ZDRUŽENJE
ZDRAVSTVENIH ZAVODOV
SLOVENIJE

Skupaj nas je 93
Smo strokovna organizacija javnih zdravstvenih zavodov in drugih pravnih
oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije. Naš glavni
namen je povezovanje in sodelovanje vseh članov, zastopanje njihovih

interesov, obveščanje in svetovanje in s tem zagotavljanje boljših pogojev za
njihovo delovanje.

Na dan 1. 11. 2016 v združenju dosegamo 100 % včlanjenost javnih
zdravstvenih zavodov.

59

zdravstvenih domov

27

bolnišnic

4

3

zavodov na
primarni ravni
zavodov na
sekundarni ravni
zavodov na
terciarni ravni

2 univerzitetna klinična centra, 10 splošnih,
7 specialnih, 5 psihiatričnih, 2 porodnišnici,
mladinsko klimatsko zdravilišče

drugi javni zdravstveni zavodi

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Zavod RS za
transfuzijsko medicino, Slovenija ‒ transplant

zasebne zdravstvene organizacije

61
24
8

Kaj delamo
V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije opravljamo
naslednje naloge:

• za člane izvajamo pravno in ekonomsko-analitsko svetovanje,

• člane združenja obveščamo o novostih na področjih računovodenja in
obdavčevanja,

• sodelujemo pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja
zdravstva,

• spremljamo, usmerjamo aktivnosti in zastopamo interese članov pri
dogovarjanju za izvajanje programov in njihovih cen,

• sodelujemo pri urejanju odnosov med ZZZS in člani združenja,

• zastopamo interese članov združenja v odnosih z Vlado Republike
Slovenije in pristojnimi ministrstvi,

• sodelujemo pri sklepanju in uveljavljanju kolektivnih pogodb s stališča
zastopanja interesov članov združenja,

• uresničujemo skupne interese članov na področju organizacije

poslovanja in ustvarjanja pogojev za učinkovito izvajanje zdravstvene
dejavnosti,

• izvajamo postopke skupnih javnih naročil na podlagi pooblastil članov,
• sodelujemo pri izvajanju nalog s področja notranjega nadzora javnih
financ,

• sodelujemo pri vzpostavljanju sistema kakovosti,

• članom združenja nudimo pomoč in informacije pri pridobivanju
EU- sredstev,

• sodelujemo pri vzpostavljanju enotnega informacijskega sistema ter
vpeljevanju elektronskega poslovanja in arhiviranja,

• organiziramo in izvajamo naloge s področja komuniciranja in odnosov
z javnostmi,

• smo jedro razvoja mediacije v zdravstvu in izvajamo mediacijske
storitve,

• urejamo pridobivanje povračil stroškov dela za pripravnike in
sekundarije z ZZZS,

• organiziramo strokovna izobraževanja za potrebe članov,

• izdajamo strokovna gradiva z namenom informiranja članic,
• uresničujemo druge skupne interese članov združenja.

DELOVANJE ZDRUŽENJA
Združenje upravlja

Izvršilni organ Združenja je

Skupščina združenja

Upravni odbor

Odbori Skupščine:

Stalne komisije Upravnega odbora:

• Odbor osnovne zdravstvene dejavnosti

• Pravna komisija

• Odbor psihiatrične bolnišnične

• Komisija osnovne zdravstvene

• Odbor bolnišnične dejavnosti

• Ekonomska komisija
• dejavnosti

dejavnosti

• Odbor zobozdravstvene dejavnosti

• Komisija za notranji nadzor

• Komisija za informacijske sisteme

• Odbor terciarne dejavnosti

• Komisija za kakovost

Združenje vodi direktor
združenja
Strokovna služba združenja
pripravlja strokovne podlage za
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Zavzemamo se za
• ohranitev javnega zdravstva (tako z vidika izvajanja kot financiranja
zdravstvene dejavnosti),

• zagotavljanje kakovostne, varne in vsem dostopne zdravstvene
oskrbe,

• učinkovito, strokovno in avtonomno delovanje zdravstvenih
zavodov.

Verjamemo
V solidaren, dostopen in pravičen zdravstveni sistem.

Ohranjajo nas
Znanje, strokovnost, izkušnje, kontinuiteta, medsebojno
(s) poznavanje, pretok informacij in izzivi.

Naše poslanstvo
Vidimo ga v spremljanju in razvoju menedžmentske stroke in dobrih

praks ter ustvarjanju pogojev za strokoven in odgovoren menedžment.

Vizija
Z medsebojnim sodelovanjem, povezovanjem in izmenjavo dobrih praks
ustvarjati pogoje za moderno upravljanje zdravstvenih zavodov.

Zgodovina
Leta 2013 smo praznovali 50. obletnico ustanovitve (predhodnica
združenja, Skupnost zdravstvenih zavodov, je bila ustanovljena
9. decembra 1963).

Letno se strokovnih dogodkov združenja (seminarjev,
izobraževanj, posvetov) udeležuje preko 1000
zaposlenih v zdravstvenih zavodih.

Sodelujemo s sorodnimi domačimi in mednarodnimi
organizacijami in smo član Evropskega združenja
bolnišnične in zdravstvene oskrbe (HOPE).

Enkrat mesečno izdajamo revijo Novis, namenjeno

pretoku informacij in razvoju stroke menedžmenta

ter enkrat letno t. i. Roza knjigo (podatki in kazalci

poslovanja javnih zdravstvenih zavodov za tekoče leto).

Naslov: Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana.

Telefon: 00386 (0) 592 27 190. E-naslov: gp.zdruzenje@zdrzz.si.
Davčna številka: SI19145837, Matična številka: 5054087.
Obiščite nas na spletni strani združenja (www.zdrzz.si),

profilu Facebook ali Twitterju.

