadaljevanju naloge smo se 
osredotočili na pripravo osnutka enega od internih 
pravilnikov - Pravilnik o delovnem času, ki smo ga 
prepoznali kot potrebnega prenove in skupaj z vod-
stvom določili, da gre za prioriteto.  
 
4. Predlog rešitve 

Potrebno je natančno pregledati dokumentacijo Za-
voda in ugotoviti, kateri akti so bili kadarkoli napi-
sani, jih posodobiti in napisati tiste, ki bi olajšali de-
lovanje in vodenje Zavoda. Določiti je potrebno skrb-
nika aktov, ki bo skrbel za posodabljanje in predvsem 
vedel, kateri so trenutno že na voljo in katere bi bilo 
glede na stanje v Zavodu še smiselno pripraviti. V 

Zavodu je bilo napisanih že več pravilnikov, vendar 
določeni niso zaživeli v praksi.  
Za primerjavo stanja z ostalimi slovenskimi primar-
nimi zdravstvenimi zavodi je bila izvedena tudi krajša 
anketa. 
 
4.1. Rezultati ankete primarnih zdravstvenih za-

vodov Slovenije 

Pri izvedbi anonimne ankete v prilogi (Vprašalnik 1) 
je sodelovalo 10 primarnih zdravstvenih zavodov iz 
regij Osrednjeslovenska, Goriška, Primorsko-no-
tranjska, Zasavska, Koroška in Podravska. Anketo je 
sestavljajo 14 vprašanj iz različnih področjih. Zbrali 
smo osnovne informacije o zavodih (velikost, število 
zaposlenih, število zdravnikov in urejenost zavoda) in 
trenutno stanje pri uporabi internih pravilnikov (šte-
vilo pravilnikov, katere že imajo). Anketirance smo 
vprašali tudi o tem, kateri izmed ponujenih in naštetih 
pravilnikov se jim zdijo pomembni, katere že imajo 
in katere bi radi imeli. Ob koncu ankete smo povpra-
šali tudi o načinu priprave in obveščanja zaposlenih o 
pripravi internih pravilnikov in vstopu le teh v ve-
ljavo. 
V nadaljevanju so rezultati odgovorov zbrani po sku-
pinah in v primeru, kjer je to smiselno, tudi osnovno 
statistično predstavljeni. Rezultati so opisani v obliki, 
kot so si vprašanja in poglavja vprašalnika sledila v 
anketi. 
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Osnovne informacije o vašem zdravstvenem zavodu 
  

1. Koliko zaposlenih je v vašem zdravstvenem zavodu? * 

 

Zavod Število zaposlenih 

1 86 

2 140 

3 1575 

4 85 

5 135 

6 161 

7 983 

8 111 

9 300 

10 172 

Povprečje 374,8 

Mediana 150,5 

Standardna 
deviacija 500,27 

 

2. Koliko zdravnikov je zaposlenih v vašem zdravstvenem zavodu? * 

 

Zavod 
Število zdrav-

nikov 

1 16 

2 21 

3 400 

4 10 

5 25 

6 27 

7 224 

8 16 

9 50 

10 20 

Povprečje 80,9 

Mediana 23 

Standardna de-

viacija 129,11 
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3. V kateri statistični regiji se nahaja vaša organizacija? * Označite samo eno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Koliko pravilnikov ali drugih aktov, ki opredeljujejo delovanje vaše organizacije in različne 
vidike dela imate? (približno ali točno, če številke ne poznate lahko vpišite "tega podatka 
nimam") * 

 
50% vprašanih je odgovorilo, da tega podatka nima. 

 

Zavod 

Število pravil-

nikov 

1 23 

2 100 

3 16 

4 80 

5 16 

Povprečje 47 

Mediana 23 

Standardna de-

viacija 39,99 
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Vprašalnik o internih aktih in pravilnikih 

 
1. Kateri izmed naštetih pravnih aktov so po vašem mnenju tisti, ki bi jih vsak zdravstveni za-

vod moral imeti? * Izberite vse primerne odgovore. 

 

Pravilnik Število 

Etični kodeks zavoda 6 

Akt (pravilnik) o notranji organizaciji zavoda in sistemizaciji delovnih mest 10 

Pravilnik o videonadzoru 3 

Pravilnik o delovnem času 10 

Pravilnik o disciplinskem postopku 8 

Pravilnik o napredovanju 6 

Pravilnik o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu 8 

Pravilnik o varstvu zasebnosti in osebnih podatkov 10 

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in prenosnih računalnikov 7 

Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem me-

stu 
10 

Pravilnik o reševanju pritožb in reklamacij uporabnikov storitev 9 

Pravilnik o opravljanju dežurstva 9 

Pravilnik o ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspešnosti 6 

Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in raziskovalnem delu 9 

Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni 3 

Pravilnik o omejitvah pri sprejemanju daril 5 

Pravilnik o povračilu stroškov za službena potovanja 8 

Pravilnik o arhiviranju dokumentacije 9 

Pravilnik o uporabi službenih vozil 1 

Pravilnik o notranjem revidiranju 1 

Pravilnik o popisu 1 

Pravilnik o računovodstvu 1 

Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in prepovedanih drog ter o kontroli alkohola in prepo-

vedanih drog pri zaposlenih 
1 

Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu 1 
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Katere izmed naštetih pravnih aktov imate v vašem zdravstvenem zavodu? * Izberite vse primerne 

odgovore. 

 

Pravilnik Število 

Etični kodeks zavoda 4 

Akt (pravilnik) o notranji organizaciji zavoda in sistemizaciji delovnih mest 9 

Pravilnik o videonadzoru 3 

Pravilnik o delovnem času 10 

Pravilnik o disciplinskem postopku 5 

Pravilnik o napredovanju 3 

Pravilnik o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu 7 

Pravilnik o varstvu zasebnosti in osebnih podatkov 8 

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in prenosnih 

računalnikov 
4 

Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na 

delovnem mestu 
7 

Pravilnik o reševanju pritožb in reklamacij uporabnikov storitev 7 

Pravilnik o opravljanju dežurstva 7 

Pravilnik o ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspešnosti 3 
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Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in raziskovalnem delu 5 

Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni 0 

Pravilnik o omejitvah pri sprejemanju daril 4 

Pravilnik o povračilu stroškov za službena potovanja 4 

Pravilnik o arhiviranju dokumentacije 5 

Pravilnik o uporabi službenih vozil 0 

Pravilnik o notranjem revidiranju 1 

Pravilnik o popisu 1 

Pravilnik o računovodstvu 1 
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Pomembnost in učinek internih aktov in pravilnikov 

 
1. Katerega izmed pravilnikov v vaši organizaciji nimate, bi ga pa radi imeli? (svoj predlog vpi-

šite spodaj, v primeru več predlogov, jih ločite z vejico) 

 

Pravilnik o disciplinski odgovornosti, Pravilnik o mobingu na delovnem mestu  

Etika 

Etični kodeks zavoda, Pravilnik o napredovanju, Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobil-

nih telefonov in prenosnih računalnikov, Pravilnik o ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspešnosti, 

Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni, Pravilnik o omejitvah pri sprejemanju daril, 

Pravilnik o povračilu stroškov za službena potovanja 

Pravilnik o disciplinskih postopkih 

Pravilnik o napredovanju, Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in raziskovalnem 

delu, Pravilnik o povračilu stroškov na službeni poti, Pravilnik o arhiviranju, Pravilnik o uporabi slu-

žbenih vozil 

Pravilnik za obvladovanje absentizma 

Pravilnik o napredovanju in nagrajevanju 

 

 

2. Kateri pravilniki so najbolj pomembni z vidika vodenja zavoda? (prosim vpišite 5 najbolj po-

membnih v vrstnem redu) * 

 

Pravilnik o delovnem času, O mobingu na delovnem mestu, Ravnanju z odpadki 

Sistematizacija del. mest, napredovanje, dežurstvo, mobing, spolno nasilje, 

Vsi, ki jih imamo so pomembni 

Akt (pravilnik) o notranji organizaciji zavoda in sistemizaciji delovnih mest, Pravilnik o zagotavljanju 

varstva in zdravja pri delu, Pravilnik o ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspešnosti, Pravilnik o 

varstvu zasebnosti in osebnih podatkov, Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in 

raziskovalnem delu 

Nimam podatka 

Akt o notranji organizaciji zavoda in sistemizacija delovnih mest, Ocena tveganja, Pravilnik o delov-

nem času, Pravilnik o napredovanju, Pravilnik o varstvu zasebnosti in osebnih podatkov, Pravilnik o 

računovodstvu, 

Varstvo osebnih podatkov, računovodski pravilniki, pravilnik o arhiviranju, pravilnik o javnem naro-

čanju, pravilnik o delovanju laboratorija 

Pravilnik o organizaciji, nagrajevanju, napredovanju, etični kodeks 

Akt o notranji org. zavoda, varstvo pri delu, statut, pravilnik 
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3. Kateri pravilnik oz. akt, ki ste ga v vašem zavodu sprejeli v zadnjih 5 letih, je ključno pri-

speval k večjemu zadovoljstvu zaposlenih? * 

 

Napredovanje in sistematizacija delovnih mest 

in o izvajanju ukrepov DRUŽINI PRIJAZNA ORGANIZACIJA 

Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in raziskovalnem delu 

Nimam podatka 

Poslovnik kakovosti 

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest 

Ne vem 

Akt o notranji org. zavoda 

 

4. Kateri pravilnik oz. akt, ki ste ga v vašem zavodu sprejeli v zadnjih 5 letih, je ključno pri-

speval k boljši organizaciji dela v zavodu? * 

 

Sistematizacija delovnih mest 

Pravilnik o organizaciji dela 

Akt (pravilnik) o notranji organizaciji zavoda in sistemizaciji delovnih mest 

Nimam podatka 

Poslovnik kakovosti 

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest 

Ne vem 

Akt o notranji org. zavoda 
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Oblikovanje, sprejem in objava internih aktov 

 
1. Na kakšen način oblikujete vsebino internih pravnih aktov? Izberite vse primerne odgovore. 

 
 

2. Kako zaposleni v zavodu sodelujejo pri pripravi vsebine pravnega akta?  
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3. Kje in kako se interni pravni akt objavi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Rezultati 

Od poslanih 57 vprašalnikov smo do izteka zbiranja 
odgovorov prejeli 10 v celoti izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov. Vzorec je bil zelo raznolik, odgovore 
smo prejeli od različno velikih zavodov iz različnih 
koncev Slovenije. Ugotovili smo, da je število zapo-
slenih v sorazmerju s številom zdravnikov in številom 
aktov, ki jih ima posamezni zavod. Večji zavodi 
imajo bistveno višje število zdravnikov, ki pa pred-
stavljajo sorazmerno primerljiv deležev vseh zapo-
slenih. Večji zavodi imajo izrazito večje število inter-
nih aktov in pravilnikov, kar pa je po našem mnenju 
razumna posledica večje kompleksnosti organizacije, 
delovanja zavoda in večjega števila različnih delov-
nih mest. 
Polovica vprašanih na vprašanje o številu internih ak-
tov in pravilnikov odgovorila ni odgovorila s števi-
lom, saj odgovorna oseba pri reševanju ni poznala 
okvirnega števila.  
Po pregledu rezultatov lahko povzamemo, da se vsem 
vprašanim zdijo najpomembnejši Pravilnik o organi-
zaciji zavoda in sistematizaciji delovnih mest, Pravil-
nik o delovnem času, Pravilnik o varstvu zasebnosti 
in osebnih podatkov, Pravilnik o preprečevanju spol-
nega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu.  
Vsi zavodi imajo Pravilnik o delovnem času, drugi je 
Pravilnik o zavodu in o sistematizaciji delovnih mest. 
Številni drugi pravilniki, kot so na primer Pravilnik o 
nagrajevanju, Pravilnik o napredovanju, Pravilnik o 

revidiranju in drugi pravilniki se pojavljajo po posa-
meznih zavodih, ampak v manjšem številu. Iz ankete 
smo lahko razbrali, da si v zavodih želijo: Pravilnik o 
disciplinskem postopku, Etiki, Napredovanju na de-
lovnem mestu, Pravilnik za obvladovanje absenti-
zma, Pravilnik o izobraževanju, Pravilnik o povračilu 
stroškov na službeni poti, Pravilnik o uporabi službe-
nih vozil in druge. Kljub vsakodnevnemu vtisu, da so 
pravilniki do neke mere odveč lahko iz tega skle-
pamo, da so le ti vendarle zaželeni in pogosto po-
trebni. Isti pravilniki so se anketirancem zdeli tudi 
najpomembnejši.  
K zadovoljstvu zaposlenih je največ pripomoglo 
sprejetje Pravilnika o napredovanju in sistematizacija 
delovnih mest, projekt Družini prijazna organizacija, 
Poslovnik kakovosti, Pravilnik o izobraževanju in 
strokovnem izpopolnjevanju. K boljši organizaciji 
dela v zavodu je po mnenju anketiranih najbolj vpli-
val akt o sistematizaciji delovnih mest in pravilniki 
oziroma akti o notranji organizaciji zavoda.  
50% aktov v zavodu oblikujejo s pridobitvijo aktov 
drugih zavodov, ki jih nato spremenijo oziroma obli-
kujejo po meri zavoda. Pri oblikovanju aktov sode-
luje najpogosteje sindikat in službe, za katere se pri-
pravlja akt. Akti so v polovici primerov dostopni v 
elektronski obliki na intranetu, nekaj jih hranijo v 
pisni obliki, ali se objavljajo na oglasnih deskah. 
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4.3. Predstavitev optimalne rešitve 

Zaradi zbrane premajhne količine odgovorov, ki bi 
kazali na smiselno pripravo internega pravilnika v na-
daljevanju, smo se odločili in z vodstvom matične 
organizacije potrdili pripravo predloge za Pravilnik o 
delovnem času.  
Pri pripravi predloge in pogovorih z vsemi deležniki 
smo uporabili znanja iz modula o zakonskih vidikih 
pri vodenju zdravstvenih organizacij, modula o poga-
janjih in različnih drugih modulov.  
Pri analizi in pripravi smo se oprli tudi na dobro 
prakso iz drugih organizacij in pogovorov z različ-
nimi deležniki v organizaciji dela primarnih zdrav-
stvenih zavodov. 
 
4.4. Vpeljava optimalne rešitve 

Predlagan pravilnik smo predstavili vodstvu matične 
organizacije v pregled in popravek. V nadaljevanju 
dela bomo pravilnik z vodstvom dopolnili in uredili 
njegovo ustreznost za delo Zdravstvenega doma 
Ravne na Koroškem. Pričakujemo, da bo pravilnik 
ugodno vplival na delovanje matične organizacije in 
pozitivno vplival na razporejanje na delovna mesta. 

Za vpeljavo tega pravilnika v praksi je potrebno do-
datno znanje in predznanje iz področij delovno-
pravne zakonodaje in zakonov, ki opredeljujejo delo-
vanje zavodov. Potrebno je tudi poznavanje kolektiv-
nih pogodb za delavce, ki se jih vpeljava pravilnika v 
organizacijo tiče. Ob vpeljavi takšnega pravilnika in 
njegovem sprejemu svetujemo tudi seznanitev vseh 
deležnikov o njegovi vpeljavi in seznanitev z mož-
nostjo sprememb v prihodnosti.  
Spremembe po vpeljevanju takšne spremembe je te-
oretično možno tudi izmeriti in pravilnik v primeru 
nezadovoljstva in slabih rezultatov ustrezno spreme-
niti in dopolniti. Primeri načinov merjenja so ankete 
o zadovoljstvu, kvalitativne ankete in intervjuji z de-
ležniki, odprta razprava z glasovanjem in drugi. V 
primeru merjenja učinka vpeljave takšnega pravil-
nika v delovanje organizacije, je potrebno razmisliti 
o smiselnosti merjenja, saj gre za pravilnik, ki v veliki 
meri opisuje tudi politiko delovanja organizacije in se 
v prvi vrsti tiče načina in strategije vodenja organiza-
cije. Vsekakor je potrebno pravilnik prilagoditi na-
činu dela delavcev v organizaciji in prisluhniti more-
bitnemu nezadovoljstvu, nestrinjanju ali objektivnem 
oškodovanju zaposlenih. 

 
 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 
 

 
 

92 

5. Predlagana rešitev - vzorec: Pravilnik o delovnem času 

 
Na podlagi zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, ur. RS, št. 21/13), Kolektivne pogodbe 

_________________________________________________________________________., ter ustanovnega 

akta Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, izdajam dne ___________ naslednji  

 

PRAVILNIK O DELOVNEM ČASU 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Delavci opravljajo svoja dela in naloge v skladu z delovnim časom, določenim z Zakonom o delovnih razmerjih, 

______________________________ (Kolektivne pogodbe in akti), ter s tem pravilnikom. Pravilnik o delovnem 

času (v nadaljevanju pravilnik) velja za vse redno in dopolnilno zaposlene delavce v Zdravstvenem domu Ravne 

na Koroškem.  

 

Ta pravilnik v javnem zavodu ZDRAVSTVENI DOM Ravne na Koroškem (v nadaljevanju zavod) ureja: 

- časovno ureditev delovnega časa, 

- razporeditev oblik delovnega časa, 

- evidentiranje prisotnosti na delu, 

- izhode med delovnim časom in 

- obračunavanje delovnega časa. 

 

2. člen 

 

V tem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženske in 

moške. 

 

II. OBLIKE DELOVNEGA ČASA 

 

3. člen 

 

Dovoljeni oziroma okvirni delovni čas je čas, v katerem lahko delavec opravi svojo dnevno delovno obveznost. 

Omejujeta ga ura najzgodnejšega prihoda na delo in najkasnejšega dovoljenega odhoda z dela.  

 

Zaradi narave in organizacije dela in potreb uporabnikov zdravstvenih storitev, je lahko v različnih organizacijskih 

enotah zavoda začetek in konec delovne izmene različen in ga določa Uprava zavoda s tedenskim oz. mesečnim 

razpisom službe. 

 

4. člen 

 

Obvezni delovni čas je del dovoljenega časa, v katerem morajo biti na delu prisotni vsi delavci. 
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5. Člen 

 

Premakljivi delovni čas je čas v katerem delavec sam odloča o začetku prihoda na delo in o odhodu z dela. 

 

6. Člen 

 

Normalni delovni čas je, po uvedbi sistema premakljivega delovnega časa, le še obračunski delovni čas, ki služi 

za orientacijo pri odsotnosti z dela. Normalno delovni čas sestoji iz števila ur delovne obveznosti, ki naj bi jih 

delavec opravil pri fiksno določenem razporedu ur v okviru 40-urnega delovnega tedna.  

Normalni delovni čas služi kot osnova za evidentiranje in obračunavanje bolezenskih odsotnosti, službenih po-

tovanj, dopustov, drugih odsotnosti in ugotavljanje mesečne delovne obveznosti.  

 

7. člen 

 

Delavci imajo med delovnim časom pravico do odmora za malico, ki traja 30 minut. Odmor se običajno koristi 

med 10.00 in 10.30. uro. Čas odmora za malico med delovnim časom se všteva v delovni čas. Delavci lahko v 

času, namenjenem odmoru za malico, koristijo odmor v trajanju 60 minut, pri čemer se jim druga polovica od-

mora ne šteje v delovni čas.  

 

Zaposleni, ki dela krajši delovni čas od polnega, vendar najmanj štiri ure na dan, ima pravico do odmora med 

delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu. 

 

V primeru daljše odsotnosti v času odmora za malico, kot je navedeno v prvem odstavku tega člena, mora biti 

takšna odsotnost usklajena z delodajalcem. 

 

III. ČASOVNA OPREDELITEV DELOVNEGA ČASA 

 

8. člen 

 

Dovoljeni oziroma okvirni delovni čas je čas, v katerem delavec opravlja svoje redne delovne obveznosti. Delo 

po tem času je delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo).  

 

Delovni čas pri delodajalcu oz. obvezna službena prisotnost delavcev traja za: 

- zdravstvene delavce in sodelavce praviloma od 7.00 do 15.00 ure dopoldanska izmena, od 12.00 do 

20.00 ure popoldanska izmena, 

- obvezna prisotnost v ordinacijskem času, preostala ura delovnega časa pa se lahko opravi pred ali po 

ordinacijskem času, 

- ne zdravstvene delavce praviloma od 7.00 do 15.00 ure. oziroma od 6.00 - 14.00, vsak delovni dan za 

dopoldansko izmeno, oziroma od 14.00 - 22.00 za popoldansko izmeno, 

- obvezna prisotnost v času od 7.00 - 14.00 dopoldne in od 14.00 - 21.00 popoldne, preostala ura delov-

nega časa pa se lahko opravi pred ali po času obvezne prisotnosti. 

 

Delovni čas se lahko med letom tudi spremeni, pod pogojem, da so upoštevane časovne omejitve iz predho-

dnega člena. O začasni spremembi delovnega časa odloči direktor zavoda. 
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Delavci lahko sami uravnavajo svoj delovni čas v okviru premakljivega delovnega časa. Ta znaša za prihod na 

delo od 6.00 do 7.00, in za odhod z dela od 14.00 do 15.00, za dopoldansko izmeno, za popoldansko izmeno pa 

od 13.00 do 14.00 za prihod na delo ter od 21.00 do 22.00 za odhod. Pri tem morajo delavci izpolniti minimalno 

dnevno prisotnost v trajanju 8 ur oz. 40 ur na teden.  

 

V posebnih primerih (potreba delovnega procesa, delo s strankami, organizacija in izvedba posebnih dogodkov, 

prireditev ali del, projektno delo, nadomeščanje odsotnih delavcev, drugi posebni primeri), ki jih opredeli delo-

dajalec, lahko neposredni vodja ali odgovorna oseba delodajalca podrobneje določi oziroma opredeli obvezni 

delovni čas za posameznega zaposlenega ali skupine zaposlenih.  

 

9. člen 

 

O vseh izhodih delavca med delovnim časom (službeni in zasebni) mora biti seznanjen njegov neposredni vodja 

oz. odgovorna oseba delodajalca, ki tako odsotnost predhodno odobri, razen, če delodajalec to vprašanje uredi 

drugače.  

 

IV. DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA 

 

10. člen 

 

Skladno z organizacijo dela, je delavec svoja dela in naloge dolžan opraviti v za to predpisanem polnem delov-

nem času.  

 

Nadurno delo je delo, ki ga delavec opravlja v skladu s pogodbo o zaposlitvi, vendar z izjemami. Je isto delo, kot 

ga opravlja v polnem delovnem času, le da ga opravlja izven določenega delovnega časa - preko polnega delov-

nega časa.  

 

11. člen 

 

Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega časa (nadurno delo), če gre za izjemoma 

povečan obseg dela, če je potrebno nadaljevanje delovnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali 

nevarnost za življenja in zdravje ljudi, če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila 

prekinitev dela in če to zahtevajo drugi izjemni, nujni in nepredvideni primeri, določeni z zakonom in/ali kolek-

tivno pogodbo dejavnosti. 

 

Nadurnega dela ni dovoljeno uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo 

in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa, z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev. 

 

12. člen 

 

Delodajalec mora delavcu, praviloma pred začetkom dela, nadurno delo odrediti v pisni obliki. Če zaradi narave 

dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno, pred začetkom 

dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisno odreditev vroči delavcu naknadno, vendar 

najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.  
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13. člen 

 

Nadurno delo lahko traja največ 8 ur na teden, 20 ur na mesec oziroma največ 180 ur na leto. Dnevna, tedenska 

in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali 

kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljše od šestih mesecev.  

 

Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar 

skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odobritve nadurnega dela, ki presega 180 ur na leto, mora 

delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. V primeru odklonitve pisnega soglasja, delavec ne sme biti izpostav-

ljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju.  

 

Delo v času uradnih ur se ne šteje za nadurno delo, temveč za redno delo, ure preko dovoljenega oz. okvirnega 

delovnega časa, pa se zavedejo v zbirko presežka ur.  

 

14. člen 

 

Nadurnega dela ni dovoljeno naložiti: 

- delavcu, ki neguje otroka do 3 leta starosti, razen če pisno soglaša s takim delom, 

- delavki v času nosečnosti oz. ves čas, ko doji otroka, razen če pisno soglaša s takim delom, 

- enemu od delavcev staršev, ki ima otroka mlajšega od 7 let ali hudo bolnega ali otroka s telesno oz. 

duševno prizadetostjo in ki živi s tem otrokom sam ter skrbi za njegovo vzgojo in varstvo, razen če pisno 

soglaša s takim delom, 

- starejšemu delavcu (ki je starejši od 55 let), 

- delavcu, ki še ni dopolnil 18 let, 

- delavcu, kateremu bi se na podlagi mnenja zdravniške komisije zaradi takega dela poslabšalo zdrav-

stveno stanje in  

- delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi 

o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi. 

 

15. člen 

 

Nadurno delo se priznava na tri načine: 

1. s priznavanjem v obliki viška ur; 

2. s priznavanjem dodatnih dni dopusta; 

3. s plačilom opravljenih ur. 

 

Nadurno delo, ki je opravljeno v petek popoldan, soboto, nedeljo ali na praznik, se pravilno odobravajo v plačilo 

v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti ali regulativo oz. sklepi delodajalca.  

 

Nadurno delo, ki je opravljeno katerikoli drugi dan, se praviloma prizna v obliki viška ur ali dodatnega dopusta.  

 

O načinu poravnave nadur odloča delodajalec.  

 

16. člen 
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Pri priznavanju nadurnega dela v obliki viška ur, se te ure vnesejo v evidenco časa, v kolikor niso že vnesene, ker 

je delavec delo opravil v okviru dovoljenega delovnega časa na svojem delovnem mestu. 

 

Pri priznavanju nadurnega dela v obliki plačila opravljenih ur ali dodatnega dopusta, se te ure brišejo iz evidence 

časa. Dodatni dopust se vnese v evidenco dopustov.  

 

17. člen 

 

Podrobneje se določila o delovnem času lahko določijo s pogodbo o zaposlitvi, regulativo oz. sklepi delodajalca. 

 

V. NEENAKOMERNA RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA IN DELO NA DOMU 

 

18. člen 

 

Za določene zaposlene lahko delodajalec med delovnim tednom določi neenakomerno razporeditev in začasno 

prerazporeditev polnega delovnega časa. 

 

Delovni čas se lahko začasno prerazporedi tudi tako, da v določenem obdobju zaposleni dela več kot polni de-

lovni čas, po tem obdobju pa manj kot polni delovni čas. Obdobje v katerem se mora delovni čas izravnati na 

polni delovni čas je šest mesecev.  

 

Iz razloga neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve delovnega časa lahko delodajalec v okviru 

premakljivega začetka in konca delovnega časa odredi uro prihoda in odhoda delavca z dela.  

 

O začasni prerazporeditvi delovnega časa je potrebno delavca obvestiti v pisni obliki, najmanj en dan pred pre-

razporeditvijo delovnega časa.  

 

V primeru potrebe po reorganizaciji delovnega procesa ima delodajalec pravico delavcu določiti delovni čas dru-

gače.  

 

19. člen 

 

Za določene zaposlene lahko delodajalec, na predlog zaposlenega, uredi opravljanje dela na domu. Delo na 

domu je lahko stalno ali začasno. 

 

20. člen 

 

Delo na domu se odobri s sklepom na podlagi predloga zaposlenega.  

 

Ob izdaji sklepa se mora zaposlenemu, ki bo delal od doma, urediti morebitni oddaljeni dostop do omrežja de-

lodajalca. Urediti je potrebno tudi dosegljivost delavca po telefonu ali drugih komunikacijskih sredstvih.  

 

Zaposlenemu je potrebno dati navodila o morebitnih varnostnih nastavitvah na domačen računalniku, če je to 

potrebno zaradi same narave dela.  
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VI. BELEŽENJE PRISOTNOSTI 

 

21. člen 

 

Delodajalec določi način beleženja prisotnosti.  

Neregistrirana prisotnost se ne všteva v delovni čas; delodajalec določi pogoje za službeni in zasebni izhod (na 

podlagi posebne evidence za službeni in zasebni izhod, na podlagi predhodne odobritve preko dovolilnic, nalo-

gov ali drugih dokazil, na podlagi kombinacije teh možnosti). 

Za izgubo, poškodovanje ali uničenje opreme za evidentiranje odgovarja delavec, ki tudi krije stroške popravila 

oz. nadomestitve.  

 

22. člen 

 

Ob koncu meseca se na osnovi registriranega delovnega časa opravi izračun ur. Največji možni prenos ur v na-

slednji mesec je 8 ur minusa in 16 ur plusa. 

 

Delavec lahko presežek ur koristi kot prost dan, če se tako predhodno dogovori z delodajalcem. Primanjkljaj, ki 

je večji od mesečnega dovoljenega, je potrebno nadomestiti v naslednjem mesecu, razen če se z delodajalcem 

dogovori drugače.  

 

23. člen 

 

Primanjkljaj in presežek ur morajo delavci obvezno poravnati do nastopa porodniškega dopusta, do izteka od-

povednega roka ali do druge daljše odsotnosti iz dela.  

 

24. člen 

 

Ne glede na presežek oziroma primanjkljaj delovnih ur, se delavcu osebni dohodek obračuna po polnem številu 

opravljenih ur za redni delovni čas. Izjema je lahko primanjkljaj ur, kot je navedeno v 22. in 23. členu tega pra-

vilnika.  

 

25. člen 

 

V sistem za evidenco in kontrolo prisotnosti in odsotnosti zaposlenih, se ročno vnašajo bolniške odsotnosti, do-

pusti, izredni dopusti, celodnevno koriščenje ur, službena potovanja ter neregistrirana prisotnost ali odsotnost 

zaradi utemeljenega razloga.  

 

26. člen 

 

Delavci so dolžni takoj, še isti dan ali najpozneje naslednji delovni dan, obvestiti pristojnega delavca, ki zbira 

podatke o prisotnosti delavcev na delu o neregistrirani prisotnosti ali odsotnosti.  

 

V primeru neupravičene ne-evidentirane prisotnosti ali odsotnosti, se manjkajoče ure črpajo iz presežka ur de-

lavca oziroma se štejejo v primanjkljaj ur.  
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VII. ODSOTNOSTI Z DELA 

 

27. člen 

 

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela v naslednjih primerih: 

 

 DNI 

Lastna poroka  

Poroka otroka  

Rojstvo otroka  

Smrti zakonca ali izven zakonskega partnerja ali otroka, posvojenca ali otroka zakonca 
ali izven zakonskega partnerja 

 

Smrti staršev - oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj  

Smrt članov ožjega gospodinjstva  

Smrt zakončevih staršev, starih staršev bratov, sester  

Selitev iz kraja v kraj  

Selitev v istem kraju  

Hujše nesreče, ki zadane delavca  

 

VIII. SANKCIJE 

 

28. člen 

 

V primeru kršitev določb tega pravilnika, se zoper kršitelja uvedejo sankcije skladno z določili Zakona o delovnih 

razmerjih, morebitne Kolektivne pogodbe, ter aktov delodajalca.  

 

IX. KONČNA DOLOČILA 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše direktor delodajalca.  

 

 

Kraj in datum:         Direktor 
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6. Zaključek 

S projektno nalogo smo želeli raziskati uporabo in 
potrebe po internih pravnih aktih in pravilnikih v pri-
marnih zdravstvenih zavodih po Sloveniji. Izkupiček 
naloge bi predvidoma morala biti pripravljena pre-
dloga za enega izmed obveznih ali neobveznih pra-
vilnikov, ki bi ga lahko uporabila naša krovna orga-
nizacija Zdravstveni dom Ravne na Koroškem in ki 
bi sovpadal s potrebo, razvidno iz ankete. Zaradi 
nizke odzivnosti pri zbiranju odgovorov na anketo 
smo se odločili, da pripravimo pravilnik, ki je tre-
nutno najbolj potreben v naši matični krovni organi-
zaciji.  
V nalogi smo opisali obvezne in številne dodatne 
možne pravilnike in akte, ki se jih poslužujejo javni 
zdravstveni zavodi v Sloveniji. Iz raziskave je razvi-
dno, da je priprava in urejenost notranjih pravnih ak-
tov v različnih zavodih različno urejena, kar je po na-
šem mnenju v veliki meri odvisno od vodstva zavoda 
in organiziranosti vodstva.  
Pomembno je, da se vodstvo seznani z vsemi trenutno 
aktivnimi in možnimi pravilniki, ki jih lahko pripravi 
in da so le ti pripravljeni v skladu s trenutno veljavno 
zakonodajo. Priprava internih listin je pomemben del 
organizacije dela.  
Ustrezna priprava notranjih aktov in pravilnikov pri-
marnega zdravstvenega zavoda lahko ključno iz-
boljša delovanje zavoda, ureja zahteve in prošnje 
vseh deležnikov in daje tehtno podlago za presojanje 
v različnih situacijah.  

Poudarili bi radi, da številni primarni zdravstveni za-
vodi ne posodabljajo svojih internih aktov in pravil-
nikov, kar sčasoma vodi do zastarelosti ali morebitne 
neskladnosti, obenem pa lahko vodi do sklepanja, da 
se takšen pravni akt ne uporablja.  
Za kakovostno vodenje zdravstvenih organizacij je 
potrebno dobro poznavanje njenega delovanja in k 
temu spada tudi dobro poznavanje internih pravilni-
kov. Pri številu internih pravilnikov je smiselno upoš-
tevati velikost zavoda in skupno število zaposlenih, 
saj lahko število pravilnikov naraste tudi preko 100, 
kar je pri majhnem do srednje velikem zavodu težko 
vzdrževati in v primeru predaje poslov težko sezna-
niti celotno novo vodstvo.  
Ugotovili smo, da k zadovoljstvu zaposlenih največ 
pripomore sprejetje Pravilnika o napredovanju in 
sistematizacija delovnih mest, projekt Družini pri-
jazna organizacija, Poslovnik kakovosti, Pravilnik o 
izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju. K 
boljši organizaciji dela v zavodu je po mnenju anke-
tiranih najbolj vplival akt o sistematizaciji delovnih 
mest in pravilniki oziroma akti o notranji organizaciji 
zavoda. 
Urejenost zavoda ni nujno odvisna in neposredno po-
vezana s pripravo internih pravilnikov in aktov, po 
naših ugotovitvah pa lahko izrazito pripomore k orga-
nizaciji in zadovoljstvu zaposlenih v primarni zdrav-
stveni ustanovi.  
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Priloga 

Vprašalnik 1 

 

Pravilniki in pravni akti v primarnem zdravstvenem zavodu 

       

Delovanje zdravstvenih zavodov v Sloveniji je urejeno z zakonodajo, ustanovitvenim aktom zavoda, statutom 

zavoda in internimi splošnimi pravnimi akti (pravilniki, navodili, kodeksi ipd.). Z internimi splošnimi pravnimi akti 

zavodi samostojno in avtonomno urejajo različne vsebine in vidike organizacije dela v zavodu. 

       

V naši raziskavi nas zanima, katere interne splošne pravne akte imajo slovenski zdravstveni zavodi na primarni 

ravni zdravstvene dejavnosti, kaj z njimi urejajo, kateri se jim zdijo ključni za vodenje zavoda in kateri za vodenje 

zaposlenih v zavodu. 

       

Prosimo vas, če iskreno in natančno odgovorite na vprašanja. Na vprašanja naj odgovori oseba, ki se v okviru 

svojih delovnih obveznosti s tem področjem ukvarja. Rezultati se zbirajo anonimno. 

       

Če nam želite dodatno pomagati pri ugotovitvah ali dodati kakšen komentar, lahko ob koncu ankete vpišete svoj 

kontakt in postavili vam bomo še nekaj vprašanj, pridobili pa boste tudi vpogled v rezultate raziskave, ki bodo 

objavljeni v krajšem strokovnem besedilu. 

       

* Zahtevano 

       

Osnovne informacije o vašem zdravstvenem zavodu 

 

1. Koliko zaposlenih je v vašem zdravstvenem zavodu? * 

2. Koliko zdravnikov je zaposlenih v vašem zdravstvenem zavodu? * 

3. V kateri statistični regiji se nahaja vaša organizacija? * Označite samo eno. 

a. Pomurska 

b. Podravska 

c. Koroška 

d. Savinjska 

e. Zasavska 

f. Posavska  

g. Jugovzhodna Slovenija  

h. Osrednjeslovenska  

i. Gorenjska  

j. Primorsko notranjska 

k. Goriška 

l. Obalno - kraška 

 

4. Koliko pravilnikov ali drugih aktov, ki opredeljujejo delovanje vaše organizacije in različne vidike dela 
imate? (približno ali točno,- če številke ne poznate lahko vpišite "tega podatka nimam") * 

 
 
 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 
 

 
 

101 

Vprašalnik o internih aktih in pravilnikih 
 

1. Kateri izmed naštetih pravnih aktov so po vašem mnenju tisti, ki bi jih vsak zdravstveni zavod moral 
imeti? * Izberite vse primerne odgovore. 

a. Etični kodeks zavoda  
b. Akt (pravilnik) o notranji organizaciji zavoda in sistemizaciji delovnih mest 
c. Pravilnik o videonadzoru 
d. Pravilnik o delovnem času 
e. Pravilnik o disciplinskem postopku 
f. Pravilnik o napredovanju 
g. Pravilnik o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu 
h. Pravilnik o varstvu zasebnosti in osebnih podatkov 
i. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in prenosnih računalnikov 
j. Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu 
k. Pravilnik o reševanju pritožb in reklamacij uporabnikov storitev 
l. Pravilnik o opravljanju dežurstva 
m. Pravilnik o ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspešnosti 
n. Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in raziskovalnem delu  
o. Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni 
p. Pravilnik o omejitvah pri sprejemanju daril 
q. Pravilnik o povračilu stroškov za službena potovanja Pravilnik o arhiviranju dokumentacije 
r. Drugo: 

 
2. Katere izmed naštetih pravnih aktov imate v vašem zdravstvenem zavodu? * Izberite vse primerne od-

govore. 
a. Etični kodeks zavoda         
b. Akt (pravilnik) o notranji organizaciji zavoda in sistemizaciji delovnih mest 
c. Pravilnik o videonadzoru 
d. Pravilnik o delovnem času 
e. Pravilnik o disciplinskem postopku 
f. Pravilnik o napredovanju 
g. Pravilnik o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu 
h. Pravilnik o varstvu zasebnosti in osebnih podatkov 
i. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in prenosnih računalnikov 
j. Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu 
k. Pravilnik o reševanju pritožb in reklamacij uporabnikov storitev 
l. Pravilnik o opravljanju dežurstva 
m. Pravilnik o ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspešnosti 
n. Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in raziskovalnem delu  
o. Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni 
p. Pravilnik o omejitvah pri sprejemanju daril 
q. Pravilnik o povračilu stroškov za službena potovanja Pravilnik o arhiviranju dokumentacije 
r. Drugo: 

 
Pomembnost in učinek internih aktov in pravilnikov 
 

1. Katerega izmed pravilnikov v vaši organizaciji nimate, bi ga pa radi imeli? (svoj predlog vpišite spodaj, v 
primeru več predlogov jih ločite z vejico) 

 
2. Kateri pravilniki so najbolj pomembni z vidika vodenja zavoda? (prosim vpišite 5 najbolj pomembnih v 

vrstnem redu) * 
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3. Kateri pravilnik oz. akt, ki ste ga v vašem zavodu sprejeli v zadnjih 5 letih, je ključno prispeval k večjemu 
zadovoljstvu zaposlenih? * 

 
4. Kateri pravilnik oz. akt, ki ste ga v vašem zavodu sprejeli v zadnjih 5 letih, je ključno prispeval k boljši 

organizaciji dela v zavodu? * 

             

Oblikovanje, sprejem in objava internih aktov 

   

1. Na kakšen način oblikujete vsebino internih pravnih aktov? Izberite vse primerne odgovore. 

a. Podoben pravni akt pridobimo od kolegov v drugih zavodih in ga v pristojni strokovni službi pre-

oblikujemo glede na lastne potrebe in želje 

b. Pravni akt napišemo v celoti sami, vsebino zasnuje vodstvo zavoda, pristojna strokovna služba 

nudi nomotehnično podporo 

c. Izdelavo pravnega akta naročimo zunanjemu strokovnjaku 

d. Za pripravo pravnega akta zadolžimo delovno skupino, člane po potrebi pošljemo na izobraže-

vanje 

e. Drugo: 

 

2. Kako zaposleni v zavodu sodelujejo pri pripravi vsebine pravnega akta?  

a. Zaposleni niso vključeni v pripravo internih pravnih aktov 

b. Ko je oblikovan delovni osnutek pravnega akta, ga posredujemo vsem zaposlenim v mnenje in 

pripombe 

c. Pri oblikovanju vsebin pravnega akta sodelujejo samo zaposleni iz služb, katerih se vsebina akta 

tiče 

d. Pri oblikovanju pravnega akta sodeluje sindikat 

e. Drugo: 

 

3. Kje in kako se interni pravni akt objavi? 

a. V elektronski obliki na intranetu (interni portal, dostopen samo zaposlenim) 

b. V fizični obliki na oglasni deski v prostorih zavoda, ki so namenjeni samo zaposlenim.  

c. Interni akt se pošlje po elektronski pošti vsem zaposlenim v zavodu. 

d. Drugo:        

              

Iskrena hvala za sodelovanje 

     

V primeru, da ste pripravljeni odgovoriti na še kakšno vprašanje ali vas zanimajo zbrani in analizirani rezultati, 

lahko v spodnje polje vpišete svoj kontakt in v naslednjem mesecu vas bomo kontaktirali z dodatnimi vprašanji, 

v decembru pa vam bomo poslali zbrane rezultate in omogočili vpogled v pripravljen prispevek. 

 

1. Vnesite kontaktni elektronski naslov ali telefonsko številko (neobvezno) 
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Zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti za zdravnike in 
zobozdravnike v zdravstvu 

  
Avtor:  mag. Uršula Reš Muravec, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein 
 
 
Povzetek 
 
Pri svojem delu lahko zdravniki in zobozdravniki, kljub strokovnosti in dobrim namenom, zaradi različnih okoli-
ščin naredimo napake. V procesu zdravstvene storitve lahko pride tudi do oškodovanja ljudi, predmetov ali druge 
lastnine. Zato moramo biti zdravstveni zavodi in v njih zaposleni strokovnjaki zavarovani, če pride do neljubih 
dogodkov.  
Po zakonu je delodajalec tisti, ki naj poskrbi za ustrezno zavarovanje poklicne (zdravniške) odgovornosti. Zasebni 
zdravniki (fizične osebe) se morajo zavarovati sami. 
V manjši raziskavi, v katero je bilo vključenih dvanajst zasebnih zdravstvenih ustanov, je bilo ugotovljeno, da si 
direktorji ustanov želijo več informacij o pogojih sklepanja zavarovalniških polic. V postopku izbire zavaroval-
nice in zavarovanja se individualno posvetujejo z raznimi strokovnjaki, da bi prišli do čim več in čim boljših 
informacij. Pri tem jim omejitev predstavlja pomanjkanje znanj s področja zavarovalništva, saj so direktorji 
zdravstvenih zavodov predvsem direktorji, ki se sicer ukvarjajo s svojim kliničnim delom. Ključno vlogo bi pri teh 
pogajanjih v imenu vseh zdravnikov in zobozdravnikov lahko imela zdravstvena ustanova.  
V raziskavi se je izkazalo, da si zdravniki želijo, da Zdravniška zbornica nadaljuje pogajanja z zavarovalnicami 
in da poskuša v imenu zdravnikov in zobozdravnikov pridobiti najboljše pogoje za zavarovanje splošne in poklicne 
odgovornosti v zdravstvu. Zaključke teh pogajanj si želijo prebrati v Isisu ali na spletni strani Zdravniške zbornice 
ali v drugih medijih. Dodana vrednost te raziskave pa je v tem, da ponuja podatke o trenutnem stanju na področju 
zavarovanja poklicne (zdravniške) odgovornosti v Sloveniji, ki lahko služijo tudi kot osnova za morebitno delo-
vanje v praksi. 
 
 
1. Zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti 

v zdravstvu  

Namen naloge je opredeliti splošno in poklicno odgo-
vornost zdravnikov in zobozdravnikov, oceniti po-
men tovrstnega zavarovanja ter ugotoviti, kaj vse 
vpliva na odločitve pri sklepanju zavarovalniških po-
lic. 
Zavarovalništvo je kompleksno področje. V prvem 
delu naloge bom predstavila osnovne zavarovalniške 
pojme, v drugem delu pa podala ugotovitve glede sta-
nja splošne in poklicne odgovornosti v zdravstvu, ki 
sem jih pridobila skozi raziskavo pri manjši skupini 
zasebnih zobozdravnikov in skupini zasebnih gineko-
logov. 
 
ZAVAROVANJE 
Najpogostejša je opredelitev zavarovanja po Bonclju 
(1983)1, ki pravi: »Zavarovanje je ustvarjanje gospo-
darske varnosti z izravnavanjem gospodarskih nevar-
nosti«. Naloga zavarovanja je, da številna tveganja, 
katerim so izpostavljeni posamezniki, pa tudi gospo-
darski subjekti, prerazporedi na vse zavarovance in 
ob nastali škodi izplača ustrezno nadomestilo za 

utrpelo škodo ali ustrezno vsoto v skladu s sklenjeno 
zavarovalno pogodbo.«  
Poznamo več vrst zavarovanj. Večina zavarovanj je 
prostovoljnih, nekatera so obvezna po zakonu. V tej 
nalogi obravnavamo obvezno zavarovanje poklicne 
odgovornosti v zdravstvu. 
Zavarovanje poklicne (zdravniške) odgovornosti v 
zdravstvu je po zakonu obvezno. V skladu z 61. čle-
nom Zakona o zdravniški službi (ZZdrS)2 mora biti 
zdravnik oz. zobozdravnik, ki dela z bolniki, zavaro-
van za odgovornost za škodo, ki je nastala pri njego-
vem delu. Zaposlenega zdravnika zavaruje delodaja-
lec2. Zavarovalno vsoto po posameznih specialnostih 
vsako leto določi zbornica v soglasju z ministrom. 
Obligacijski zakonik (OZ)3 v 147. členu ureja odgo-
vornost delodajalca za škodo, ki jo povzroči delavec, 
kar velja tudi za zaposlene v zdravstvu. Za škodo, ki 
jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom tretji 
osebi, odgovarja delodajalec, razen če dokaže, da je 
delavec v danih okoliščinah ravnal tako, kot je bilo 
treba. Če je delodajalec oškodovancu povrnil škodo, 
ima od delavca pravico zahtevati povrnitev plačanega 
zneska, v kolikor je delavec škodo povzročil name-
noma ali iz hude malomarnosti. Oškodovanec ima 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 
 

 
 

104 

pravico zahtevati povrnitev škode tudi neposredno od 
delavca, če je ta škodo povzročil namenoma.  
Temelj zavarovanja je, da ustvarja varnost posame-
znika in družbe. Zavarovalna storitev je sestavljena iz 
vrste abstraktnih kategorij, ki so pogosto težko ra-
zumljive, korist pa postane otipljiva šele, ko pride do 
zavarovalnega primera. V nadaljevanju opisujemo 
nekatere osnovne pojme, ki jih mora poznati zdravnik 
ali zobozdravnik oziroma pristojna oseba pri deloda-
jalcu, ko se odloča o sklenitvi tovrstnega zavarovanja. 
 
SPLOŠNI POJMI V ZAVAROVALNIŠVU4 

 
ZAVAROVALEC - oseba, ki z zavarovalnico sklene 
zavarovalno pogodbo. 
ZAVAROVANEC - oseba, katere premoženjski inte-
res je zavarovan. Zavarovalec in zavarovanec je ista 
oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun. 
POLICA - listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi. 
ZAVAROVALNA VSOTA - do te višine zavaroval-
nica pokrije nastalo škodo, če se dokaže odgovornost 
zavarovanca.  
PREMIJA - znesek, ki ga zavarovalec plača zavaro-
valnici po zavarovani pogodbi, po navadi letna pre-
mija. 
FRANŠIZA - soudeležba zavarovanca pri škodi, iz-
ražena v procentih ali v minimalni vrednosti. 
ODŠKODNINA - znesek, ki predstavlja denarno na-
domestilo za utrpelo škodo in drugih stroškov, ki so 
povezani z uveljavljanjem odškodninskega zahtevka 
(stroški za odvetnike, izvedence, cenilce…). 
POŠKODOVANJE PACIENTOV - telesna po-
škodba, obolenje, strah ali smrt pacienta ali drugega 
uporabnika zdravstvenih storitev. 
POŠKODOVANJE STVARI - poškodba, uničenje, 
okvaro ali izginitev stvari. Za stvari štejejo tudi živali, 
gotovina in drugi izkazi z denarno vrednostjo. 
ČISTA PREMOŽENJSKA ŠKODA - škoda, ki ni 
niti poškodovanje pacientov ali drugih oseb, niti po-
škodovanje stvari, niti njihova posledica. 
SVOJCI - zavarovančev zakonski ali izven zakonski 
partner, sorodniki zavarovanca v ravni črti ali v stran-
ski črti do četrtega kolena, osebe v svaštvu, mačeha 
in očim, krušni starši in starši zakonca. 
ZDRAVSTVENI DELAVCI - zdravstveni delavci in 
sodelavci, ki jih opredeljuje uradni Seznam poklicev 
v zdravstveni dejavnosti (zdravnik, zobozdravnik, fi-
zioterapevt, farmacevti, medicinske sestre, babice …) 
ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI 
Zavarovanje splošne odgovornosti varuje zavaro-
vanca pred odškodninskimi zahtevki zaradi škode, ki 
je povzročena drugim osebam ali na stvareh, ki so last 
drugih in nastane pri izvajanju dejavnosti.  
ZAVAROVANJE POKLICNE (ZDRAVNIŠKE) 
ODGOVORNOSTI V ZDRAVSTVU 

Zavarovanje tako imenovanih »poklicnih odgovorno-
sti« je nadgradnja oziroma razširitev zavarovanja 
splošne odgovornosti za tiste dejavnosti, kjer lahko 
tretje osebe utrpijo škodo zaradi strokovne napake. 
Poklicne odgovornosti se sklepajo predvsem na po-
dročju zdravstva, na finančnem in računovodskem ter 
pravnem področju, kot tudi za zavarovalne in nepre-
mičninske posrednike, organe vodenja in nadzora ter 
druge. 
 
2. Dejavniki, ki vplivajo na odločanje v zavaro-

vanju 

Pri odločanju obsega zavarovanja splošne odgovor-
nosti v zdravstvu se lahko direktor zdravstvene usta-
nove posvetuje z zavarovalniškim agentom, pravni-
kom, drugimi direktorji podobnih ustanov in sode-
lavci. Zavarovalna vsota je odvisna od števila vseh 
zaposlenih delavcev v določeni zdravstveni ustanovi, 
znotraj tega pa se direktor lahko odloči za različne 
višine zavarovalne vsote, ki vključuje poškodovanje 
oseb in stvari. Višina zavarovalne vsote določa, do 
katere višine bo zavarovalnica plačala odškodnino iz 
utemeljenega odškodninskega zahtevka. Možno je 
dodati večkratni letni agregat, kar pomeni da se zava-
rovalna vsota lahko izplača večkrat, za več primerov. 
Če je pripisana še franšiza pomeni, da sodeluje pri iz-
plačilu odškodnine v višini franšize tudi zavarovanec. 
Na odločitev o zavarovanju poklicne- zdravniške od-
govornosti zdravnikov in zobozdravnikov vplivajo 
naslednji dejavniki: a) narava dela zdravnika in zo-
bozdravnika (ocena, v kolikšni meri so možni zapleti 
oziroma zdravstvene napake), b) število odškodnin-
skih zahtevkov v preteklosti c) ocena glede verjetno-
sti, vrste, števila in narave morebitnih napak, d) ko-
likšne so možne višine odškodnin. Letna premija je 
odvisna od specializacije zdravnikov in zobozdravni-
kov oziroma od njegove uvrstitve v ustrezni »razred«. 
V isti razred spadajo zdravniki, za katere zavaroval-
nica oceni, da so omenjeni dejavniki podobni (pri-
merljivi). Obstaja pet razredov v katere se uvrščamo 
zdravstveni delavci. Ginekologi smo uvrščeni v tretji 
razred skupaj z drugimi kirurškimi strokami, zato so 
zavarovalne letne premije najvišje. Zobozdravniki so 
uvrščeni v drugi razred in imajo nekoliko nižje letne 
premije.  
V nultem razredu so ostali zdravstveni delavci, na pri-
mer ustni higieniki, če delajo samostojno ali medicin-
ske sestre, babice, če delajo samostojno v referenčnih 
ambulantah. V četrtem razredu so specializanti. 
Tudi pri zavarovanju za poklicno odgovornost zdrav-
nikov so možni večkratni agregati, različne franšize v 
procentih ali absolutnih vrednostih. Dodatno so pri 
sklepanju pogodb možni popusti ali višje letne pre-
mije za dodatne obsege. 
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Zavarovanje je odvisno tudi od verjetnosti za odško-
dninsko tožbo. Število odškodninskih tožb zoper 
zdravnike se že nekaj časa povečuje 5,6. Razlog 
lahko najdemo tudi v povečanem zavedanju 

pacientov o svojih pravicah in s tem o njihovih krši-
tvah. Zaradi tega razloga se in se bodo morali zdrav-
niki vse bolje in primerno zavarovati.

 
3. Pregled stanja, anketa o zavarovanjih pri zasebnih zdravnikih in zobozdravnikih 

PREDSTAVITEV NALOGE 
V anketo o zavarovanju smo vključili 6 zobozdravstvenih zasebnih ustanov in 6 ginekoloških zasebnih ustanov 
manjše do srednje velikosti. Izprašanci so bili zdravniki in zobozdravniki, ki vodijo ali bodo vodili zdravstveno 
organizacijo. 
V anketi smo v prvem delu spraševali o splošnih značilnostih organizacije, v drugem delu o odnosu in vplivih pri 
sklepanju zavarovanja, v tretjem delu pri kateri zavarovalnici imajo zdravstvene organizacije sklenjeno zavaro-
vanje in sami višini zavarovanja za splošno in poklicno odgovornost zdravnikov in zobozdravnikov, v četrtem 
zadnjem delu pa smo spraševali, če bi želeli imeti več informacij o zavarovanjih, ki bi jih pridobili v stanovskih 
organizacijah, na primer pri Zdravniški zbornici in kje bi želeli pridobiti te informacije. 
 
METODE DELA 
V raziskavi smo uporabili pisni vprašalnik, ki je bil razdeljen v štiri sklope. Odgovori so bili podani v numerični 
obliki ali z obkroževanjem večih ali samo enega odgovora. Odgovore smo pridobili po telefonu in iz posameznih 
zavarovalniških polic. 
 
REZULTATI 
1. DEL: ZNAČILNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOV (Slika 1) 
V anketi je sodelovalo 12 zasebnih zdravstvenih ustanov, 6 ginekoloških in 6 stomatoloških.  
V prvem delu prikazujemo splošne značilnosti zdravstvenih organizacij. 
Med stomatološkimi ustanovami je tretjina čistih zasebnikov, dve tretjini pa zasebnikov s koncesijo. 
Pri ginekoloških ambulantah je polovica ambulant zasebnih s koncesijo, polovica pa samo zasebnih. 
 

 
Slika 4: Značilnosti zdravstvenih ustanov 
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Naslednja razpredelnica prikazuje število vseh zaposlenih in število, minimalno in maksimalno število zaposlenih 
zdravnikov oz. zobozdravnikov ter zunanjih sodelavcev. 
  

Zobna ambulanta Ginekološka ambulanta 
Povprečje vseh zaposlenih (min-max) 7,8 (2-20) 5,7 (2-9) 
Povprečje zaposlenih zdravnikov oz. zo-
bozdravnikov (min-max) 2 (1-4) 1,8 (1-3) 

Število zunanjih sodelavcev zdravnikov oz. 
zobozdravnikov (min-max) 1,3 (0-4) 1,8 (0-8) 

 
V drugem delu anketnega vprašalnika smo spraševali o pomembnosti splošne in poklicne odgovornosti v zdrav-
stvu, če pričakujejo v prihodnosti več odškodninskih zahtevkov in tožb ter zakaj. 
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V tretjem delu anketnega vprašalnika smo spraševali, pri kateri zavarovalnici so zavarovani za splošno in zdrav-
niško odgovornost v zdravstvu, kdo v ustanovi odloča o zavarovanju, s kom se posvetuje, kolikšna je zavarovalna 
vsota in letna premija za splošno odgovornost v zdravstvu, kolikšna je zavarovalna vsota za poklicno odgovornost 
v zdravstvu in letna premija za zdravnika oz. zobozdravnika, ki dela polni delavni čas oz. za zunanjega sodelavca, 
koliko kratni je letni agregat in franšiza. 
Zdravnike smo v anketi spraševali, koliko poznajo postavke v zavarovalni polici, ali sklepajo to zavarovanje 
ločeno od drugih zavarovanj, ter če so že imeli primer vloge za odškodnino. 
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Zobozdravstvo 

(eur) 
Ginekologija 

(eur) 

ZAVAROVALNA VSOTA ZA SPLO-
ŠNO ODGOVORNOST min-max (povpre-
čje) 

15.000-500.000 
(150.000) 

15.000-50.000 
(41.800) 

Letna premija min-max (povprečje) 95-1000 
(340) 

63-280 
(159) 

ZAVAROVALNA VSOTA ZA PO-
KLICNO ODGOVORNOST min-max 
(povprečje) 

50.000-250.000 
(183.000) 

100.000-300.000 
(154.000) 

Letna premija za zdravnika min-max (pov-
prečje) 70-472 

(215) 
200-370 

(260) 

Letna premija za medicinsko osebje min-
max (povprečje) 20-165 

(65) 
20 

(20) 
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V četrtem delu ankete smo spraševali, če bi zdravniki želeli imeti priporočila oziroma nasvete za sklepanje to-
vrstnega zavarovanja s strani zdravniške organizacije. Zanimalo nas je tudi, ali so seznanjeni s trenutno ponudbo 
na trgu, kje/od koga bi želeli te informacije pridobiti in kje trenutno dobijo največ informacij o delovanju zdrav-
nikov in zobozdravnikov. 
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4. Razprava 

V raziskavi je sodelovalo 6 stomatoloških in 6 gine-
koloških ordinacij, ki delujejo zasebno ali pa zasebno 
s koncesijo. Vzorec vključen v raziskavo je majhen, 
zato na osnovi teh rezultatov težko zaključujemo kak-
šno je splošno stanje zavarovanj za splošno in po-
klicno odgovornost v zdravstvu v Sloveniji, še manj 
pa da bi lahko ocenili ali je rezultat statistično po-
membno značilen. Vsaka posamezna zdravstvena 
organizacija zavarovalniško polico sklepa individu-
alno, zato so rezultati pridobljeni v raziskavi zanimivi 
s stališča primerljivosti med stomatološkimi in gine-
kološkimi ordinacijami ali pa s stališča, da se posa-
mezna zdravstvena organizacija primerja z rezultati, 
pridobljenimi v raziskavi sami.  
V prvem delu ugotavljamo, da so bile zdravstvene 
ustanove na področju stomatologije in ginekologije 
primerljive glede deleža, ki deluje zgolj zasebno, 
imajo primerljivo število vseh zaposlenih, zaposlenih 
zdravnikov in zunanjih sodelavcev. V drugem delu 
raziskave ugotavljamo, da se vsem vprašanim zdrav-
nikom zdi pomembno zavarovanje splošne in po-
klicne odgovornosti v zdravstvu. Večina meni, da bo 
to vprašanje v prihodnosti vse bolj pomembno in da 
pričakujejo več nestrpnosti s strani pacientov v smi-
slu povečanja števila odškodninskih zahtevkov in 
tožb.  
Kot vzroke za tak trend v zdravstvu pa navajajo, da 
so pacienti vse bolj informirani, pridobijo si dodatna 
mnenja, več je tudi nagovarjanja pacientov s strani 
odvetnikov, da imajo možnosti dobiti odškodnino, 
vlogo imajo tudi mediji, ki neprečiščeno poročajo o 
primerih. Informiranost pacientov je vsekakor dobra 
stvar, če se ta vedenja pridobivajo na strokovnih me-
stih z vključevanjem vseh podatkov in okoliščin. Če 
se na problem gleda zgolj izolirano brez vseh potreb-
nih informacij, je zaključevanje tudi strokovno nepri-
merno. Tudi mi zdravniki in zobozdravniki se mo-
ramo zavedati, da ne dajemo izjav na osnovi izolira-
nih podatkov in prehitro. S tem si med seboj stanov-
ski kolegi lahko samo škodimo. V dobi globalizacije 
in vsesplošne demokratičnega besednega mnenja je 
res težko v množici informacij izluščiti pomembne 
podatke, še posebej težko pacient, ki strokovnega je-
zika ne razume vedno najbolje. Tudi odvetniki bi mo-
rali odigrati v tem kontekstu etično in vsebinsko brez 
misli na ekonomski vpliv. Tudi mediji delajo lahko 
veliko škodo ugledu dela zdravnikov in zobozdravni-
kov, če informacijo spustijo v medijski prostor prehi-
tro in nepreverjeno. 
V tretjem delu raziskave ugotavljamo, da je največ 
izprašanih zdravstvenih organizacij zavarovanih pri 
zavarovalnici Triglav in Adriatic Slovenica, manj pri 
Wienerstätische in Sava. Nekaj vprašanih zdravnikov 

je povedalo, da imajo dovolj informacij o zavarova-
nju, večina pa je povedala, da bi želeli imeti več in-
formacij. Večinoma sklepa zavarovanje z zavaroval-
nico zdravnik direktor, v manjšem deležu pa direktor 
ne-zdravnik. Pri odločanju za zavarovanje se direktor 
najpogosteje posvetuje z zavarovalniškim agentom in 
drugimi sodelavci v organizaciji (kar nekaj je družin-
skih organizacij), nekoliko manj pa z drugimi direk-
torji podobnih organizacij in pravnikom.  
Podatki o zavarovalnih vsotah za splošno in poklicno 
odgovornost so bili pridobljeni ustno in delno s po-
močjo vpogleda v zavarovalniške police, zato ti re-
zultati lahko odstopajo od dejanskih. Pri pridobivanju 
teh podatkov ni enotnih postavk za vse zavarovalnice, 
tudi okoliščine in pogoji niso enaki, zato je treba re-
zultate jemati v tem kontekstu. So pa povprečne za-
varovalne vsote za splošno odgovornost v zdravstvu 
pri zobozdravstvenih ustanovah višje kot v ginekolo-
ških ustanovah. Povprečne zavarovalne vsote za po-
klicno odgovornost zdravnikov in zobozdravnikov 
zelo variirajo in so za zobozdravnike nekoliko višje 
kot za ginekologe. Ta podatek ni logičen, ker so sicer 
zavarovalne premije za poklicno odgovornost zdrav-
nikov ginekologov višje, ker se nahajamo v tretjem 
razredu, medtem ko so zobozdravniki razvrščeni v 
drugi razred. Zavarovalna vsota se šteje lahko za več 
zdravnikov, ki delajo v različnem obsegu, zato je 
vzrok za to nelogičnost lahko v tem ali v še drugačnih 
interpretacijah. Tudi letne premije so za zobozdrav-
nika in ginekologa podobne, spet v povprečju neko-
liko višje za stomatologe, kar bi bilo treba nadalje 
proučiti. Večina vprašanih zobozdravnikov in gine-
kologov se je s postavkami v zavarovalniški polici 
seznanila v času sklepanja police. Večina pozna 
pojma zavarovalna vsota in letna premija, manj letni 
agregat in franšiza. Te postavke in še dodatne so po-
membne oz. se pokažejo pomembne, ko pride do od-
škodninskega zahtevka. Večina izprašanih sklepa za-
varovanje splošne in poklicne odgovornosti ločeno 
od ostalih zavarovanj, nekateri koristijo popuste v 
primeru kombiniranih zavarovanj. Dva vprašana sta 
že imela odškodninski zahtevek, v enem primeru je 
bil ugodno rešen za vprašanega, drugi primer pa je še 
v teku. Najvišja zavarovalna vsota za poklicno odgo-
vornost 300.000 eur je podpisana pri zdravstveni 
ustanovi, ki je že imela odškodninski zahtevek.  
V četrtem delu raziskave je bilo ugotovljeno, da 
večina vprašanih želi, da bi zdravniške organizacije 
sodelovale pri pogajanjih za doseganje boljših pogo-
jev za splošno in poklicno odgovornost zdravnikov in 
zobozdravnikov. Večina zdravnikov in zobozdravni-
kov ne ve, da ima Zdravniška zbornica kot naša sta-
novska ustanova sklenjeno krovno pogodbo z zava-
rovalnico Adriatic Slovenica, kjer so za člane zdrav-
niške zbornice nudeni razširjeni oz. boljši pogoji za 
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sklepanje splošne in zdravniške odgovornosti v 
zdravstvu. Samo 15% vprašanih ve za to možnost in 
okoli 30% vprašanih je nekaj slišalo o tej možnosti. 
Zdravniki in zobozdravniki bi si želeli, da bi tovrstne 
informacije dobili, tudi v primerjavi z drugimi zava-
rovalnicami in sicer preko internetne strani zdravni-
ške organizacije, Isisa, Ministrstva za zdravje, Zdrav-
niškega vestnika ali emaila. V tem trenutku zdravniki 
in zobozdravniki daleč največ informacij o zdravstvu 
dobijo iz Isisa. Smiselno bi bilo, da se Zdravniška 
zbornica še naprej zavzema in v imenu zdravnikov in 
zobozdravnikov pogaja s posameznimi zavarovalni-
cami in poskuša pridobiti najboljše pogoje za sklepa-
nje tovrstnih zavarovanj. Zaključke pogajanj pa ob-
javlja v Isisu in drugih medijih. 
 

5. Zaključek 

Zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti v 
zdravstvu je zelo pomembno za delo zdravnika in zo-
bozdravnika, kar je tudi pokazala raziskava. Razi-
skava nudi informacije o odnosu zdravnikov v zaseb-
nih zdravstvenih organizacijah do zavarovanja, za 
kakšne vsote se sklepajo zavarovanja, kakšne so letne 
premije, franšize in letni agregati. V nalogi je izkazan 
pomen zdravniških organizacij, ki se v imenu zdrav-
nikov in zobozdravnikov lahko pogajajo z zavaroval-
nicami za najboljši produkt ob primerni ceni zavaro-
vanja. Individualna poganja zasebnih zdravstvenih 
ustanov naj bi bila le nadgradnja že usklajenih poga-
janj z zavarovalnico. 
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Strateška mapa in sistem uravnoteženih kazalnikov za Urgentni 
center Nova Gorica do leta 2022 

 
Avtor: Erik Sedevčič, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Aleksander Janeš 
 
 
Povzetek 
 
V projektni nalogi obravnavam problem strateškega managementa v Urgentnem centru Nova Gorica kot novost 
v slovenskem prostoru, saj do zdaj še ni bilo izdelanega jasnega načrta za rast, razvoj in doseganje ciljev, ki smo 
si jih zastavili. Rešitev sem poiskal v izdelavi strateške mape in sistema strateških uravnoteženih kazalnikov do 
leta 2022, kjer sem opredelil štiri strateške teme in štiri vidike uravnoteženih kazalnikov z upoštevanjem vseh 
deležnikov s posebnim poudarkom na glavnega odjemalca, to je zadovoljnega pacienta. Menim, da je rešitev 
izdelana na realnih temeljih in pričakovanjih ter je ob upoštevanju vseh zastavljenih aktivnosti popolnoma izved-
ljiva. 
 
 
1. Predstavitev avtorja in organizacije 

Urgentni center Nova Gorica je najmlajši samostojni 
oddelek Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« 
Nova Gorica. Nastal je v sklopu izgradnje mreže de-
setih urgentnih centrov po vsej Sloveniji, delno finan-
ciran tudi iz Sklada Evropske skupnosti. Zasnovan je 
kot moderna zgradba, ki predstavlja glavni vhod 
vsem, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, nujno 
zdravljenje ali neodložljive zdravstvene storitve 24 ur 
na dan, vse dni v letu ne glede na razlog ali način pri-
hoda oziroma starost. Predstavlja osrednji in največji 
regijski center, specializiran za opravljanje urgentne 
medicinske dejavnosti. Organiziran je v pet osnovnih 
enot, in sicer v Enoto za hitre preglede (EHP), Enoto 
za bolezni (EzB), Enoto za poškodbe (EzP), Enoto za 
administrativni sprejem in triažo ter Enoto za opazo-
vanje in nadzor. Delo, ki ga opravljamo v njem, se 
kaže skozi naše poslanstvo, ki temelji na strokovni, 
kakovostni, varni, učinkoviti, odgovorni, vsem do-
stopni, zaupni in spoštljivi obravnavi urgentnih paci-
entov. Vsi, ki delajo v Urgentnem centru Nova Go-
rica, morajo biti visoko strokovno usposobljeni in 
motivirani za svoje delo. Pri tem se upoštevajo načela 
dobre prakse, lojalnosti ter spoštljivih medsebojnih 
odnosov. Poleg formalne izobrazbe se od zaposlenih 
pričakuje, da v kar največji meri opravijo licenčna iz-
obraževanja ter tudi sicer skrbijo za svoj stalni stro-
kovni razvoj. Kot učeči se kolektiv želimo postati vo-
dilni regijski strokovni, povezovalni, raziskovalni in 
učni center na področju urgentne medicine. To je tudi 
naša vizija. Urgentni center vodi imenovani predstoj-
nik, ki mora biti bodisi specialist kirurških ali interni-
stičnih strok, bodisi specialist anesteziologije ali spe-
cialist urgentne medicine. Predstojnik je tudi član 

Strokovnega sveta bolnišnice in imenuje svojega na-
mestnika. Predstojniku podrejen je strokovni vodja 
zdravstvene nege urgentnega centra, ti. koordinator 
zdravstvene nege, odgovoren za osebje zdravstvene 
nege. Zaradi združevanja treh različnih služb v eno-
vito organizacijsko enoto, ki predstavlja jedro urgent-
nega centra, in sicer zdravnikov specialistov družin-
ske medicine iz Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki 
je zadolžen za delovanje EHP, bolnišničnih speciali-
stov internistične medicine (EzB) in bolnišničnih spe-
cialistov kirurgije (EzP), je naloga predstojnika, da 
oblikuje tudi strokovno komisijo, sestavljeno iz 
enega predstavnika vsake od služb, da koordinira 
strokovno sodelovanje. Pri tem predstojnik strokovno 
zastopa službo, iz katere izhaja. Ker se v dejavnost 
urgentnega centra vključujejo še druge službe, ki ne 
predstavljajo jedra urgentnega centra, strokovno ko-
misijo sestavljajo tudi predstojniki teh služb. 
 

 
Slika 5: . Organizacija vodenja Urgentnega centra 
Nova Gorica 
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2. Opis problema 

Kot podlaga za celovito obravnavno vseh deležnikov, 
ki sodelujejo pri obravnavi urgentnih pacientov ter 
razvojno naravnano in usklajeno delovanje Urgent-
nega centra Nova Gorica, se je izkazala potreba po 
uvedbi strateško naravnanega managementa proce-
sov. 
 
PROBLEM 
Urgentni center Nova Gorica je tako kot drugi 
urgentni centri po Sloveniji nova pridobitev. Njegovo 
delovanje je opisano v temeljnem dokumentu Enotna 
metodologija organizacije urgentnih centrov v Repu-
bliki Sloveniji (EMOUC), ki velja na splošno za vse 
urgentne centre v državi. Ker se urgentni centri od 
bolnišnice do bolnišnice razlikujejo tako po prostor-
ski ureditvi kot tudi po organizaciji dela, je bilo treba 
EMOUC nujno prilagoditi potrebam posameznega 
urgentnega centra. Delovanje urgentnega centra smo 
morali postaviti tako rekoč popolnoma od začetka. 
Dobra praksa pri tem ni zadostovala, saj podobne de-
javnosti, zlasti po organizacijski plati, do nastanka 
urgentnih centrov še nismo poznali, tako da se nismo 
mogli učiti od drugih, niti ne v tujini, kjer se delova-
nje tamkajšnjih urgentnih centrov (»Accident and 
Emergency Department«) precej razlikuje od delova-
nja podobnih centrov pri nas. Zato se je bilo treba od 
začetka najprej nasloniti na lastno znanje, ki je bilo 
premalo specifično usmerjeno in na iznajdljivost, kar 
pa seveda ni zadoščalo. Postopoma smo začeli na-
črtno pridobivati ustrezna dodatna strokovna in orga-
nizacijska znanja, prostore in potek dela smo prilaga-
jali in dopolnjevali sproti. Urgentni center nam je v 
prvih dveh letih delovanja uspelo urediti tako, da tre-
nutno zadostuje večini zahtev stroke in organizirano-
sti dela kot take. Ker pa stremimo k odličnosti, vemo, 
da nas v prihodnje čaka še veliko dela, ki mora biti 
opravljeno smiselno in skladno s preverjenimi orodji. 
Za preseganje današnje ravni razvitosti in celovitejše 
obravnave vseh deležnikov nujno potrebujemo stra-
teški načrt. 
 
VPLIVI 
Slabo in nestrokovno pripravljen strateški načrt lahko 
pomeni nezadostno napredovanje urgentnega centra, 
v skrajnem primeru celo nazadovanje, kadar se razvoj 
ne premakne z mrtve točke in strateškega načrta sploh 
ni. Zaposleni ne pridobivajo dovolj in kakovostnega 
znanja, so slabo motivirani za delo, večja je možnost 
konfliktnih stanj, ki se ne razrešujejo, tehnična 
oprema se ne posodablja, ni ustreznega delovanja na 
področju raziskav in razvoja, strateški partnerji izgu-
bijo zanimanje za sodelovanje, saj ne vidijo poslovne 
priložnosti. Tudi skrb za okolje in trajnostni razvoj 

nista deležna spodbud, potrebnih za svojo rast in raz-
voj. Pričakovati je, da se v takem delovnem okolju 
ljudje nočejo zaposlovati, tisti, ki pa so že del delov-
nega procesa, po večini iščejo možnosti za iskanje za-
poslitve kje drugje. Drugi delajo brez želje po na-
predku, apatično in samo tisto, kar je nujno potrebno. 
Zatekajo s k različnim oblikam absentizma. Tako se 
breme tistih, ki so trenutno sposobni za delo, nenehno 
povečuje, dokler ne pride do točke preloma, ko 
dnevno ni več na razpolago dovolj ljudi, ki bi bili 
zmožni kakovostno opraviti celoten delovni proces. 
Brez ustreznega strateškega načrta tudi ni dovolj raz-
vojno naravnanih procesov dela, ki so ključni za ka-
kovosten, harmoniziran in tekoč potek izvajanja del 
in nalog vseh zaposlenih. Rezultat tega je nezadovolj-
stvo naših ključnih odjemalcev, to je pacientov, ki po-
trebujejo zdravstveno obravnavo na področju 
urgentne medicine. Tako smo lahko prepričani, da 
brez vsakega dvoma padeta tudi ugled in zaupanje v 
urgentni center v širši javnosti, ki pa ju je, ko sta en-
krat porušena, zelo težko, če ne že nemogoče, povr-
niti. Ne nazadnje nezadovoljstvo pacientov in njihov 
odliv k drugim izvajalcem ter slabo razvojno narav-
nani procesi dela neposredno vplivajo na povečeva-
nje stroškov in negativno finančno poslovanje, kar 
lahko povzroči dodaten odliv zaposlenih ter poglobi-
tev razvojnega krča. 
Vsega tega se zaposleni v Urgentnem centru Nova 
Gorica močno zavedamo, zato želimo tvorno sodelo-
vati pri razvoju sistema nujne medicinske pomoči in 
oddelka, kjer smo zaposleni. 
 
3. Predlog rešitve 

Kot podlaga za celovito obravnavno vseh deležnikov, 
ki sodelujejo pri obravnavi urgentnih pacientov ter 
razvojno naravnano in usklajeno delovanje Urgent-
nega centra Nova Gorica, se je izkazala potreba po 
uvedbi strateško naravnanega managementa proce-
sov. 
 
Analiza problema in možne rešitve 

Strateški management ali strateško upravljanje in vo-
denje je oblika managementa, namenjena snovanju, 
načrtovanju in vodenju dolgoročnih organizacijskih 
strategij. Predstavlja nenehno načrtovanje, nadzor, 
analizo in ocenjevanje vsega, kar je potrebno za neko 
organizacijo, da lahko uresniči svoje naloge in doseže 
svoj namen. Stalne izboljšave, vedno nove tehnolo-
gije ter vse večje zahteve odjemalcev silijo organiza-
cije, da strateško razmišljajo in načrtujejo, če želijo 
postati in ostati uspešne. Strateško naravnani procesi 
managementa pomagajo vodstvu, da lahko oceni, kje 
se organizacija nahaja trenutno, kakšna bo strategija 
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razvoja, kakšna bo praktična uvedba le-tega ter anali-
zira uspešnost. Strateško upravljanje tako pomeni ce-
lovit nabor vseh aktivnih dejavnosti in procesov, ki 
jih organizacija uporablja za sistematično usklajeva-
nje virov in aktivnosti s poslanstvom in vizijo. Dejav-
nosti strateškega managementa spremenijo statični 
načrt v sistem, ki zagotavlja strateške povratne infor-
macije o učinkovitosti odločanja ter omogoča, da se 
načrt razvija, tudi ko se zahteve in druge okoliščine 
spremenijo. 
Strateško načrtovanje se uporablja za določanje pre-
dnostnih nalog, opredelitev energije in virov, krepitev 
poslanstva, zagotovitev, da zaposleni in ostali delež-
niki delujejo v smeri skupnih ciljev, vzpostavijo do-
govor o predvidenih rezultatih ter ocenijo in prilaga-
jajo odziv organizacije na spreminjajoče se okolje. 
Potrebna je velika mera doslednosti, ki pomaga 
ustvarjati temeljne odločitve in ukrepe za vodenje in 
oblikovanje organizacije, za opredelitev njenega po-
slanstva in vizije, kaj organizacija počne in zakaj to 
počne, za osredotočenje v prihodnost. Učinkovito 
strateško načrtovanje ne odgovori samo na vprašanje, 
kakšna je usmeritev organizacije in katere so njene 
aktivnosti za doseganje napredka, temveč pomaga 
razviti tudi merila, ki povedo, kdaj je organizacija v 
svojem početju uspešna. 
Kot sem omenil že v uvodu, je za rešitev problema 
načrtovanja razvoja Urgentnega centra Nova Gorica 
smiselno izdelati strateški načrt, to je dokument, ki se 
uporablja za komuniciranje z vsemi deležniki o ciljih 
organizacije, ukrepih, potrebnih za doseganje teh ci-
ljev in vseh drugih ključnih elementih, ki so nastali 
med načrtovanjem. Obstaja veliko različnih okvirov 
oziroma metodologij za strateško načrtovanje in 
upravljanje. Večina sledi podobnemu vzorcu in ima 
skupne lastnosti, vendar nobena ni edina prava. Pri 
izdelavi strateškega načrta delovanja in razvoja 
Urgentnega centra Nova Gorica do leta 2022 sem se 
odločil za oblikovanje strateške mape in sistema stra-
teških uravnoteženih kazalnikov, saj sta najbolj celo-
vita, preprosta in pregledna za uporabo. Prednosti 
tega orodja se kažejo predvsem v naslednjih dejstvih: 
- Cilji so v strateški mapi predstavljeni v obliki gra-

fikona, zbrani zgolj na eni strani, razdeljeni na več 
enot, ki se lahko medsebojno povežejo. 

- Predstavlja premostitev vrzeli med poslanstvom 
in previsoko zastavljenimi cilji, tako da opiše de-
javnosti, ki so potrebne za to. 

- Spodbuja inovacije in metode za izboljševanje po-
stopkov, zavzema se za vitkost procesov dela, od-
jemalce pa postavlja za enakovredne partnerje. 

- Vključuje mnenja, izkušnje, znanja, kreativnost in 
ideje različnih ljudi. 

- Na grafičen in vizualno dober način prikaže pove-
zave med različnimi cilji. 

- Lahko se uporablja na zelo preprost način brez 
predhodnega usposabljanja. 
 

Predstavitev optimalne rešitve 

Medtem ko nam vsebina strateškega razvoja govori o 
tem, kaj želimo postati oziroma kje naj se naša orga-
nizacija nahaja v prihodnosti, nam strateška mapa go-
vori o načinih, kako naj dosežemo želeni cilj. Poeno-
stavljeno rečeno nam strateška mapa omogoča lo-
gično povezavo vseh aktivnosti, ki so ključne za do-
sego cilja, kar si organizacija želi, hoče in pričakuje 
od deležnikov. 
Osnovni gradniki vsake strateške mape so strateške 
teme ali smernice, ki predstavljajo glavne strategije 
na najvišji ravni in lahko sodelujejo med seboj. V pri-
spodobi jih predstavljamo kot nosilne stebre strateške 
mape. Nudijo strukturo, podporo in pogosto meje za 
razvoj strateških uravnoteženih kazalnikov, oprede-
lijo strategije organizacije in podprejo poslovni mo-
del. Uporabljajo se za vsak del organizacije in opre-
delijo, s katerimi glavnimi strateškimi preboji - inici-
ativami bo organizacija uresničevala izbrano vizijo. 
Strateška tema je področje, na katerem mora organi-
zacija postati odlična, da bi izpolnila vizijo, zato stra-
teške teme obravnavamo tudi kot stebre odličnosti. 
Strateške teme zajemajo »pospeševalce« vizije. 
Vsaka strateška tema ima svoj »strateški izid ali re-
zultat«. Strateški rezultati so merljivi in jasno oprede-
ljeni z izidi. Strateške teme so si pogosto podobne 
med organizacijami, razlikovanje leži v strateških re-
zultatih. So del strateškega načrtovanja postavitve 
sistema strateških uravnoteženih kazalnikov. Nasta-
nejo po določitvi vizije organizacije. Ko je le-ta en-
krat izbrana, se običajno razdeli v 3 do 4 strateške 
teme (Janeš, 2015). 
Ko so strateške teme znane, sledi izdelava strateške 
mape na temelju štirih logičnih sosledjih, in sicer: 
- Končni cilj vsake organizacije je ustvarjanje dol-

goročnih vrednosti za lastnika oziroma ostale de-
ležnike. 

- Vrednost za lastnike in ostale deležnike se lahko 
zagotovi samo s predhodnim ustvarjanjem vre-
dnosti za odjemalce. 

- Vrednost za odjemalce se lahko zagotovi samo z 
notranjimi poslovnimi procesi. 

- Ključni promotorji v procesu ustvarjanja vredno-
sti znotraj poslovnih procesov pa so zaposleni, 
tehnologija in kultura dotične organizacije. 

Za podporo določanju ciljev in kazalnikov nam pri iz-
delavi strateške mape po Kaplanu in Nortonu (1992) 
tako pomagajo štirje vidiki sistema uravnoteženih ka-
zalnikov, preko katerih so razpete strateške teme, in 
sicer: 
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- Vidik učenja in rasti, kjer se moramo vprašati, 
kako bomo lahko še naprej izboljševali in ustvar-
jali vrednost. 

- Notranji vidik kliničnih in poslovnih procesov, 
kjer se moramo vprašati, po čem se moramo odli-
kovati. 

- Vidik odjemalcev, kjer se moramo vprašati, kako 
nas vidijo odjemalci. 

- Skrb za zdravje – Vrednost za deležnike – Fi-
nančni vidik, kjer se moramo vprašati, kako nas 
vidijo deležniki. 

Vidik učenja in rasti sestavljajo trije tako imenovani 
nematerialni gradniki v obliki človeškega kapitala, 
kjer pridejo do izraza znanje in veščine, nujno po-
trebni pri vseh zaposlenih, da bi bili sposobni slediti 
uresničitvi strategije organizacije. Dalje sledi infor-
macijski kapital s svojim informacijskim sistemom in 
bazami podatkov ter ne nazadnje še organizacijski ka-
pital, ki se kaže v sposobnosti organizacije, da izpelje 
proces sprememb, ki so ključnega pomena za uresni-
čitev strategije razvoja. 
Notranji vidik kliničnih in poslovnih procesov izobli-
kuje take procese dela, ki bodo sposobni nematerialne 
gradnike spremeniti v želena izhodišča tako za odje-
malce kot tudi za lastnike. V osnovi imamo opravka 
s štirimi procesi dela: 
- Z operativnimi procesi, ki določijo vhodne točke 

ter njihovo preoblikovanje v izhodne točke, opre-
delijo distribucijo in management tveganja. 

- S procesi upravljanja z odjemalci, kjer določimo 
ciljno skupino odjemalcev, način pridobivanja 
ciljnih odjemalcev, njihovo zadrževanje ter veča-
nje produktivnosti. 

- Z inovacijskimi procesi, kjer definiramo poslovne 
priložnosti, razvoj novih proizvodov ter njihovo 
umestitev na trg. 

- S procesi, ki regulirajo širšo javnost, kot so zaščita 
okolja, večanje stopnje varnosti in zdravja, izbolj-
šujejo zaposlovanje in lokalne investicije. 

Vidik odjemalcev, kjer je v urgentnem centru najpo-
membnejši odjemalec prav gotovo urgentni pacient, 
se kaže v njihovem zadovoljstvu. Vrednost pridobijo 
skozi storitve, ki jih prejmejo in imajo od njih tudi 
koristi. Zgradijo se lahko na tri načine. S pomočjo 
operativne odličnosti, ki se kaže v široki in hitri do-
stopnosti do storitev, izgradnje profesionalnega od-
nosa, ki se kaže v lojalnosti in prilagajanju storitev 
posamezniku ter vodilnega položaja v nudenju stori-
tev na ciljnem trgu.  
Ne nazadnje je tu še finančni vidik, ki definira realno 
vrednost, v katero se spremenijo nematerialni gra-
dniki. Gledano zgolj skozi ekonomsko perspektivo se 
to zgodi takrat, kadar se poveča dobiček ali znižajo 
stroški oziroma povečajo prihodki. Ker pa je urgentni 
center del javnega zavoda, ki prvenstveno ni name-
njen povečevanju dobička, sodita v ta vidik tudi vre-
dnost za ostale deležnike ter skrb za zdravje. 
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Slika 2. Strateška mapa Urgentnega centra Nova Gorica do leta 2022 

Tabela 2: Strateški uravnoteženi kazalniki Urgentnega centra Nova Gorica do leta 2022 

 Strateška mapa 
Cilji 

Kazalniki 
Merila 

Ciljne vrednosti Pobude 

Skrb za 
zdravje 
 

 
Vrednost za 
deležnike 
 

 
Finančni vi-
dik 

 
 
 
 
Pozitivno finančno 
poslovanje 
 
 
Zadovoljstvo  
deležnikov 
 
 
Optimizacija stro-
škov 

 
 
 
Preseganje prihodkov 
nad odhodki na letni 
ravni 
Povprečni strošek na 
pacienta na leto 
Povprečni prihodek 
na zaposlenega na 
leto 
Rast števila pacien-
tov na letni ravni 

 
 
 
Rast prihodkov nad 
odhodki za 2 % na 
letni ravni 
Padec povprečnega 
stroška na pacienta za 
2 % na leto 
Rast povprečnega 
prihodka na zaposle-
nega za 2 % na leto 
Število pacientov se 
poveča do 5 % na 
letni ravni 
 

Racionalizacija porabe mate-
rialnih sredstev in energen-
tov 
Racionalizacija pri naročanju 
storitev 
Zmanjševanje zalog 
Natančno in dosledno bele-
ženje ter obračunavanje po-
rabe in storitev, tudi pogod-
benim partnerjem 
Samoplačniška obravnava 
nenujnih pacientov 
Dotok pacientov iz sosednjih 
občin 
Dotok pacientov v okviru 
EZTS1 
Širitev dejavnosti 
Racionalizacija števila zapo-
slenih 

Vizija: vodilni učni regijski Urgentni center 
Poslanstvo: skrb za urgentne paciente

Sk rb za okolje
Tr ajnostni razvoj 

St rateško par tnerstvoCe lostna obravnava Ra ziskave, razvoj
in inovativnost

Vi dik učenja
in rasti

No tranji vidik
Kl inični  in
poslovni
pr ocesi

Vi dik
odj emalcev

Sk rb za zdravje
Vr ednost za
deležni ke
Fi nančni  
vidi k

ZADOVOLJNI PACIENTI IN ZAPOSLENI

Zadovoljstvo
pacientov

Visoka
odzivnost
strateških
partnerjev

Razvoj in optimiziranje
procesov dela

in kliničnih poti

Boljša

organiziranost in
odzivnost zaposlenih
ter javnosti v primeru

urgentnih stanj,
višja stopnja

preživetja ob
oživljanju

Strateška mapa

Urgentnega centra Nova Gorica
do leta 2022

Stalno

izobraževanje in
motiviranje za delo

ter vlaganje v

infrastrukturo

Ozaveščanje

zaposlenih in javnosti
o urgentnih stanjih ter

učenje postopkov

oživljanja

Oblikovanje

sodobnih procesov
dela in kliničnih poti

ter večanje

produktivnosti

Pozitivno

finančno poslovanje,
zadovoljstvo
deležnikov

Sodelovanje

z ZD Nova Gorica,
UKC Ljubljana

In ostalimi

UC

Optimizacija

stroškov

Inovativnost

in kreativnost,
sodelovanje

z učnimi ustanovami

In industrijo
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 Strateška mapa 
Cilji 

Kazalniki 
Merila 

Ciljne vrednosti Pobude 

Donacije 

Vidik odje-
malcev 

Zadovoljstvo paci-
entov 
 

Povprečni čas čaka-
nja do prve obrav-
nave pri zdravniku v 
posamezni enoti na 
leto  
Povprečni čas celotne 
obravnave v posame-
zni enoti na leto 
Povprečni čas čaka-
nja do prve obrav-
nave pri zdravniku 
glede na triažno sku-
pino na leto  
Anketa o zadovolj-
stvu odjemalcev 
vsako drugo leto 
 

Povprečni čas čaka-
nja do prve obrav-
nave pri zdravniku na 
leto znaša v EHP do 
45 minut, v EzB in 
EzP do 30 minut 
Povprečni čas celotne 
obravnave na leto 
znaša v EHP in EzP 
do 80 minut, v EzB 
do 240 minut 
Povprečni čas čaka-
nja do prve obrav-
nave pri zdravniku na 
leto znaša za rdečo 
skupino 0 minut, za 
oranžno skupino do 
10 minut, za rumeno 
skupino do 25 minut, 
za zeleno skupino do 
40 minut in za modro 
skupino do 50 minut 
Pozitiven rezultat od-
govorov ankete o za-
dovoljstvu odjemal-
cev 

Enostaven in hiter dostop do 
kakovostnih storitev vsem 
uporabnikom 
Profesionalen, zaupen in 
partnerski odnos do pacien-
tov, prilagojen potrebam po-
sameznika 
Zanesljive zdravstvene stori-
tve 
Vrhunska usposobljenost 
zdravstvenega osebja z mož-
nostjo konzultacij subspecia-
listov 
Uporaba sodobne tehnologije 
Ustvarjanje ugleda v javnosti 
z izgradnjo pozitivne podobe 
UC 
 

 

Visoka odzivnost 
strateških partnerjev 

Delovni sestanki z 
vodstvom ZD Nova 
Gorica mesečno 

Enkrat na mesec de-
lovni sestanek z vod-
stvom ZD Nova Go-
rica 

Organizacijsko sodelovanje z 
ZD Nova Gorica 

Notranji vi-
dik 
Klinični in 
poslovni 
procesi 

Oblikovanje, razvoj 
in optimiziranje so-
dobnih procesov 
dela in kliničnih 
poti 

Deleži vseh pacien-
tov glede na triažno 
skupino na leto 
 
Ocena skladnosti in 
celovitosti triažnega 
procesa glede na iz-
vajalca triažnega pro-
cesa na leto  
 

Deleži vseh pacien-
tov na leto znašajo za 
rdečo skupino do 1 
%, za oranžno sku-
pino do 5 %, za ru-
meno skupino vsaj 40 
%, za zeleno skupino 
do 50 % in za modro 
skupino do 4 % 
Najvišje število točk 
pri oceni skladnosti 
in celovitosti triaž-
nega procesa na po-
sameznega izvajalca 
triažnega procesa na 
leto 

Izdelava in letno preverjanje 
skladnosti organizacijskega 
predpisa »Obvladovanje pro-
cesa urgentne dejavnosti« s 
svojimi podrednimi doku-
menti 
Izdelava kliničnih poti za 
akutni koronarni dogodek, 
akutni cerebrovaskularni do-
godek in politravmatizira-
nega pacienta 
Spodbujanje k raziskoval-
nemu delu 

Večanje produktiv-
nosti 

Povprečno število za-
četih obravnav paci-
entov na uro glede na 
posamezno enoto na 
leto 

Povprečno število za-
četih obravnav na uro 
na leto med delovniki 
med 8.00 in 21.00 
znaša v Enoti za bo-
lezni en pacient, v 

Izoblikovanje vitkih proce-
sov dela 
Optimiziranje procesov dela 
Racionalizacija števila de-
lovnih ur v posamezni enoti 
UC 
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 Strateška mapa 
Cilji 

Kazalniki 
Merila 

Ciljne vrednosti Pobude 

Enoti za poškodbe pa 
trije pacienti 

Spodbujanje k novim idejam 
in uvajanje novosti v procese 
dela 
 

 

Boljša organizira-
nost in odzivnost 
zaposlenih ter jav-
nosti v primeru 
urgentnih stanj, 
višja stopnja preži-
vetja ob oživljanju 

Delež reanimiranih 
pacientov, pri katerih 
se vzpostavi ROSC8 
na letni ravni 

Delež reanimiranih 
pacientov, pri katerih 
se vzpostavi ROSC8, 
preseže 25 % na letni 
ravni 

Natančno izpolnjevanje in 
obdelava Reanimacijskega 
protokola in Poročila o oživ-
ljanju 

Vidik uče-
nja in rasti 

Stalno izobraževa-
nje in urjenje veščin 

Število zunanjih izo-
braževanj na zaposle-
nega na leto 
 
Število notranjih izo-
braževanj na zaposle-
nega na leto 
 
Število strokovnih 
napredovanj do leta 
2022 
 
Število strokovnih 
objav na leto 
Število mentorjev do 
leta 2022 

Vsak zdravstveni de-
lavec eno do dve zu-
nanji izobraževanji 
na leto 
Vsak zaposleni vsaj 
pet notranjih izobra-
ževanj na leto 
100 % vseh diplomi-
ranih medicinskih 
sester in diplomiranih 
zdravstvenikov 
opravljen tečaj iz 
MTS2, 80 % tečaj iz 
ALS3 in 40 % tečaj iz 
ATCN4 do leta 2022 
Vsi zdravstveni de-
lavci opravljen tečaj 
iz MRMI5 in kemij-
skih nesreč do leta 
2022 
80 % zdravstvenih 
delavcev opravljen 
tečaj iz TPO6 otroka 
do leta 2022 
Štirje zaključeni ma-
gistrski študiji iz po-
dročja ZN do leta 
2022 
Ena strokovna objava 
na leto 
80 % vsega zdrav-
stvenega osebja po-
stanejo mentorji do 
leta 2022 

Spodbujanje k samoiniciativ-
nosti ter predanost do dela in 
učenja 
Aktivno iskanje dodatnih fi-
nančnih sredstev za izobra-
ževanje 
Opolnomočenje vseh zapo-
slenih glede na kompetence 
posameznika 
Organiziranje izobraževanj 
znotraj UC 
 

Motiviranje za delo Stopnja negativne 
fluktuacije zdravstve-
nega osebja na leto 
 
Zdravstveni absenti-
zem v enem letu 
 

Stopnja negativne 
fluktuacije zdravstve-
nega osebja ne pre-
sega 5 % na leto 
Zdravstveni absenti-
zem zdravstvenega 
osebja ne presega 2,5 
% delovnih dni na 
leto 

Aktivno iskanje, zaposlova-
nje in zadržanje najbolj us-
posobljenih delavcev 
Oblikovanje tima 
Oblikovanje in prepoznav-
nost vodstva 
Sooblikovanje in sledenje 
vseh zaposlenih poslanstvu 
in viziji UC  
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 Strateška mapa 
Cilji 

Kazalniki 
Merila 

Ciljne vrednosti Pobude 

Vlaganje v infra-
strukturo 

Uporaba bolnišnič-
nega informacijskega 
sistema 
 
Uporaba službene 
elektronske pošte 
 
Uporaba sodobnih 
medicinskih tehnič-
nih pripomočkov in 
naprav v UC 

Vsi zdravstveni de-
lavci znajo do leta 
2022 uporabljati bol-
nišnični zdravstveni 
sistem in sisteme, ki 
se navezujejo nanj, 
uporabljati in dnevno 
preverjati službeno 
elektronsko pošto, 
uporabljati vse medi-
cinske tehnične pri-
pomočke in naprave 
v UC, kar dokažejo z 
rednim preverjanjem 
usposobljenosti 

Izobraževanje na področju 
IT tehnologije ter njeno po-
sodabljanje 
Spodbujanje komuniciranja 
preko interneta 
 

 Inovativnost in kre-
ativnost 
Sodelovanje z uč-
nimi ustanovami in 
industrijo 

Število strokovnih 
predavanj na leto 
 
Število gostujočih 
študentov, pripravni-
kov, sekundarijev in 
specializantov na leto 
 

10 strokovnih preda-
vanj na leto 
Izobraževanje opravi 
10 gostujočih študen-
tov Fakultete za vede 
o zdravju in 10 pri-
pravnikov srednje 
zdravstvene šole na 
leto ter vsi študenti 
Medicinske fakultete 
in sekundariji v 
sklopu kroženja v 
bolnišnici na leto 

Omogočanje pridobivanja 
kakovostnega znanja in 
spretnosti izven UC 
Vključevanje v delo učnih 
ustanov v obliki predavanj in 
raziskovalnih programov 
Obiskovanje sejmov medi-
cinske opreme ter seznanja-
nje z novostmi na področju 
medicinskih pripomočkov in 
zdravil 

 Sodelovanje z ZD 
Nova Gorica, UKC 
Ljubljana in osta-
limi urgentnimi 
centri 

MM9 konference 
med UC in ZD Nova 
Gorica 
 
Strokovni obisk 
urgentnih centrov v 
Sloveniji do leta 
2022 

Izvedba MM9 konfe-
renc med UC in ZD 
Nova Gorica, kadar 
se izkaže potreba na 
mesečni ravni 
Strokovni obisk vseh 
urgentnih centrov v 
Sloveniji do leta 
2022 

Strokovno sodelovanje z ZD 
Nova Gorica 
Primerjava dobre prakse 
(»benchmark«) z drugimi 
UC 
Strokovno sodelovanje s ter-
ciarno ustanovo – UKC Lju-
bljana 

 Ozaveščanje zapo-
slenih in javnosti o 
urgentnih stanjih ter 
učenje TPO6 

Učenje postopkov 
TPO6 na letni ravni 

Redno organiziranje 
tečajev TPO6 za za-
poslene izven UC in 
laično javnost na 
letni ravni 

Nabava pripomočkov za uče-
nje DPO7 

Organiziranje izobraževanj 
zunaj UC za ostale zaposlene 
in laično javnost 

Razlaga kratic v Tabeli 1: 
- EZTS1: Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 
- MTS2: Manchester Triage System  
- ALS3: Advanced Life Support 
- ATCN4: Advanced Trauma Care for Nurses 
- MRMI5: Medical Response to Major Incidents 
- TPO6: Temeljni postopki oživljanja  
- DPO7: Dodatni postopki oživljanja 
- ROSC8: Return of Spontaneous Circulation 
- MM9: Morbidity and Mortality 
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4. Vpeljava optimalne rešitve 

Po opredelitvi poslanstva in vizije Urgentnega centra 
Nova Gorica sem pri gradnji strateške mape izbral 
štiri strateške teme, pomembne za razvoj, in sicer: 
- celostno obravnavo, 
- raziskave, razvoj in inovativnost, 
- strateško partnerstvo, 
- skrb za okolje in trajnostni razvoj. 
Strateške teme sem nato razpel preko štirih vidikov 
strateških uravnoteženih kazalnikov, in sicer preko: 
- vidika učenja in rasti, 
- notranjega vidika kliničnih in poslovnih procesov 
- vidika odjemalcev, 
- skrbi za zdravje, vrednosti za deležnike in finanč-

nega vidika. 
Vsako od kategorij sem po navpičnici in vodoravnici 
opredelil še s/z: 
- cilji, 
- merili za doseganje ciljev, 
- ciljnimi vrednostmi, 
- pobudami za doseganje ciljev. 
Prvo stopnjo v strateški mapi predstavlja vidik učenja 
in rasti. V celostni obravnavi, ki gradi prvo strateško 
temo, so najpomembnejši deležniki vsi zaposleni v 
urgentnem centru ter tisti, zaposleni na drugih oddel-
kih bolnišnice, ki občasno delajo tudi v urgentnem 
centru. Pred seboj imajo tri glavne cilje, in to so stalno 
izobraževanje, kamor sodi tudi urjenje veščin, dalje 
motiviranje za delo, kamor sodijo tudi zmožnost hi-
trega prilagajanja spremembam, spoštljiva komuni-
kacija in pripravljenost na sodelovanje, odgovorno in 
smiselno delovanje ter ustvarjanje varnega in prijet-
nega okolja. Tretji cilj je tehnične narave in predstav-
lja vlaganje v infrastrukturo. Zaposleni, ki sledijo tem 
ciljem, so dovolj opolnomočeni in spodbujeni za obli-
kovanje, razvoj in optimiziranje sodobnih procesov 
dela in kliničnih poti ter večanje produktivnosti, 
hkrati pa neposredno vplivajo na cilje, zastavljene v 
preostalih treh strateških stebrih. Naslednja strateška 
tema, ki je ključnega pomena za razvoj Urgentnega 
centra Nova Gorica, so raziskave, razvoj in inovativ-
nost. Sem sodijo vse pobude po ustvarjanju novega in 
preoblikovanju starega v smotrnejše. V ospredju je 
sodelovanje z najrazličnejšimi izobraževalnimi usta-
novami, tako na področju zdravstva in medicine kot 
tudi na ostalih področjih v obliki pridobivanja znanja 
od drugih ali v obliki posredovanja znanja drugim. 
Tudi tu je tretji cilj tehnične narave in predstavlja so-
delovanje z industrijo na področju inovacij v urgentni 
medicini, pa tudi na področju farmakologije. Tretja 
strateška tema govori o strateškem partnerstvu. Tre-
nutno je naš najpomembnejši strateški partner Zdrav-
stveni dom Nova Gorica, saj je tako strokovno kot 
tudi organizacijsko v dobršnem delu zadolžen za 

potek dela v Enoti za hitre preglede. Do pridobitve 
ustreznega števila specialistov za urgentno medicino, 
ki bi bili zaposleni v urgentnem centru, delajo v tej 
enoti zdravniki in medicinske sestre iz prej omenje-
nega zdravstvenega doma. Ker gre za pomemben del 
urgentnega centra, je dobro strateško sodelovanje 
med obema stranema izrednega pomena. Za izme-
njavo izkušenj in dobrih praks je zelo pomembno tudi 
sodelovanje z ostalimi urgentnimi centri po vsej Slo-
veniji, tako imamo na tem področju organizirane 
stalne strokovne obiske. Na področju terciarne dejav-
nosti smo v skladu z EMOUC-om dolžni sodelovati z 
UKC Ljubljana, ki je tudi bolnišnica, kamor napo-
timo paciente, ki jih v naši ustanovi ne moremo 
ustrezno obravnavati. Vsi trije strateški stebri nepo-
sredno vplivajo na razvoj in optimiziranje procesov 
dela in kliničnih poti. Zadnji steber odličnosti na 
ravni vidika učenja in rasti predstavlja skrb za širše 
družbeno okolje in trajnostni razvoj. Sem uvrščam 
vse zaposlene v bolnišnici, ki ne prihajajo v stik z 
urgentnim centrom ter laično javnost. Naloga zapo-
slenih v urgentnem centru je, da jih ozavešča o 
urgentnih stanjih ter jih uči postopkov oživljanja. S 
tem pripomore k boljši organiziranosti in odzivnosti 
vseh zaposlenih in laične javnosti v primeru urgent-
nih stanj ter zviša delež preživetih ob oživljanju. 
Za doseganje želenih rezultatov na področju vidika 
izobraževanja in rasti predlagam naslednje pobude: 
- Spodbujanje k samoiniciativnosti ter predanost do 

dela in učenja s pomočjo krepitve odgovornosti do 
dela in rednimi tedenskimi sestanki vseh zaposle-
nih. 

- Omogočanje pridobivanja kakovostnega znanja in 
spretnosti izven urgentnega centra s spodbujanjem 
udeleževanja na raznih seminarjih, učnih delavni-
cah, kongresih ter licenčnih izobraževanjih, pa 
tudi s podiplomskim in specialističnim izobraže-
vanjem. 

- Aktivno iskanje dodatnih finančnih sredstev za iz-
obraževanje s povečevanjem števila mentorjev ter 
vključevanjem v raziskovalne naloge. 

- Nabava pripomočkov za učenje dpo tudi s pomo-
čjo donacijskih sredstev. 

- Opolnomočenje vseh zaposlenih glede na kompe-
tence posameznika z jasnim naborom znanj in 
veščin, potrebnih za opravljanje specifičnih/speci-
alnih del in nalog. 

- Organiziranje izobraževanj znotraj urgentnega 
centra z vabljenjem tujih predavateljev ter v obliki 
učnih delavnic za večje število udeleženih. 

- Organiziranje izobraževanj zunaj urgentnega cen-
tra za ostale zaposlene in laično javnost na podro-
čju temeljnih postopkov oživljanja, dodatnih po-
stopkov oživljanja in ostalih veščin urgentne me-
dicine. 
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- Vključevanje v delo učnih ustanov v obliki preda-
vanj in raziskovalnih programov kot gostujoči 
predavatelji in študenti. 

- Strokovno sodelovanje z ZD Nova Gorica v obliki 
izmenjave dobrih praks, reševanja skupnih stro-
kovnih in organizacijskih težav ter organiziranja 
skupnih mm konferenc. 

- Primerjava dobre prakse (»benchmark«) z dru-
gimi urgentnimi centri v obliki rednih in »ad hoc« 
delovnih sestankov in obiskov zaposlenih. 

- Strokovno sodelovanje s terciarno ustanovo – 
UKC Ljubljana v obliki specialnih izobraževanj in 
posvetov. 

- Aktivno iskanje, zaposlovanje in zadržanje najbolj 
usposobljenih delavcev, ki naj se začne že na ravni 
srednjih in visokih šol ter med gostujočimi štu-
denti, pripravniki in sekundariji. 

- Oblikovanje tima s pomočjo raznih učnih delavnic 
ter medsebojnih formalnih in neformalnih dru-
ženj.  

- Oblikovanje in prepoznavnost vodstva tudi s po-
močjo dodatnega in specifičnega izobraževanja na 
področju managementa. 

- Sooblikovanje in sledenje vseh zaposlenih poslan-
stvu in viziji urgentnega centra s poznavanjem 
organizacijskih predpisov. 

- Izobraževanje na področju it tehnologije ter njeno 
posodabljanje s pomočjo dobrega sodelovanja in 
odzivnostjo zaposlenih v bolnišničnem računalni-
škem centru. 

- Spodbujanje komuniciranja preko interneta s pre-
hodom na brez papirno poslovanje. 

- Obiskovanje sejmov medicinske opreme ter sez-
nanjanje z novostmi na področju medicinskih pri-
pomočkov in zdravil. 

Pri tem predlagam naslednja merila in ciljne vredno-
sti za nadzorovanje kakovosti izvajanja pobud na po-
dročju vidika učenja in rasti: 
- Število zunanjih izobraževanj na zaposlenega na 

leto: 
o Vsak zdravstveni delavec eno do dve zunanji 

izobraževanji na leto. 
o 100 % vseh diplomiranih medicinskih sester in 

diplomiranih zdravstvenikov opravljen tečaj iz 
MTS, 80 % tečaj iz ALS in 40 % tečaj iz 
ATCN do leta 2022. 

o Vsi zdravstveni delavci opravljen tečaj iz 
MRMI in kemijskih nesreč do leta 2022. 

o 80 % zdravstvenih delavcev opravljen tečaj iz 
TPO otroka do leta 2022. 

 
- Število notranjih izobraževanj na zaposlenega na 

leto: 
o Vsak zaposleni vsaj pet notranjih izobraževanj 

na leto. 

- Število strokovnih napredovanj do leta 2022: 
o Štirje zaključeni magistrski študiji iz področja 

ZN do leta 2022. 
- Število strokovnih objav na leto: 

o 1 strokovna objava na leto. 
- Število strokovnih predavanj na leto: 

o 10 strokovnih predavanj na leto. 
- Število gostujočih študentov, pripravnikov, se-

kundarijev in specializantov na leto: 
o Izobraževanje opravi 10 gostujočih študentov 

Fakultete za vede o zdravju in 10 pripravnikov 
srednje zdravstvene šole na leto ter vsi študenti 
Medicinske fakultete in sekundariji v sklopu 
kroženja v bolnišnici na leto. 

- Število mentorjev do leta 2022: 
o 80 % vsega zdravstvenega osebja postanejo 

mentorji do leta 2022. 
- Stopnja negativne fluktuacije zdravstvenega 

osebja na leto: 
o Stopnja negativne fluktuacije zdravstvenega 

osebja ne presega 5 % na leto. 
- Zdravstveni absentizem v enem letu: 

o Zdravstveni absentizem zdravstvenega osebja 
ne presega 2,5 % delovnih dni na leto. 

- Uporaba bolnišničnega informacijskega sistema: 
o Vsi zdravstveni delavci znajo do leta 2022 

uporabljati bolnišnični zdravstveni sistem in 
sisteme, ki se navezujejo nanj. 

- Uporaba službene elektronske pošte: 
o Vsi zdravstveni delavci morajo znati do leta 

2022 dnevno preverjati službeno elektronsko 
pošto. 

- Uporaba sodobnih medicinskih tehničnih pripo-
močkov in naprav v urgentnem centru: 
o Vsi zdravstveni delavci znajo do leta 2022 

uporabljati vse medicinske tehnične pripo-
močke in naprave v urgentnem centru, kar do-
kažejo z rednim preverjanjem usposobljenosti. 

 
Naslednja stopnja pri izgradnji strateške mape določa 
notranji vidik kliničnih in poslovnih procesov. Cilj 
celostne obravnave na tej stopnji je oblikovanje so-
dobnih procesov dela in kliničnih poti ter večanje 
produktivnosti. Lahko bi rekli, da stopata v ospredje 
učinkovitost in uspešnost, da delamo prave stvari na 
pravilen način. Poleg zaposlenih v urgentnem centru 
nam pri tem, zlasti pri razvoju in optimiziranju pro-
cesov dela in kliničnih poti pomagajo deležniki, ki so-
delujejo pri raziskavah, razvoju in inovativnosti ter 
seveda strateški partnerji. Pomembno je, da s predlogi 
sodelujejo vsi zaposleni in ne le vodstvo, saj se dobre 
ideje običajno rodijo iz dobre prakse. Sodobni kli-
nični procesi dela in klinične poti so podlaga za dose-
ganje vrhunskih storitev in klinične odličnosti na po-
dročju urgentne medicine, zato se jim moramo 
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posvetiti z vso resnostjo. Neposredno vplivajo na za-
dovoljstvo pacientov, pozitivno poslovanje in optimi-
zacijo stroškov. 
Poseben poudarek je namenjen skrbi na okolje in traj-
nostnemu razvoju kot četrtemu stebru strateških tem, 
ki je delno razpet tudi na vidik odjemalcev. Širša jav-
nost (tudi zaposleni na drugih oddelkih bolnišnice) 
ima brez dvoma veliko koristi od znanj na področju 
urgentne medicine, ki jih lahko pridobi od zdravstve-
nega osebja urgentnega centra, ki s tem pripomore k 
boljši organiziranosti in odzivnosti tako zaposlenih v 
bolnišnici kot tudi laične javnosti. Posledica tega je 
manjša obolevnost, boljši izid zdravljenja ter večja 
možnost preživetja ob pravilnem kardiopulmonalnem 
oživljanju, ki ga lahko nudijo že očividci na terenu. 
Za doseganje želenih rezultatov na področju notra-
njega vidika kliničnih in poslovnih procesov predla-
gam naslednje pobude: 
Izdelava in letno preverjanje skladnosti organizacij-
skega predpisa »Obvladovanje procesa urgentne de-
javnosti« s svojimi podrednimi dokumenti, kar 
imamo v Urgentnem centru Nova Gorica že narejeno 
in čaka na prvo preverjanje. 
- Izdelava kliničnih poti za akutni koronarni dogo-

dek, akutni cerebrovaskularni dogodek in poli-
travmatiziranega pacienta skladno z navodili 
EMOUC-a. 

- Spodbujanje k raziskovalnemu delu, kadar nale-
timo na urgentno področje, ki še ni dovolj dobro 
raziskano. 

- Izoblikovanje vitkih procesov dela, kjer potekajo 
procesi dela gladko, v logičnem sosledju in brez 
odvečnih poti. 

- Optimiziranje procesov dela, tako da dobimo s 
čim manjšim številom aktivnosti znotraj procesa 
enak ali boljši rezultat obravnave urgentnega pa-
cienta. 

- Racionalizacija števila delovnih ur v posamezni 
enoti urgentnega centra, tako da imamo vedno 
optimalno število zaposlenih na vseh deloviščih 
glede na uro dneva in na dan v tednu, kjer se je 
treba posebej zavedati, da ne glede na število 
obravnav, tudi takrat, ko trenutno ni pacientov, 
mora biti na deloviščih vedno prisotno vsaj naj-
manjše število zaposlenih. 

- Spodbujanje k novim idejam in uvajanje novosti v 
procese dela. 

- Natančno izpolnjevanje in obdelava Reanimacij-
skega protokola in Poročila o oživljanju. 

Pri tem predlagam naslednja merila in ciljne vredno-
sti za nadzorovanje kakovosti izvajanja pobud na po-
dročju notranjega vidika kliničnih in poslovnih pro-
cesov: 
- Deleži vseh pacientov glede na triažno skupino na 

leto: 

o Deleži vseh pacientov na leto znašajo za rdečo 
skupino do 1 %, za oranžno skupino do 5 %, za 
rumeno skupino vsaj 40 %, za zeleno skupino 
do 50 % in za modro skupino do 4. 

- Ocena skladnosti in celovitosti triažnega procesa 
glede na izvajalca triažnega procesa na leto: 
o Najvišje število točk pri oceni skladnosti in ce-

lovitosti triažnega procesa na posameznega iz-
vajalca triažnega procesa na leto. 

- Povprečno število začetih obravnav pacientov na 
uro glede na posamezno enoto na leto: 
o Povprečno število začetih obravnav na uro na 

leto med delovniki med 8.00 in 21.00 znaša v 
Enoti za bolezni en pacient, v Enoti za po-
škodbe pa trije pacienti. 

- Delež reanimiranih pacientov, pri katerih se vzpo-
stavi ROSC na letni ravni: 
o Delež reanimiranih pacientov, pri katerih se 

vzpostavi ROSC, preseže 25 % na letni ravni. 
 

Tretji vidik je vidik odjemalcev, kjer je pri celostni 
obravnavi najpomembnejše zadovoljstvo pacienta, na 
katerega neposredno vplivata razvoj in optimiziranje 
procesov dela in kliničnih poti, ter boljša organizira-
nost in odzivnost zaposlenih in laične javnosti v pri-
meru urgentnih stanj, ne nazadnje tudi višja stopnja 
preživetja ob oživljanju tako na terenu kot v urgent-
nem centru. Zadovoljstvo pacientov ima ugoden 
vpliv na pozitivno finančno stanje lastnikov, v našem 
primeru celotne družbe, saj je financiranje urgentnih 
centrov v največji meri zagotovljeno z denarjem iz 
zdravstvenega zavarovanja in davkoplačevalskim de-
narjem nas vseh. Realno ni pričakovati, da bomo po-
zdravili vse urgentne paciente. Ravno nasprotno, 
večina bo urgentni center zapustila enako bolnih, se-
veda ne tisti, ki so resno oziroma kritično bolni ali 
poškodovani. Povrnitev zdravja ni merilo uspešnosti 
urgentnega centra, temveč je to zadovoljstvo pacien-
tov, ki razumejo in sprejmejo predlagani način zdrav-
ljenja. Samo zadovoljen pacient, tudi če njegovo 
zdravje ne bo popolnoma povrnjeno, je tisti, ki bo 
lahko zadovoljivo opravljal svoje vsakodnevne na-
loge, ne da bi vedno znova vstopal v zdravstveni 
sistem in ga po nepotrebnem obremenjeval, in to 
samo zaradi tega, ker se ob naši zdravstveni obrav-
navi počuti na neki način opeharjenega, negotovega, 
slabo poučenega, prestrašenega, z eno besedo neza-
dovoljnega. 
Poleg pacientov so na ravni vidika odjemalcev zelo 
pomembni tudi strateški partnerji, saj njihovo dobro 
sodelovanje in visoka odzivnost kot posledica skup-
nega razvoja in optimizacije procesov dela in klinič-
nih poti neposredno vplivata na optimizacijo stro-
škov. 
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Za doseganje želenih rezultatov na področju vidika 
odjemalcev predlagam naslednje pobude: 
- Enostaven in hiter dostop do kakovostnih storitev 

vsem uporabnikom brez nepotrebnih birokratskih 
in arhitektonskih ovir. 

- Profesionalen, zaupen in partnerski odnos do pa-
cientov prilagojen potrebam posameznika z vi-
soko stopnjo čustvene in socialne inteligence. 

- Zanesljive zdravstvene storitve ob vseh urah 
dneva in noči vse dni v letu, na katere pacienti 
lahko vedno računajo. 

- Vrhunska usposobljenost zdravstvenega osebja z 
možnostjo konzultacij sub specialistov. 

- Uporaba sodobne tehnologije s stalnim posodab-
ljanjem le-te. 

- Ustvarjanje ugleda v javnosti z izgradnjo pozi-
tivne podobe urgentnega centra s profesionalnim 
odnosom do vseh deležnikov. 

- Organizacijsko sodelovanje z ZD Nova Gorica. 
Pri tem predlagam naslednja merila in ciljne vredno-
sti za nadzorovanje kakovosti izvajanja pobud na po-
dročju vidika odjemalcev: 
- Povprečni čas čakanja do prve obravnave pri 

zdravniku v posamezni enoti na leto: 
o Povprečni čas čakanja do prve obravnave pri 

zdravniku na leto znaša v EHP do 45 minut, v 
EzB in EzP do 30 minut. 

- Povprečni čas celotne obravnave v posamezni 
enoti na leto: 
o Povprečni čas celotne obravnave na leto znaša 

v EHP in EzP do 80 minut, v EzB do 240 mi-
nut. 

- Povprečni čas čakanja do prve obravnave pri 
zdravniku glede na triažno skupino na leto: 
o Povprečni čas čakanja do prve obravnave pri 

zdravniku na leto znaša za rdečo skupino 0 mi-
nut, za oranžno skupino do 10 minut, za ru-
meno skupino do 25 minut, za zeleno skupino 
do 40 minut in za modro skupino do 50 minut. 

- Anketa o zadovoljstvu odjemalcev vsako drugo 
leto: 
o Pozitiven rezultat odgovorov ankete o zado-

voljstvu odjemalcev. 
- Delovni sestanki z vodstvom ZD Nova Gorica 

mesečno: 
o Enkrat na mesec delovni sestanek z vodstvom 

ZD Nova Gorica. 
Preostane še zadnji vidik pri izgradnji strateške mape. 
Ker v javnih zavodih dobiček ni glavni namen delo-
vanja, čeprav je za nemoteno posodabljanje procesov 
dela, prenovo osnovnih sredstev in uvajanje novosti, 
nujno potreben, predstavlja ta stopnja poleg finanč-
nega vidika še skrb za zdravje širše javnosti in ustvar-
janje vrednosti za vse deležnike. Zadovoljni pacienti 
so tisti promotor, ki neposredno vpliva na dva cilja 

celostne obravnave na tej stopnji, to sta pozitivno fi-
nančno poslovanje in zadovoljstvo deležnikov, med 
tem, ko je cilj ostalih treh strateških stebrov optimi-
zacija stroškov. Čeprav so omenjeni cilji zelo splošne 
narave, pa skrivajo v sebi ključne gradnike na podro-
čju nujne medicinske pomoči, kot so postavitev sta-
bilnih finančnih temeljev in vzdrževanje finančno 
vzdržnega poslovanja z namenom neprekinjenega za-
gotavljanja in stalnega razvoja strokovne obravnave 
urgentnih pacientov, optimizirana poraba finančnih 
sredstev, namenjenih za zdravstvo, uvedba dognanj 
raziskovalnega dela v širšo družbo ter izboljšanje 
zdravstvenega stanja prebivalcev v regiji. 
Za doseganje želenih rezultatov na področju skrbi za 
zdravje, ustvarjanju vrednosti za deležnike in finanč-
nega vidika predlagam naslednje pobude: 
- Racionalizacija porabe materialnih sredstev in 

energentov z izdelavo natančnega seznama vsega 
dopustnega materiala in zdravil, ki se v urgentnem 
centru lahko uporabljajo. 

- Racionalizacija pri naročanju storitev z izdelavo 
seznama urgentnih storitev, tudi laboratorijskih 
preiskav, do katerih je urgentni pacient upravičen. 

- Zmanjševanje zalog z opredelitvijo minimalne ko-
ličine vsakega artikla posebej, ki ga moramo imeti 
v oddelčni lekarni oziroma skladišču za nemoteno 
oskrbo urgentnih pacientov.  

- Natančno in dosledno beleženje ter obračunavanje 
porabe in storitev, tudi pogodbenim partnerjem, za 
kar je treba izdelati in objaviti cenike vseh arti-
klov, zdravil in storitev, osebje v urgentnem cen-
tru pa ustrezno usposobiti za pravilno beleženje. 

- Samoplačniška obravnava ne nujnih pacientov 
skladno s strokovnimi smernicami, ki opredelijo 
urgentna stanja. 

- Dotok pacientov iz sosednjih občin, ki ga je smi-
selno in upravičeno povečati le takrat, kadar denar 
sledi pacientu, sicer ne. 

- Dotok pacientov v okviru EZTS v okviru čezmej-
nega sodelovanja na področju zdravstva. 

- Širitev dejavnosti takrat, kadar je dodatni program 
tudi finančno ovrednoten in plačan. 

- Racionalizacija števila zaposlenih skladno s potre-
bami, ki jih opredeli stroka. 

- Donacije. 
Pri tem predlagam naslednja merila in ciljne vredno-
sti za nadzorovanje kakovosti izvajanja pobud na po-
dročju skrbi za zdravje, ustvarjanju vrednosti za de-
ležnike in finančnega vidika: 
- Preseganje prihodkov nad odhodki na letni ravni: 

o Rast prihodkov nad odhodki za 2 % na letni 
ravni. 

- Povprečni strošek na pacienta na leto: 
o Padec povprečnega stroška na pacienta za 2 % 

na leto. 
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- Povprečni prihodek na zaposlenega na leto: 
o Rast povprečnega prihodka na zaposlenega za 

2 % na leto. 
- Rast števila pacientov na letni ravni: 

o Število pacientov se poveča do 5 % na letni 
ravni. 

Na ta način sem opredelil izgradnjo strateške mape in 
sistem uravnoteženih strateških kazalnikov za 
Urgentni center Nova Gorica do leta 2022. 
 
Analiza vpliva na poslovanje 

V svoji projektni nalogi predlagam izdelavo strateške 
mape in sistema strateških uravnoteženih kazalnikov 
za Urgentni center Nova Gorica, kar do zdaj še ni bilo 
narejeno, zato je težko predvideti oziroma napove-
dati, ali bo tako strateško načrtovanje obrodilo želene 
sadove, postalo del zaposlenih in nas pripeljalo do že-
lenega cilja. Toliko bolj, ker so razmere v zdravstvu, 
še posebej pri načinu financiranja urgentnih centrov 

zelo zapletene in se lahko pomembno spremenijo v 
obdobju, ki ga zajema strateška mapa. Pa vendar me-
nim, da je rešitev, ponujena v tej projektni nalogi, do-
brodošla pomoč pri organiziranju in vodenju urgent-
nega centra tako v obliki podpore vodstvu kot tudi 
vseh zaposlenih. Menim tudi, da ima možnosti pozi-
tivnega vplivanja na vse deležnike, saj zajema široko 
paleto aktivnosti, je konkretna v ponujenih pobudah 
in preprosta za uresničevanje. 
Ne glede na predhodne ugotovitve pa lahko vseeno 
zaključim svojo projektno nalogo z BSC SWOT ana-
lizo, ki združuje dve tako močni orodji, kot sta sistem 
uravnoteženih strateških kazalnikov in SWOT ana-
lizo. Za razliko od klasične SWOT analize, ki se spra-
šuje po zunanjih dejavnikih, kadar opisuje priložnosti 
in nevarnosti, pa BSC SWOT analiza upošteva pri teh 
dveh atributih tako zunanje kot tudi notranje dejav-
nike. Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za 
vsak vidik posebej prikazujem v naslednji tabeli: 

 

Tabela 3: BSC SWOT analiza 

 Prednosti Slabosti Priložnosti Nevarnosti 

Skrb za zdra-
vje 
Vrednost za 
deležnike 
Finančni vidik 

Zmanjšanje števila 
sprejemov na bolni-
šnično zdravljenje 
Izboljšanje zdravstve-
nega stanja prebival-
cev v regiji 

Zloraba sistema hitre 
dostopnosti do zdrav-
stvenih uslug zaradi 
preobremenjenosti 
primarnega zdravstva 
in neurgentnih paci-
entov 

Ozaveščanje stro-
kovne in laične javno-
sti o urgentnih stanjih 
in samopomoči 

Razpad sistema sodobne 
organiziranosti urgentnih 
centrov zaradi finančne ne-
urejenosti, ko denar ne 
sledi pacientu 

Vidik odjemal-
cev 

Zmožnost hitre in ce-
lovite obravnave 
urgentnih pacientov 
na enem mestu 

Slabša pretočnost v 
primeru večjega šte-
vila pacientov 

Nudenje zdravstvenih 
uslug po meri posa-
meznega pacienta na 
prijazen način 

Zmanjšan ugled v javnosti 
zaradi morebitnega nepro-
fesionalnega odnosa do pa-
cientov zaradi različnih 
razlogov 

Notranji vidik 
Klinični in po-
slovni procesi 

Sodobno izdelani pro-
cesi dela in kliničnih 
poti 

Optimalna stopnja 
vitkih procesov dela 
še ni dosežena 

Ustvarjanje pogojev 
za pridobitev akredi-
tacije in standarda 
ISO 9001:2015 

Hipernormiranost proce-
sov dela in kliničnih poti 
Slaba seznanitev ter slabo 
upoštevanje procesov dela 
in kliničnih poti s strani za-
poslenih 

Vidik učenja in 
rasti 

Mlad, hitro učeči se in 
ambiciozen kolektiv 
Razpolaganje s speci-
fičnimi znanji 
Prisotnost sodobne IT 
tehnologije 
Dobri delovni pogoji 

Pomanjkanje izku-
šenj in določenih 
veščin 

Popolnoma nova de-
javnost 
Odsotnost konku-
rence v regiji 
Dojemljivost za ino-
vacije 

Izguba visoko kvalifici-
rane delovne sile zaradi 
sprememb na trgu dela 
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5. Zaključek 

Urgentni center Nova Gorica je eden izmed desetih 
urgentnih centrov v Sloveniji, katerega poslanstvo je 
skrb za urgentne paciente, cilj pa postati vodilni re-
gijski strokovni, povezovalni, raziskovalni in učni 
center na področju urgentne medicine. Krovni doku-
ment za njegovo delovanje predstavlja EMOUC, ki je 
splošne narave in ga je bilo treba prilagoditi vsakemu 
urgentnemu centru posebej. V njem so dobro opisane 
rešitve za začetno delovanje urgentnih centrov, precej 
manj pa je razdelan način dela za prihodnost. Zato 
smo v Urgentnem centru Nova Gorica zaradi želje po 
doseganju zastavljenega cilja začutili potrebo po iz-
delavi ustreznega strateškega načrta. Kot 

najprikladnejše orodje za to se je izkazala izdelava 
strateške mape s sistemom strateških uravnoteženih 
kazalnikov po Kaplanu in Nortonu, kjer so natančno 
opredeljene štiri strateške teme in štirje vidiki strate-
ških uravnoteženih kazalnikov z najpomembnejšim 
deležnikom – zadovoljnim pacientom. V BSC SWOT 
analizi so za zaključek predstavljene še prednosti, sla-
bosti, priložnosti in nevarnosti za vsak vidik strateške 
mape posebej. 
S predlagano izvedbo projektne naloge sporočam, da 
je dobro zasnovan načrt podlaga za razvoj in dosega-
nje cilja. Menim, da rešitve, ki sem jih predlagal, 
lahko v modificirani obliki uporabijo tudi ostali od-
delki bolnišnice, predvsem pa sorodni urgentni centri. 
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