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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE 
 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju 
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 

104/10, 104/11 in 86/16): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka za leto 2018 

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti za leto 2018 

 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  

 

‒ Obrazec 1: Delovni program 2018 

 

‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018  
 

‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 

 

‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018 

 

‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2018 

 

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 
 

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  

 

1.1. OSEBNA IZKAZNICA 

 

IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ  
 

SEDEŽ: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj 
 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054796 

 

DAVČNA ŠTEVILKA: 35767294 

 

ŠIFRA UPORABNIKA: 27863 

 

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100 

 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278670 

 

TELEFON, FAX: (02) 749-14-00, (02) 749-16-30 

 

SPLETNA STRAN: http//www.sb-ptuj.si 

 

USTANOVITELJ: Republika Slovenija 

 

DATUM USTANOVITVE: Leto 1874 

 

ORGANI ZAVODA: 

 

Svet zavoda SB Ptuj – 7 članov 

 Ustanovitelj – 4 člani, 
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 1 član, 

 Mestna občina Ptuj – 1 član, 

 SB Ptuj – 1 član. 

 

Direktor SB Ptuj  
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1.2. DEJAVNOST 

 

 

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj (v nadaljevanju: SB Ptuj) je poslovni subjekt na 
področju zdravstva v severovzhodni Sloveniji. Z izvajanjem zdravstvenih storitev pokriva 

gravitacijsko območje približno 120.000 prebivalcev.  
 

Spremembe in dopolnitve Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, ki jih je svet 
zavoda sprejel 24.11.2005, 23.2.2007 in 28.01.2009, opredeljujejo, da SB Ptuj kot javni 

zdravstveni zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni (6. člen), ki obsega: 
 

G 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki; 

I 56.102         Okrepčevalnice in podobni obrati; 

M 72.110       Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije; 
M 72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in  
         tehnologije; 

M 72.200     Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike: 
P 85.590       Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; 
Q 86.100     Bolnišnična zdravstvena dejavnost; 
Q 86.220  Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost; 
Q 86.909  Druge zdravstvene dejavnosti; 

S 96.010  Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. 
 

SB Ptuj opravlja dejavnost v okviru bolnišničnih oddelkov, specialističnih ambulant in 
splošnih služb (17. člen). Bolnišnični oddelki in specialistične ambulante so naslednje: 
 

 kirurgija s specialističnimi ambulantami,  
 ortopedija s specialističnimi ambulantami, 
 ginekologija in porodništvo s specialističnimi ambulantami, 
 interna medicina z diabetološkim dispanzerjem, specialističnimi internističnimi 

ambulantami, 

 pediatrija s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko, 
 oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje (v nadaljevanju: PBZ). 
 oddelek za reanimacijo, anestezijo, nego in terapije bolečine s protibolečinsko ambulanto, 
 rentgen z rentgenološko in ultrazvočno diagnostiko, CT, MRI, 

 oddelek za znanstveno raziskovalno dejavnost, 

 lekarna, 

 laboratorijska diagnostika, 

 hospitalna in ambulantna medicinska rehabilitacija, 

 očesna specialistična ambulanta, 
 otorinolaringološka specialistična ambulanta, 
 nevrološka specialistična ambulanta, 

 program SVIT, Dora 
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SB Ptuj je tudi učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega 
izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, srednje poklicnega 
izobraževalnega programa bolničar-negovalec in študentov visokošolskega strokovnega 
študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina 
ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina. 
 

Za uresničevanje svojega poslanstva preko izvajanja navedenih dejavnosti se SB Ptuj 

povezuje in sodeluje z drugimi subjekti v slovenskem zdravstvu, predvsem pa z Ministrstvom 

za zdravje (v nadaljevanju: MZ) kot lastnikom, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) kot plačnikom in z zdravstvenimi institucijami oziroma 

ustanovami na primarni, sekundarni in terciarni ravni.  
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1.3. POSLANSTVO IN VIZIJA IN VREDNOTE SPLOŠNE BOLNIŠNICE 
PTUJ 
 

 

1.3.1. POSLANSTVO BOLNIŠNICE 
 

Poslanstvo SB Ptuj je izvajanje kakovostnih storitev na najvišji ravni na področju 
sekundarne zdravstvene dejavnosti, ki so primarno namenjene zdravljenju pacientov iz 

severovzhodne Sloveniji, pa tudi širše. 
 

Naloga bolnišnice je, kot del slovenskega zdravstvenega sistema prispevati k cim boljšemu 
zdravstvenemu stanju in s tem h kakovosti življenja prebivalstva v Spodnjem Podravju in 
širšem okolju. Zaradi zmožnosti uresničevanja tega poslanstva si vodstvo in zaposleni v 
bolnišnici nenehno prizadevati za kakovostno izvajanje vseh procesov na sekundarni ravni, 

za strokovno, pravočasno, kvalitetno in varno obravnavo pacientov – uporabnikov 

zdravstvenih storitev, promocijo zdravja v regiji ter prepoznavo bolnišnice kot uglednega in 
družbeno odgovornega akterja v regiji.   
 

Izvajanje poslanstva temelji na spoštovanju osebnosti slehernega posameznika, tako pacienta, 

kot svojca in zaposlenega. 
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1.3.2. VIZIJA BOLNIŠNICE 

Vizija SB Ptuj ostaja, ne glede na finančno in gospodarsko krizo, nespremenjena, in sicer 

ostati sodobna bolnišnica, ki bo z upoštevanjem temeljnih usmeritev:  

 ohranitev in razvoj SB Ptuj kot osrednje zdravstvene ustanove v  Spodnjega 

Podravja, 

 ohranitev in enakomeren, skladen ter uravnotežen razvoj vseh osnovnih 

bolnišničnih dejavnosti, ki bodo na voljo prebivalcem Spodnjega Podravja in 

tudi širše v severovzhodni ter preostali Sloveniji, 

 nadgradnja osnovnih dejavnosti s posameznimi specialnimi storitvami,  

 uvajanje novih metod v postopke oz. procese zdravljenja in diagnosticiranja, 

izvajanje novih storitev v medicinski oskrbi in zdravstveni negi, 

 skrb za varno in zdravo delovno okolje ter za ugodne delovne pogoje za vse 

zaposlene,  

 skrb za izobraževanje in dodatno usposabljanje vseh zaposlenih, 

 spodbujanje raziskovalnega dela in sodelovanja z raziskovalnimi in razvojnimi 

institucijami ter učnimi zavodi, 
 odprtost za tržne novosti in  poslovne priložnosti, 
 povezovanje z drugimi subjekti v zdravstvu (Ministrstvo za zdravje, ZZZS…) 

dosegala ključne cilje v prihodnosti: 

 vsakemu pacientu zagotoviti vrhunsko zdravstveno storitev, ki bo visoko strokovna, 

kvalitetna, varna in pravočasna, 

 omogočiti dostopnost do zdravstvenih storitev vsem, ki jih potrebujejo, 

 nenehno uvajati izboljšave in skrbeti za kakovost,  

 povečati promocijo zdravja in osveščati prebivalce o skrbi za lastno zdravje,  
 zadovoljni zaposleni in njihova pripadnost organizaciji,  

 sodobnost in prepoznavnost bolnišnice v slovenskem prostoru in širše,  
 uravnoteženo poslovanje in poslovno uspešnost, 
 prepoznavna in ugledna regijska bolnišnica z mednarodno akreditiranimi storitvami 

na evropskem trgu,  ki bo znana po kakovosti storitev, ki jih izvaja, po svoji odprtosti 

do novosti in prilagodljivosti. 

 

1.3.3. TEMELJNE VREDNOTE 
 

Temeljna vrednota bolnišnice Ptuj na poti uresničevanja njenega poslanstva je odgovornost in 

skrb za pacienta. Odnos do pacientov je ključen pri nudenju zdravstvenih storitev. Vse več 
pozornosti se namenja pravicam pacientov, in tudi ti so čedalje bolj seznanjeni z njimi. V 
bolnišnici Ptuj s pacienti razvijamo partnerski odnos, ki temelji na obojestranskih pravicah in 

odgovornostih. Bolnikom je potrebno razložiti vse možnosti v zvezi z zdravljenjem in 
obenem v celoti spoštovati njihove odločitve. Paciente informirati in dosledno upoštevati 
njihovo voljo, je temelj partnerskega odnosa.  
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Osredotočenost na pacienta je povezana tudi z drugimi vrednotami, ki smo jim 
zavezani: 

o strokovnost vseh zaposlenih, ki temelji na nenehnem izobraževanju, 

usposabljanju in izpopolnjevanju, 

o prijaznost, ki bistveno prispeva k dobremu počutju pacientov, svojcev in vseh 
zaposlenih, 

o multidisciplinaren pristop k zdravljenju,  

o timsko delo, pomeni uspešno sodelovanje med vsemi profili zaposlenih v 

zasledovanju skupnega cilja – nudenje najustreznejših storitev pacientu, 

o racionalna izraba virov in optimizacija stroškov,  

o zaupanje med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev, 

o etično ravnanje -  ravnanje, skladno z etičnimi kodeksi ravnanja v 

zdravstvenih poklicih: od spoštovanja življenja do upoštevanja posameznika in 
njegove volje. 
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2. ZAKONSKE PODLAGE 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),), 

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 

14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 

40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za 
leto 2018 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 

z ZZZS. 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 

55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 

124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 
94/14 in 100/15 in 84/16), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 

in 100/15), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 
108/13 in 100/15), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno 

službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 

2010) 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti…) 
 

- Statut SB Ptuj,  

- Poslovnik sveta zavoda, 

- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 
- Pravilnik o evidenci sklenjenih pogodb, 

- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, 

- Pravilnik o naročanju blaga in storitev, 
- Pravilnik o povečanem obsegu dela v SB Ptuj, 
- Pravilni o ocenjevanju in izvajanju nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih v SB Ptuj, 
- Pravilnik o prejetih računih, 
- Pravilnik o računovodstvu, 
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in pritožbenem postopku v SB Ptuj, 

- Pravilnik o službenih potovanjih, 
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v SB Ptuj, 

- Pravilnik o oddaji javnih naročil, 
- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti, 
- Pravilnik o evidenci in hrambi pošte splošnega pomena SB Ptuj, 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v SB Ptuj, 

- Požarni red, 
- Navodilo o krogotoku dokumentov povezanih z naročanjem blaga in storitev ter izdajo 

blaga iz skladišča in plačevanjem obveznosti, 
- Navodilo o vodenju evidenc oddanih javnih naročil v SB Ptuj, 

- Navodila za izboljšanje poslovanja pri oddajanju javnih naročil, 
- Navodilo o odrejanju nadurnega dela v SB Ptuj, 

- Navodilo o notranjem naročanju zdravil, sanitetnega materiala in prehrane, 
- Navodilo o začasnem in občasnem delu študentov in dijakov v SB Ptuj, 

- Navodilo za razmejevanje javne službe in tržne dejavnosti, 
- Odredba o upravičenosti do položajnega dodatka v SB Ptuj, 
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 

- Pravilnik o uporabi službenih GSM telefonov, 
- Pravilnik o registraciji delovnega časa, 
- Pravilnik o prisotnosti psihoaktivnih snovi in prepoved uporabe nedovoljenih 

psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in postopku za ugotavljanje njihove prisotnosti pri 

delodajalcu, 

- Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje ( mobbing ) na delovnem mestu in 
varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici Ptuj. 
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3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA 
NAČRTA ZA LETO 2018 
 

 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča: 
‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018, 
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 

(ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17), 
‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 

ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), 
‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, 

‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

‒ Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 

‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. 

US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – 

ZDOdv in 67/17). 

 

 

Pri pripravi  finančnega načrta smo upoštevali temeljne ekonomske predpostavke na osnovi 

napovedanih gospodarskih gibanj, ki jih je objavil UMAR (Urad za makroekonomske analize 

in razvoj): 

- Realna rast bruto domačega proizvoda                                                                3,9 % 

- Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega                                       3,6 % 

      Od tega v javnem sektorju                 4,1 % 

- Realna rast bruto domačega proizvoda na zaposlenega      2,0 % 

      Od tega v javnem sektorju         2,5 % 

- Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)       5,7 % 

- Letna stopnja inflacije dec t/ dec t-1        1,9 % 

- Povprečna letna rast cen – inflacija        1,6 % 
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4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2018 

 

4.1. LETNI CILJI 
 

Primarni letni cilj SB Ptuj je pozitivni poslovni rezultat, ob ohranitvi najmanj dosežene ravni 
kakovosti obravnav v letu 2017. 

 

1. Obseg dela, finančno poslovanje in obvladovanje stroškov  

- Dosledno izpolnjevanje navedenih ciljev iz Sanacijskega programa, 

- Doseganje 100% planiranega obsega dela do ZZZS in preseganja pogodbenega plana za 

programe v skladu s 40. členom Dogovora, prestrukturiranje med pogodbenimi programi 
glede na potrebe zavarovanih oseb, 

- Povečanje prihodkov iz širitev pogodbenih programov do ZZZS – EDP (enkratni dodatni 

program) v višini 365.232 EUR,  

- Povečanje trženja storitev izven ZZZS (nadstandardne namestitve, storitve kuhinje, 
samoplačniške zdravstvene storitve, laboratorijske storitve, …), 

- Preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo. 
- Pridobitev EU ali proračunskih sredstev za financiranje projektov, 
- Optimalna izkoriščenost materialnih virov (obvladovanje stroškov zdravil, zdravstvenega 

in nezdravstvenega materiala), 

- Obvladovanje stroškov plač z optimalno izkoriščenostjo človeških virov in izboljšano 
organizacijo dela skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice, 

- Ustanovitev sklada za izobraževanje, 
- Povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) glede na doseženo raven v 

predhodnem letu, 

- Elektronsko evidentiranje delovnega časa in prenos v plače, 
- Dopolnitev poročil skrbnikov pogodb v skladu z zahtevo notranje revizije in analiza ter 

skladnost izpolnjevanja pogodb, 

- Projekt elektronskega vodenja porabe materiala po pacientu, 

 

2. Strokovni razvoj, razvoj kakovosti in varnosti ter komunikacija 

 

- Izboljšanje kazalnikov kakovosti, njihovo spremljanje ter njihova objava, 

- Povečano informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti, 
izvajanja pogovorov o varnosti, komunikacij, varnostnih vizit , 

- Vzdrževanje akreditacije bolnišnice in ostalih pridobljenih standardov (ISO, novorojenčku 
prijazna bolnišnica, …), 

- Povečati zadovoljstvo pacientov oz. uporabnikov zdravstvenih storitev v naši bolnišnici, 

- Izvajanje kategorizacije zdravstvene nege, 

- Uvesti oz. posodobiti 3 nove klinične poti, 

- Skrajšanje čakalne dobe, 
- Razvijati nove storitve oz. metode obravnav na področjih, kjer to narekujejo potrebe in 

uvajanje primerov dobrih praks, 

- Obvladovanje bolnišničnih okužb, 
- Notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode, 

- Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih 
informativno – izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih. 
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3. Kadri, pedagoško področje in krepitev povezav ter sodelovanje  

 

- Povečati zadovoljstvo zaposlenih in izboljšati organizacijsko klimo, 
- Pridobivanje deficitarnih kadrov v skladu s planom, 

- Promocija zdravja na delovnem mestu, 

- Spremljanje, analiziranje in zmanjšanje absentizma, 
- Organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja 

medicine, zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, higiene rok, kulture 
varnosti in kakovosti, temeljnih postopkov oživljanja, idr., 

- Krepitev partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, izvajalci zdravstvenih storitev, 

gospodarskimi subjekti, visokimi šolami in fakultetami na področju medicine in 
zdravstvene nege in ostalimi sorodnimi institucijami v regiji, izvedba promocije 

preventivnih programov za lokalno skupnost (SVIT, ZORA, DORA). 

4. Investicije, prostorska ureditev in vlaganje v informatiko  

 

- Planiranje in realizacija le najnujnejših investicij in investicijskega vzdrževanja v skladu z 

investicijskim načrtom v tekočem letu,  

- Realizacija strateškega projekta (urgentni center), 
- Pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih virov. 
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4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 
 

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev in aktivnosti na področju NNJF 
 

Vodstvo bolnišnice je zadolženo za vzpostavitev sistema obvladovanja tveganj in nadzora nad 

finančnim poslovanjem. Iz tega razloga bomo nadgrajevali sistem izvajanja notranjih 
nadzorov in presoj, prav tako pa bomo izvajali z načrtom opredeljene aktivnosti v skladu z 
Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. 

 

Bolnišnica ima vzpostavljeno strukturo za celovito obvladovanje poslovnih tveganj, 

razmejeno odgovornost za obvladovanje poslovnih tveganj, sproti pa dograjuje sistem za 

celovito obvladovanje poslovnih tveganj po lastnih potrebah. Tveganja v bolnišnici so na 
večini področij v sprejemljivih odmikih. 

 

V Splošni bolnišnici Ptuj nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Kot vsako 
leto bomo tudi v letu 2018 opravili revizijo poslovanja, katero nam bo opravil pooblaščeni 
revizor.  

 

Naloga notranje revizijske presoje bo pregled Letnega poročila z zaključnim računom, 
preveritev porabe namenskih sredstev iz naslova interventnega zakona za zagotovitev 

finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, razporejanje dela po delovnih mestih in 
deloviščih z analizo racionalne izrabe delovnega časa, preveritev sklenjenih pogodb o 
strokovnem sodelovanju in podjemnih pogodb, izvedba postopkov naročil z naročilnicami in 
preverjanje sodelovanja v skupnih javnih naročilih in sodelovanje v projektu Skupna baza 
cen. 

 

Cilj SB Ptuj na področju NNJF: 
- dopolnitev sistema notranjih kontrol na področjih, ki bodo predmet revizije za leto 2017, 

- dopolniti načrt integritete z novim registrom obvladovanja poslovnih tveganj, 
- analiza in notranja kontrola procesa nabave. 

 

 

4.2.2. Register obvladovanja medicinskih in poslovnih tveganj 
 

V bolnišnici se zavedamo, da je v trenutnih razmerah potrebno varčevanje in racionalna 
poraba zbranih sredstev za zdravstvo, zato že od leta 2008 izvajamo različne ukrepe za 
zmanjševanje stroškov materiala, storitev in stroškov dela, vendar v bolnišnici ostaja problem 
prilivov, saj še vedno prihaja do velikega manjka sredstev zaradi nepriznanja in neplačila 
dejansko opravljenega dela (preseženi programi, realizirana utež). 
 

Splošna bolnišnica Ptuj ima izdelan Centralni register tveganj že od leta 2009, pri čemer je v  

letu  2013 nadgradila register tveganj in ga posodobila z dodatnimi tveganji pri posameznih 

poslovnih procesih, ponovno pa je bil register tveganj nadgrajen v letu 2017. V Centralnem  

registru tveganj je Splošna bolnišnica Ptuj za posamezen poslovni proces opredelila tveganje, 
verjetnost, posledice, ukrep, rok ter odgovornega nosilca za posamezen proces. Centralni 

register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z 

opredeljenimi letnimi cilji, ki so v pretežni meri vezana na finančne kazalnike tako na 

poslovnem  kot tudi na medicinskem področju, zato bo register tveganj posodobljen in 

dopolnjen z opredelitvijo notranjih kontrol obvladovanja tveganj, ki bodo vezana na 

obvladovanje strokovnih tveganj na posameznih medicinskih področjih.  
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Skupaj z izvedbo notranje revizije načrtujemo v letu 2018 pregled in morebitno dopolnitev 

registra medicinskih in poslovnih tveganj po posameznih področjih z opredelitvijo ključnih 
tveganj, ki lahko ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev: 

 

Tveganje za cilj: Izgradnja Urgentnega centra. 

Ukrep: Zagotovitev lastnega deleža in s tem izpolnitev pogojev za začetek gradnje UC.  

 

Tveganje preseganja ali nedoseganja programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje 

prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov. 
Ukrep: Ažurno spremljanje obsega dela, kjer se bodo izkazovali odmiki od zastavljenih 
planov se bo izvedlo takojšnje ukrepanje. V primeru nezmožnosti realizacije programov 
zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali preseganja realizacije zaradi povečanih potreb se bo 
predlagalo prestrukturiranje programov v skladu z določili Dogovora. 
 

Tveganje neustreznega evidentiranja storitev opravljenega dela.  

Ukrep: Vzpostavljanje ustreznih kontrol ob samem vnosu podatkov in fakturiranju storitev 

ter nadzor nad ustreznostjo evidentiranja glede na navodila ZZZS. 

 

Tveganje spremembe obračunskih meril za plačilo programov ZZZS.  
Ukrep: Ažurno spremljanje sprememb in prilagajanje spremembam.  
 

Tveganje za cilj: Poslovanje v letu 2018 v skladu s programom dela in finančnim načrtom za 
leto 2018  

Ukrep: Sprotno spremljanje in kontrola realizacije stroškov planiranih v finančnem načrtu in 

ukrepov zadanih v Sanacijskem programu. Ob morebitnih odstopanjih takojšnje aktivnosti za 

vzpostavitev uravnoteženosti ob doslednem upoštevanju zagotavljanja varnosti pacientov. 
 

Tveganje za cilj: Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti. Ogroženosti 
plačilne sposobnosti zaradi sprememb načina avansiranja s strani ZZZS, medletnega 

spreminjanja vrednosti pogodbe z ZZZS v škodo bolnišnice, neuravnoteženega poslovanja 
bolnišnice in neizvajanje investicijske dejavnosti. 
Ukrep: Obvladovanje uravnoteženega poslovnega rezultata in izvajanje investicijske politike 
v okviru investicijskega načrta. Učinkovita izterjava zapadlih terjatev, zniževanje vrednosti 
lastnih zalog materiala in prehajanje na konsignacijska skladišča. Preučitev možnosti 
pogodbenega podaljševanja plačilnih rokov do dobaviteljev. Stalno opozarjanje in skupno 

iskanje za rešitev kumulativne izgube in posledično likvidnostnih težav.  

 

Tveganje povečevanja deleža iztrošenosti opreme. 

Ukrep: Postopno nadomeščanje iztrošene opreme v skladu z letnim planom. 

 

Tveganje: kadrovski viri (pomanjkanje kadra, nepričakovane odsotnosti). 

Ukrep: Dodatno zaposlovanje potrebnega kadra v skladu z letnim planom. 
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Tveganje za cilj: Sklepati pogodbe o strokovnem sodelovanju (s.p., d.o.o.) in podjemne 

pogodbe na zakonit način. 
Ukrep: Strokovno izobražen kader, ki natančno pozna zakonodajo iz tega področja. 
 

Tveganje za cilj: Neustrezno evidentiranja opravljenega dela.  

Ukrep: Urediti elektronsko obliko vodenja delovnih ur do 30.6. 2018. Vzpostaviti različne 
kontrolne mehanizme na kadrovskem področju (kot npr. vzpostavitev evidence vodenja 

delovnih ur za vse zaposlene vključno z zdravniki v elektronski obliki, mesečno kontrolo 
opravljenih ur po vrstah, mesečno spremljanje fluktuacije zaposlenih, števila nadur ipd.). 
Uvesti kontrolo na ravni pravilnosti sistemskega obračuna plač na način, da vsak mesec v 

obračunu plač pripravijo kontrolni izračun za naključnega zaposlenega in arhivira rezultate 
preverjanja v pisni ali elektronski obliki. Uvede dodatno kontrolo pri obračunu delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz naslova posebnih projektov in kontrolo pri 

spremljanju nadur, da bodo v okviru zavezujočih pravnih podlag. 
 

Tveganje za cilj: Nadzor nad realizacijo sklenjenih pogodb z dobavitelji.  

Ukrep: dopolni poročila skrbnikov pogodb v zvezi s spremljanjem izpolnjevanja pogodb z 

dobavitelji z vsebinskimi podatki npr. o realizirani vrednosti posamezne pogodbe v 

določenem obdobju, odstopanjih glede na prejšnje obdobje, odstopanjih glede na enako 
obdobje v lanskem letu, % realizacije po pogodbi in podobno. 

 

4.2.3. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 
 

Glede na to, da Bolnišnica Ptuj nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe, bodo 
aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2018 izvajane s pomočjo 
najema notranje revizijskih storitev na trgu, v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem 
notranje revizije, ki bo izbran na podlagi zbiranja ponudb.  

 

Na podlagi prepoznanih tveganj bo v letu 2018 preverjeno delovanje notranjih kontrol za 

obvladovanje tveganj na naslednjih poslovnih področjih: 
- razporejanje dela po delovnih mestih in deloviščih z analizo racionalne izrabe delovnega 

časa, 
- preveritev sklenjenih pogodb o strokovnem sodelovanju in podjemnih pogodb, 

- pravilnost priprave podatkov in obračuna plač, 
- izvedba postopkov naročil z naročilnicami in preverjanje sodelovanja v skupnih javnih 

naročilih in 

- sodelovanje v projektu Skupna baza cen. 

 

V okviru svetovalnih nalog notranjega revizorja se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 

- svetovanje pri implementaciji s strani vodstva sprejetih priporočil na področjih, ki bodo 

revidirana za leto 2017, 

- svetovanje na področju sistematičnega pristopa k celovitemu obvladovanju poslovnih 
tveganj,  

- svetovanje pri posodobitvi registra tveganj. 
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5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI 
MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 
 

V nadaljevanju so navedeni kazalci merjenja uspešnosti za opredeljene letne cilje. Ponekod 
kazalci zaradi specifičnosti aktivnosti znotraj letnega cilja niso natančno opredeljeni (kazalec 
= opisni kazalec). V takih primerih bo presoja uspešnosti podana preko opisa realiziranih 

aktivnosti znotraj leta in podaje objektivne ocene o uspešnosti preko letnega poročila. V 
posebni tabeli so opredeljeni še finančni kazalniki poslovanja. 

 

Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev 

LETNI CILJI PO POSAMEZNIH 

PODROČJIH 

KAZALEC MERJENJA USPEŠNOSTI 

 

 

OBSEG DELA, FINANČNO POSLOVANJE IN OBVLADOVANJE STROŠKOV 

 

Dosledno izpolnjevanje navedenih ciljev iz 

Sanacijskega programa 

Kvartalno spremljanje izvajanja sanacijskih 

ciljev 

Doseganje 100% planiranega obsega dela do 

ZZZS in preseganja pogodbenega plana za 

programe v skladu s 40. členom Dogovora, 
prestrukturiranje med pogodbenimi programi 

glede na potrebe zavarovanih oseb. 

Doseganje 100% realizacije programa do ZZZS 

in preseganja glede na 40. člen Dogovora: 
- priprava mesečnih in obdobnih operativnih 

planov na posameznih dejavnosti, 

- poglobljeno spremljanje 

realizacije na segmentih, kjer se tekom leta 

pojavljajo odstopanja od zastavljenih 

pogodbenih obsegov ZZZS, 

- spremljanje ustreznosti 

evidentiranja zdravstvenih 

storitev (komisija za SPP, 

ustreznost evidentiranja 

spec amb. storitev, izvedene delavnice).  

Izvedeno prestrukturiranje s ciljem 100 % 

plačila dogovorjenega programa. 
Povečanje prihodkov iz širitev pogodbenih 
programov do ZZZS – EDP (enkratni dodatni 

program) v višini 365.232 EUR. 

Kazalnik o opravljenem EDP v 2018 (100%) 

Povečanje trženja storitev izven ZZZS 

(nadstandardne namestitve, storitve kuhinje, 

samoplačniške zdravstvene storitve, 
laboratorijske storitve, …). 

Realizacija plana zadanega v Sanacijskem 

programu v višini 36.000 EUR. 

Preseganje programa ZZZS kjer je to plačano 
in je ekonomsko opravičljivo. 

Poročilo o realizaciji programa dela do ZZZS. 

Pridobitev EU ali proračunskih sredstev za 
financiranje projektov. 

Poročilo o pridobljenih EU ali proračunskih 
sredstvih. 

Optimalna izkoriščenost storitev in materialnih 
virov (obvladovanje stroškov zdravil, 
zdravstvenega in nezdravstvenega materiala). 

I= odhodki materiala ali storitev glede na 

realizirano število SPP (tekoče leto)  / odhodki 
materiala ali storitev glede na realizirano 

število SPP  (predhodno leto). 
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Obvladovanje stroškov plač z optimalno 

izkoriščenostjo človeških virov in izboljšano 
organizacijo dela skladno s pogodbenimi 

obveznostmi bolnišnice. 

Zmanjševanje števila nadur in zunanjih 
izvajalcev zdravstvenih storitev glede na 

preteklo leto. 

Ustanovitev sklada za izobraževanje Letni načrt je izdelan v skladu s FN in v letu 
2018 predvideva nižja sredstva za 
izobraževanje, razen v primeru, ko bi to bilo 
pokrito s strani donatorjev. 

Povečanje sredstev iz naslova donacij (nova 
oprema) za glede na doseženo raven v 
predhodnem letu. 

I= donacije (tekoče leto)  / donacije (predhodno 
leto). 

Elektronsko evidentiranje delovnega časa in 
prenos v plače, 
 

Cilj je elektronsko beleženje v letu 2018 in 

prenos v plače na podlagi elektronske evidence 
(max. odstopanje 2%) 

Dopolnitev poročil skrbnikov pogodb v 

skladu z zahtevo notranje revizije in 

analiza ter skladnost izpolnjevanja pogodb 

Poročilo o poročanju v skladu z zahtevo in 
procent odstopanja od pogodb 

Projekt elektronskega vodenja porabe 

materiala po pacientu skladno z zahtevo 

notranje revizije 

Poročilo o izvedbi. Uvajanje v 2018, dokončna 
uvedba v letu 2019 

 

STROKOVNI RAZVOJ, RAZVOJ KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER 

KOMUNICIRANJA 

Izboljšanje kazalnikov kakovosti, njihovo 
spremljanje, ter njihova objava. 

Podatkih o kazalnikih kakovosti. 

Povečano informiranje zaposlenih o vsebinah s 

področja izboljševanja kakovosti, izvajanja 
pogovorov o varnosti, komunikacij, varnostnih 

vizit. 

Poročilo oddelkov o izvedbi. 

Vzdrževanje akreditacije bolnišnice in ostalih 
pridobljenih standardov (ISO, novorojenčku 
prijazna bolnišnica…). 

Podatki o izvedenih aktivnostih. 

Povečati zadovoljstvo pacientov oz. 
uporabnikov zdravstvenih storitev v naši 
bolnišnici. 

Izvedba ankete in letno poročanje. 

Izvajanje kategorizacije zdravstvene nege Poročilo o kategorizaciji 
Uvesti oz. posodobiti 3 nove klinične poti. Poročilo o izvedbi. 
Skrajšanje čakalne dobe. I= 2018 / 2017 

Razvijati nove storitve oz. metode obravnav na 

področjih, kjer to narekujejo potrebe in 
uvajanje primerov dobrih praks. 

Poročilo o izvedbi. 

Obvladovanje bolnišničnih okužb. Poročilo o obvladovanju bolnišničnih okužb. 
Notranja presoja standardov na osnovi 

ALPHA metode. 
Poročilo o notranji presoji. 

Izboljšanje informiranja uporabnikov 
zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih 

informativno – izobraževalnih promocijskih 

akcij na različnih področjih. 

Poročilo o izvedbi. 

 

KADRI, PEDAGOŠKO PODROČJE IN KREPITEV POVEZAV TER SODELOVANJE 

 

Povečati zadovoljstvo zaposlenih in izboljšati 
organizacijsko klimo. 

Izvedba ankete in izdelava primerjalne analize. 
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Pridobivanje deficitarnih kadrov v skladu s 

planom. 
Opisni kazalec. 

Promocija zdravja na delovnem mestu. Poročilo o izvedbi. 
Spremljanje, analiziranje in zmanjšanje 
absentizma. 

I= št. dni absentizma 2018/ št. dni absentizma 
2017. 

Organizacija lastnih usposabljanj in 

usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja 
medicine, zdravstvene nege, obvladovanja 

bolnišničnih okužb, higiene rok, kulture 
varnosti in kakovosti, temeljnih postopkov 

oživljanja, MM konferenc, idr. 

Poročilo o izvedbi. 

Krepitev partnerskega sodelovanja z lokalnimi 

skupnostmi, izvajalci zdravstvenih storitev, 

gospodarskimi subjekti, visokimi šolami in 
fakultetami na področju medicine in 
zdravstvene nege in ostalimi sorodnimi 

institucijami v regiji, izvedba promocije 

preventivnih programov za lokalno skupnost 

(SVIT, ZORA, DORA). 

Poročila o izvedbi. 

 

INVESTICIJE, PROSTORSKA UREDITEV IN VLAGANJE V INFORMATIKO 

 

Planiranje in realizacija le najnujnejših 
investicij in investicijskega vzdrževanja v 
skladu z investicijskim načrtom v tekočem letu 
. 

Poročilo o realizaciji investicijskega načrta. 
 

Realizacija strateškega projekta (urgentni 
center). 

Poročilo o realizaciji. 

Pridobitev investicijskih sredstev iz drugih 

virov. 
Realizacija pridobljenih sredstev. 
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Finančni kazalniki poslovanja 

 

 
 

 

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 887) 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / 
celotni prihodki iz pogodb z ZZZS) 

3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga 

opredmetena osnovna sredstva aop 006) 

4. dnevi vezave zalog materiala ( stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360) 
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus ( aop 013 in 014): aop 

870 

 

Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost 
kazalnika 1 ali več. Ker v letu 2018 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki, ne bomo 

zadostili načelu gospodarnosti. 
 

Delež amortizacije v pogodbah ZZZS – Nam pokaže vrednost amortizacije vseh 

opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v celotnih prihodkih iz pogodb ZZZS. 

Načrtovan indeks ostaja enak, kot v letu 2017. 
 

Stopnja odpisanosti opreme – Nam pove stopnjo odpisanosti opreme in jo dobimo tako, da  

popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev delimo s podatkom 

oprema in druga opredmetena osnovna sredstva. Izračunana stopnja v vrednosti 0,80 je 
nekoliko višja kot je bila realizirana v letu 2017, kar kaže na večanje odpisanosti opreme. 
 

Dnevi vezave zalog materiala – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove kolikokrat se 
zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Vrednost kazalnika 
se bo glede na prejšnje leto znižala, zaradi načrtovane nižje zaloge (najnujnejše za nemoteno 
poslovanje zavoda). 

 

Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev se bo glede na leto 2017 zvišal zaradi 

načrtovanega negativnega poslovanja bolnišnice v letu 2018. 
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2018 

 

Obseg programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 je načrtovan skladno s 
Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018, na ravni pogodb iz preteklega leta, razen za 

programe zdravstvenih storitev iz drugega odstavka Priloge III Dogovora, ki se načrtujejo na 

podlagi realizacije preteklega leta (državna presejalna programa Dora in Svit, dialize, 
onkologija, medikamentozni splavi, MR preiskave, doječe matere, sobivanje starša ob 
hospitaliziranem otroku, porodi, splavi, kirurško zdravljenje rakave bolezni, zdravljenje 

možganske kapi). Pri načrtovanju in vrednotenju programov zdravstvenih storitev so  
upoštevana končna izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 
2018 Ministrstva za zdravje.  

  

Pomembnejše spremembe (izhodišča) Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 za 
Splošno bolnišnico Ptuj: 
 

- vkalkulirana vrednost programov oziroma cen zdravstvenih storitev se na letni ravni 

poveča za 5 % (določba se ne nanaša na cene preiskav za CT in MR), 
 

- povišanje sredstev za informatizacijo pri kalkulacijah, kjer vrednost v izhodiščnih cenah 
za leto 2017 znaša 769,01 EUR, na 884,36 EUR, 

 

- širitve programov oziroma enkratni dodatni program za skrajševanje čakalnih dob (EDP 
2018) v bolnišnični specialistični dejavnosti, za Splošno bolnišnico Ptuj v skupnem številu 
201 poseg, in sicer za:  

 artroskopske operacije (75 posegov), 

 operacije kil in žolčnih kamnov (46 posegov za vsak program), 
 endoproteza kolka in kolena (17 posegov za vsak program), 

 EDP za navedene posege vključuje plačilo preseganja pogodbenega plana do 

navedenega obsega, in sicer v višini 90 % cene za redni program za leto 2018, 
 

- plačilo MR preiskave (v skladu s Prilogo III), CT preiskave, RTG in UZ preiskave – 

plačilo po realizaciji, 
 

- sprememba v načrtovanju in obračunu fizioterapevtskih storitev (načrtuje se obravnava 
najmanj 250 oseb, različne ZZZS številke) na tim. 

 

Obseg delovnega programa do ostalih plačnikov v letu 2018 je načrtovan na podlagi 
realizacije v letu 2017. 

 

 

6.1. Akutna bolnišnična obravnava s prospektivnim programom 
 

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2018, I. del 

 

Število SPP primerov in število uteži za pogodbeno leto 2018 je načrtovano na podlagi 
pogodbe preteklega leta, ob upoštevanju odobrenega EDP za skrajševanje čakalnih dob ter ob 
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upoštevanju realizacije preteklega leta za posege, ki se skladno s Splošnim dogovorom za 
pogodbeno leto 2018 načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta. 
 

Skupni plan števila SPP primerov do ZZZS z EDP 2018 je 9.286 primerov. V primerjavi z 
realizacijo preteklega leta je nižji za 0,58% oziroma za 54 primerov. Skupno število uteži 
(redni program in EDP 2018 skupaj) je v primerjavi z realizacijo 2017 nižje za 4,40%, za 
513,25 uteži in je 11.150,13 uteži. Razlog za odstopanje je presežena, nepriznana realizacija 
uteži v letu 2017 v primerjavi s FN 2017 in načrtovanje uteži v letu 2018 na ravni pogodbe 
preteklega leta, ob upoštevanju novega plana za programe, ki se načrtujejo po realizaciji 
preteklega leta in plana za EDP 2018, ki je odobren v nižjem obsegu kot v preteklem letu.  
 

Skupni plan števila SPP primerov do ZZZS je v primerjavi s FN 2017 nižji za 0,52%, prav 
tako je nižji skupni plan uteži, za 0,61%. Načrtovana povprečna utež na primer za redni 
program 2018 (za 9.085 SPP in 10.812,63 uteži), je 1,19.  
 

Tabela: 1 Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov 
in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim 
razpisom 

Dejavnosti 

FN 2017 Realizacija 2017 FN 2018 Indeksi glede na primere 

Število  
primerov 

Število 

 uteži 
Število  

primerov 

Število  
uteži 

Število  
primerov 

Število 

uteži 
FN 2018/ 

FN 2017 

FN 2018/ 

Real. 2017 

Kirurgija 2.618 4.406,25 2.665 4.440,62 2.576 4.076,12   98,40   96,66 

Internistika 2.869 3.941,05 2.798 4.193,41 2.886 4.182,56 100,59 103,15 

Ginekologija 2.601 2.036,58 2.629 2.123,39 2.577 2.057,09   99,08   98,02 

Pediatrija 1.247    834,86 1.248    905,96 1.247    834,36 100,00   99,92 

         

SKUPAJ 9.335 11.218,74 9.340 11.663,38 9.286 11.150,13   99,48   99,42 

 

V dejavnosti kirurgije načrt obsega programa 2018 zajema tudi EDP za skrajševanje čakalnih 
dob za artroskopske operacije, endoproteze kolka in kolena ter operacije kile in žolčnih 
kamnov, za 201 poseg. Odobren EDP za leto 2018 je v primerjavi z odobrenim EDP 2017 

nižji za 58 posegov in 164,08 uteži. Skupni plan primerov je v primerjavi z realizacijo 2017 
nižji za 3,34% oziroma za 89 primerov. Plan uteži je nižji za 8,21% oziroma za 364,50  uteži. 
Razlog za odstopanje načrta obsega programa v letu 2018 v primerjavi z realiziranim v letu 

2017, je realizacija EDP 2017 (odobren višji obseg v letu 2017) in nekoliko nad planom 
presežen program ostale akutne obravnave. 
 

SPP primeri so v internistični dejavnosti načrtovani v enakem obsegu kot v letu 2017, razen 
primerov zdravljenja možganske kapi, ki se načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta. 
V letu 2017 jih je bilo realiziranih 17 več. Načrtovano skupno število primerov v letu 2018 je 
v primerjavi z realizacijo v letu 2017 višje za 88 primerov zaradi nižje realizacije skupnega 

števila primerov v letu 2017 (indeks 97,53). Pri načrtovanju števila uteži v letu 2018 je 
upoštevana realizacija uteži v letu 2017, ki je bila v primerjavi z načrtovanim številom v letu 
2017 višja za 6,40%, vendar v okviru odobrenega plana uteži za ostale akutne obravnave na 

ravni bolnišnice. Zato je plan uteži v letu 2018 v primerjavi z realiziranimi v letu 2017 
nekoliko nižji, za 0,26 %.  
 

V načrtu delovnega programa za ginekologijo je upoštevano realizirano število primerov v 
letu 2017 za porode, splave, kirurško zdravljenje rakavih bolezni in število uteži skladno z 
Dogovorom 2018.  Program za ostalo akutno bolnišnično obravnavo je načrtovan v enakem 
obsegu kot v letu 2017. Načrt števila SPP primerov je v letu 2018 v primerjavi z realizacijo v 
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letu 2017 nižji za 1,98%, načrt uteži je nižji za 3,12%. Razlog za odstopanje je višja, 
nepriznana realizacija programa za ostalo akutno obravnavo v primerjavi z načrtovanim 
obsegom v letu 2017. 

 

Načrt delovnega programa za dejavnost pediatrije je enak načrtu v letu 2017 in je v 

primerjavi z realizacijo v letu 2017 nižji za preseženo nepriznano realizacijo.  
 

Realizacija prospektivnega programa v letu 2017 in  načrtovan obseg za leto 2018  sta 
razvidna v Tabeli 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2018.  
 

Skupni plan prospektivnih primerov za leto 2018 je v primerjavi s planom po FN 2017 nižji 
za 2,16% oziroma za 59 primerov, v primerjavi z realizacijo v letu 2017 je nižji za 2,52%, za 
69 primerov. Razlog za odstopanje je priznan EDP 2018 v manjšem obsegu kot v letu 2017. 

 

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2018 

Naziv programa FN 2017 Real. 2017 FN 2018 

Indeks 

FN 2018/ 

FN 2017 

FN 2018/ 

Real. 2017 

Kirurški posegi na srcu in/ali 
pripadajočih velikih žilah pri 
odprtem prsnem košu 

     

Perkutani posegi na srcu, srčnih 
zaklopkah, koronarnih in drugih 

arterijah 
     

Postopki oploditve z 

biomedicinsko pomočjo                                                      

Porod 810 775 775   95,68 100,00 

Splav 306 314 314 102,61 100,00 
Kirurško zdravljenje rakavih 

bolezni 
  23   32 32 139,13 

100,00 

Zdravljenje možganske kapi   42   59 59 140,48 100,00 
Operacija ušes, nosu, ust in grla                                                                        

Operacija na ožilju – arterije in 

vene                                                  
     

Operacija na ožilju – krčne žile                                                                         

Koronarografija          

Operacija kile                                   436             424 381   87,39   89,86 

Operacija žolčnih kamnov                                                                            381             378 339   88,98   89,68 

Endoproteza kolka                              174 *              174 151   86,78   86,78 

Endoproteza kolena                         130             130 117   90,00   90,00 

Ortopedska operacija rame                   

Endoproteza gležnja                                                                                      

Operacija na stopalu – hallux 

valgus 
     

Operacija hrbtenice                               

Angiografija      

Operacija golše      

Artroskopska operacija 209             213 284 135,89 133,33 

Operacija karpalnega kanala                 

Operacija prostate      

Operacija morbidne 

(bolezenske) debelosti                     
     

Odstranitev osteosintetskega 

materiala                                          
 78               92 78 100,00   84,78 

Operacija ženske stresne 
inkontinence                                     

140             148 140 100,00   94,59 

Drugo (navedite)      

SKUPAJ          2.729          2.739          2.670   97,84   97,48 
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*OPOMBA:  

Za program endoproteze kolka je bil prvotno predlagan obseg EDP 2017 naknadno zvišan iz 30 na 40 
posegov. Skupaj iz 164 prospektivno načrtovanih primerov  na 174.  
 

 

6.1.1. Neakutna bolnišnična obravnava 

 

Plan neakutne bolnišnične obravnave temelji na ravni pogodbe preteklega leta, poveča ali 
zmanjša se v skladu s prerazporeditvijo programa iz končnega letnega  obračuna preteklega 
leta. Program zdravstvene nege in paliativne oskrbe  je za leto 2018 načrtovan v enakem 
obsegu kot v letu 2017 in znaša 2.897 BOD. Enak je ostal tudi plan za podaljšano bolnišnično 
zdravljenje, v obsegu 13.989 BOD.  

 

 

6.1.2. Dispanzer za žene 

 

Količniki iz obiskov so načrtovani po pogodbi preteklega leta. Količniki iz glavarine so 
načrtovani v realiziranem oziroma odobrenem obsegu po končnem obračunu za leto 2017. 
Med letom se spreminjajo glede na število opredeljenih pacientk za osebne ginekologe. 

 

 

6.1.3. Izvajanje programa DORA in programa SVIT 

 

Državna presejalna programa DORA in SVIT sta načrtovana v obsegu lanske realizacije.  
 

 

6.1.4 Doječe matere in Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku 

 

Obseg programa za leto 2018 je enak realizaciji v letu 2017. 

 

 

6.2 Specialistična ambulantna dejavnost 
 

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2018, II. in III. del 

 

Delovni progam v specialistični ambulantni dejavnosti je prav tako načrtovan na podlagi 
pogodbe preteklega leta in za določene programe po realizaciji preteklega leta. V določenih 
dejavnostih je plan delovnega programa v primerjavi z realiziranim v letu 2017 nižji 
(anesteziologija s protibolečinsko ambulanto, gastroenterologija, ginekologija, oftalmologija, 
ORL, splošna kirurgija).  Razlog za odstopanje je izvajanje EDP 2017 oziroma realiziran višji 
obseg progama zaradi plačila do 20% preseganja pogodbenega programa v točkah v letu 
2017. V dejavnostih, kjer program v letu 2017 ni bil izpolnjen, je plan programa v primerjavi 

z lansko realizacijo, višji.  
 

Delovni progam za onkološko ambulanto, dializno dejavnost, medikamentozni splav je  
načrtovan v obsegu lanske realizacije. 
 

Prvi pregledi so načrtovani skladno s 5. točko tretjega člena Dogovora za leto 2018, razen v 
dejavnostih, kjer je bil plan v letu 2017 presežen, so načrtovani na podlagi realizacije 
preteklega leta. Preseganje pogodbenega plana prvih pregledov je plačano v celoti. 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ     PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2018 

 26 

MR, CT, RTG in UZ preiskave so načrtovane na podlagi realizacije preteklega leta. Navedeni 
programi so plačani po realizaciji. 
 

 

7. ČAKALNE DOBE 

  
Preseganje dopustnih čakalnih dob na 31.12.2017 je del Letnega poročila 2017. Čakalna doba 
je v specialistični ambulantni dejavnosti presežena v kardiološki ambulanti, za 
kolonoskopije, UZ storitve (za vsa področja razen abdomen), v okulistični ambulanti in za 
operacije sive mrene ter artroskopije. 

 

− Kardiološka SA: Ob koncu leta 2017 je bila čakalna doba v okviru dopustne. Indeks 
realizacije programa je bil 112,11. V začetku leta 2018 je bila nekoliko nad dopustno za 

hitro, za 10 dni. Trenutno je za hitro 11 dni nad dopustno. V obdobju januar – februar 2018 

je bil program realiziran z indeksom 126. Razlog za daljšo čakalno dobo je stalen priliv 
pacientov. Čakalna doba v kardiološki ambulanti Splošne bolnišnice Ptuj je v primerjavi z 

drugimi izvajalci v regiji, med najkrajšimi. 
 

      Hitro 

SB Ptuj   101  dan 

UKC Maribor 102  dni 

SB MS   180  dni 

 
     Vir podatkov: https://cakalnedobe.ezdrav.si/                

   

– Kolonoskopije: Razlog za daljšo čakalno dobo je prihajanje vse večjega števila pacientov 
iz drugih regij. V večjem številu so napoteni iz mariborske in pomurske regije. V SB Ptuj 
je čakalna doba v primerjavi z dolžino čakanja pri drugih izvajalcih v bližnji okolici, 
krajša. Indeks realizacije endoskopskih preiskav v obdobju januar – februar 2018 je bil 

104,90. 

 

         Hitro 

SB Ptuj   120  dni 

SB MS   292  dni 

 
     Vir podatkov: https://cakalnedobe.ezdrav.si/  

 

− ultrazvočna SA (vsa področja razen abdomen): Čakalna doba za področja in ščitnico je 
nad dopustno zaradi napotitev UZ ambulant, tako koncesionarjev kot javnih zavodov v 

naši okolici, ki v večini ne ponujajo omenjenih pregledov na napotnico, ampak običajno 
samo kot samoplačniško storitev, saj je točkovna ovrednotenost omenjenih preiskav po 
Zeleni knjigi podvrednotena.  

 

 Po pojasnilu predstojnika radiologije, »bodo čakalne dobe skušali skrajšati z dodatnimi 
ambulantami. Prav tako bodo prenehali pregledovati mehka tkiva zaradi kroničnih bolečin, 
kot je to urejeno v večini zavodov. Dodatno bi uvedli še preglede abdominalnih organov s 
kontrastnim sredstvom iv., predvidoma s septembrom 2018.«  

 

−  okulistična SA Ptuj in operacije sive mrene: Kljub daljši čakalni dobi pacienti želijo 
počakati na pregled in operacijo v SB Ptuj (izbira določenega zdravnika). Ob tem 
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podpišejo izjavo. Pogodbeno priznan program je vedno izpolnjen v celoti. Čakalna doba v 
okulistični ambulanti SB Ptuj se je podaljšala tudi zaradi množičnega naročanja pacientov 
iz okulistične ambulante v Mariboru, ki je prenehala delovati.  

 

V specialistični bolnišnični dejavnosti so čakalne dobe pri večini programov v okviru 
dopustne, razen za  posega endoproteza kolena in kolka, za stopnjo nujnosti redno, so čakalne 
dobe daljše oziroma je nad dopustno število čakajočih ter za artroskopske operacije.  Za 

navedene programe bolnišnica izvaja enkratni dodatni program za skrajševanje čakalnih dob.  
 

 

Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob  
 

Bolnišnica bo skušala skrajšati čakalne dobe z naslednjimi ukrepi: 
- v celoti izveden EDP za skrajševanje čakalnih dob za programe, ki so vključeni v EDP 

2018 

- podan je bil predlog za širitve rednega programa za storitve z daljšimi ali nad dopustnimi 
čakalnimi dobami za Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 

- za operacije sive mrene okulistka pacientom predlaga izvajalce s krajšo oziroma dopustno 
čakalno dobo.  

 

Vendar pa je glede na to, da  na naročanje pacientov na sekundarnem nivoju praktično 
nimamo vpliva, zelo težko napovedati za koliko odstotkov se bo znižala čakalna doba in 
število čakajočih, saj se pacienti sproti dodatno naročajo. Kot smo že večkrat zapisali in 
poročali, paciente obvestimo o krajši čakalni dobi pri drugih izvajalcih in v primeru, da se 
kljub temu odločijo za poseg v naši bolnišnici, podpišejo izjavo. Izbira izvajalca kljub dolgi 

čakalni dobi, je namreč prosta izbira pacienta.  
 

 

Aktivnosti in ukrepi na področju čakalnih seznamov 

 

Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov pri svojem delu upoštevajo določila Zakona 
o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter 
najdaljših dopustnih čakalnih dobah. 
 

Pri uvrščanju pacientov v čakalni seznam: 
− upoštevajo stopnje nujnosti ter datum in čas prejema napotne listine; 
− pacienta o okvirnem terminu oziroma terminu obvestijo v treh dneh po uvrstitvi na 

čakalni seznam; 
− če odgovorna oseba ob uvrščanju pacienta v čakalni seznam ugotovi, da čakalna doba 

presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacientu predlaga izvedbo zdravstvene 
storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo, pri čemer pacienta seznani z 

možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu s krajšo 
čakalno dobo. Če pacient kljub temu želi opraviti storitev, ga ustrezno označijo, da 
pacient želi opraviti storitev pri nas. Pacient podpiše izjavo; 

− po opravljeni storitvi oziroma posegu paciente ustrezno zaključijo;  
− za pregledovanje in sprotno čiščenje čakalnih seznamov uporabljajo različne izpise 

(izpis nezaključenih pacientov, ki se niso opravičili, izpis pacientov brez obveznih 
podatkov za čakalni seznam, izpis umaknjenih pacientov, osebni kontakt s pacientom 

neposredno pred predvideno storitvijo, ipd., 
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− če pacient svojo odsotnost opraviči iz objektivnih razlogov (nepričakovana 
hospitalizacija, nenadna bolezen, smrt ožjega družinskega člana), mu pooblaščena 
oseba določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti. 

 

 

eNaročanje 

 

V Splošni bolnišnici Ptuj so bile v letu 2017 izvedene naslednje aktivnosti v zvezi z 
vključevanjem projekta eNapotnica in eNaročanje: 
 

– V vseh enotah, kjer se pacienti lahko naročijo je vklopljeno eNaročanje – pacienti se 

lahko naročijo in je omogočen prejem in izdaja eNapotnic. 
– Za vse VZS-je za katere je zahtevano, je vzpostavljeno ePoročanje. 
– Vsi interni šifranti so povezani s šifrantom VZS – omogočeno je avtomatsko 

poročanje čakajočih v centralni sistem. 

– Strokovna služba pooblaščenim osebam za naročanje zagotavlja vsebinsko podporo. 
– Še vedno se v vsakodnevni praksi pojavljajo težave v zvezi z eNaročanjem, ki jih 

sproti rešujemo z zunanjimi institucijami (MZ, NIJZ, ZZZS, Programerska hiša in 

izvajalci). 

– Zaradi težav in vprašanj s strani pooblaščenih oseb s področja upravljanja čakalnih 
seznamov skladno z novo zakonodajo je v petek, 13. aprila 2018, v SB Ptuj 

dogovorjen obisk operativne skupine za področje čakalnih dob z Ministrstvom za 
zdravje in predstavniki NIJZ, ZZZS, ZIRS. 
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8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 
 

Finančni načrt prihodkov in odhodkov upošteva ukrepe navedene v Sanacijskem 
programu za zagotovitev poslovne in plačilne sposobnosti SB Ptuj. Upoštevani so 
sanacijski ukrepi, ki so izključno v domeni SB Ptuj in sicer prihranki pri zniževanju 
stroškov materiala, storitev in dela in pozitiven vpliv na poslovanje, zaradi novih 
oziroma povečanih stroškovno učinkovitih programov dela  (Magnetna resonanca, EDP, 

tržna dejavnost…). 

 

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018  

  

 
 

 

8.1.1. Načrtovani prihodki 
 

 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 26.815.161 EUR in bodo za 15,28 % nižji od 
doseženih v letu 2017. Razlog za nižje načrtovane prihodke v letu 2018 je v letu 2017 sprejeti 
Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov 
iz katerega naslova je bolnišnica Ptuj prejela enkraten  transfer 6.151.410 EUR. V primeru, da 

v letu 2017 tega enkratnega zneska v višini 6.151.410 EUR ne upoštevamo, pa bodo 
načrtovani celotni prihodki za leto 2018 za 5,16% višji od doseženih v letu 2017. 
 

Načrtovano izhodišče poslovanja za leto 2018 ob znanih dejstvih (dvig nekaterih cen 

zdravstvenih storitev za 5%, dvig stroškov dela zaradi zakonskih sprememb in dodatnih 
nujno potrebnih zaposlitev ter manj zamudnih obresti zaradi boljše likvidnosti) in brez 
dodatnih sanacijskih ukrepov, znaša 1.632.611 eur presežka odhodkov nad prihodki. 
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Letni prihodki so načrtovani na osnovi: 
 

- dviga nekaterih cen zdravstvenih storitev za 5% se bodo prihodki v SB Ptuj zvišali za 
744.335 EUR.  

- Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 (vsebuje tudi EDP - 

enkratni dodatni program) in se bodo ob predpostavki 100 % realizacije programa povišali 
za 226.959  EUR.  

- Program magnetne resonance bo ob v letu 2018 načrtovanih 5.800 slikanj (1.467slikanj 

več kot 2017) pomenil višje prihodke v višini 307.972 EUR in večjo neto dodano 

vrednost v višini 182.599 EUR na preteklo leto.  

- Prav tako v letu 2018 načrtujemo dodano vrednost (razlika med prihodki in odhodki) iz 

naslova tržne dejavnosti v višini 36.000 EUR in sicer iz povečanje (povečanje cene in 
obsega storitev sobivanja in nadstandardne sobe, prehrane in parkiranja). 

 

 

8.1.2. Načrtovani odhodki 
 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 27.716.664 EUR in bodo za 2% višji od 
doseženih v letu 2017. 
 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev 

 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 
10.113.604 EUR in bodo za 1,32 % nižji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne 
načrtovane odhodke zavoda znaša 36,49%. 
 

Zaradi  povečanega delovnega programa (realizacije programa magnetna resonanca – 5.800 

slikanj), prihaja do povečanja prihodkov, kar je obrazloženo pod točko 8.1.1. in tudi p do 
povečanja stroškov v višini 81.968 eur. kljub temu se v skupnem letnem znesku stroški blaga, 
mat in storitev zmanjšujejo zaradi: 

 

učinkov sprejetih ukrepov v Sanacijskem programu za zagotovitev poslovne in plačilne 
sposobnosti SB Ptuj za leto 2018.  Na stroških materiala in storitev znašajo 216.811 EUR 
načrtovanih prihrankov in sicer: 
- Znižanje stroškov materiala, zaradi skrajšanje ležalne dobe na kirurgiji in ginekologiji za 

5% (sprejem pacienta na dan planirane operacije). Prihranek v višini 13.141 EUR, 
- Znižanje stroškov nezdravstvenih storitev (stroški vzdrževanja – nabava nove opreme, 

nove pogodbe, strokovno izobraževanje, ostale nezdravstvene storitve) v višini 27.000 
EUR, 

- Znižanje stroškov zdravil in zdravstvenih materialov v višini 95.000 EUR (sanitetni, 
obvezilni, osteosintetski material…), zaradi novih javnih razpisov, novih pogajanj z 
dobavitelji, racionalnejše uporabe 

- Znižanje stroškov ostalih zdravstvenih materialov za 20.000 EUR, zaradi novih javnih 
razpisov, novih pogajanj z dobavitelji… 

- Znižanje stroškov zdravstvenih storitev za 61.670 eur (Znižanje cene podjemnih pogodb 
za 10%, zamenjava podjemnih pogodb MR - odčitavanje izvidov z lastnimi zaposlenimi 
lastni), znižanje laboratorijskih stroškov za 3%). 
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Načrtovani stroški dela 

 

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 16.262.741 EUR in 
bodo za 5,05 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke 
zavoda znaša 58,67 %. 
 

Stroške dela smo načrtovali skladno z osnovnimi temeljnimi ekonomskimi izhodišči za 
pripravo finančnih načrtov za leto 2018 in z upoštevanjem Sanacijskega programa za 

zagotovitev poslovne in plačilne sposobnosti SB Ptuj. Izhajali smo iz vsebine in obsega 

programa dela. V stroških dela so planirani tudi stroški dela specializantov in pripravnikov, za 
katere prejmemo refundacijo s strani ZZZS. Načrtovani stroški dela specializantov in 
pripravnikov v letu 2018 znašajo 989.045 EUR. Načrtovani skupni stroški dela brez 
specializantov in pripravnikov v letu 2018 znašajo torej 15.273.696 EUR. 
 

Obrazložitev odstopanj načrtovanih stroškov dela januar – december 2018 

 

Kljub načrtovanim prihrankom v Sanacijskem programu, načrtujemo v letu 2018 višje stroške 
dela za 782.362 EUR glede na leto 2017. Razlogi: 

- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in 

zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 
pomeni višje stroške za 227.628.68 EUR,  

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 

(Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni 
negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v 

plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) za 

158.594,47 EUR bruto, 

- Višji stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 123.524 EUR, kar se je v 
drugi polovici leta 2017 spremenilo na podlagi sklepa o uskladitvi minimalne premije 

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, kar pa bo 
pokrito z dodatnimi prihodki po pogodbi z ZZZS. 

- Višji stroški dela za izplačilo regresa zaposlenim v višini 37.549 EUR, kar bo prav 
tako pokrito z dodatnimi prihodki po pogodbi z ZZZS 

- Sproščena napredovanja s 1.12.2017, kar bo v letu 2018 pomenilo za 24.000 EUR 

višje stroške  
- Sproščena napredovanja s 1.12.2018, kar bo v letu 2018 pomenilo za 42.000 EUR 

višje stroške  
- Razliko 181.234 EUR predstavlja večje število zaposlenih, ki so podrobneje 

obrazloženi pri planu kadrov.   

- V sanacijskem programu so upoštevani večji tudi načrtovani stroški dela iz naslova 
večje realizacije programa magnetne resonance v višini 43.405 eur in tudi znižanje 
nižji zaradi izvedbe ukrepov v sanacijskem programu za 56.000 eur. 
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Razpoložljivi akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu znaša 39,6 %  dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od 
prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 68.000 EUR (4.člen Uredbe o delovni uspešnosti 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).  
 

 

Načrtovani stroški amortizacije 

 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.560.631 EUR.  

- del amortizacije, ki je vračunan v ceno znaša 1.220.000 EUR (končni rezultat skupine 
462),  

- del amortizacije, ki je knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
(občina) znaša 151.820 EUR (podskupina 980), 

- del amortizacije, ki je knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

(država) znaša 163.580 EUR (podskupina 980), 

- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 25.231 EUR (podskupina 

922). 

 

 

Načrtovani finančni odhodki 
 

Zaradi zmanjšanja zaloge materiala in podaljšanje plačilnega roka na 60 dni se bo 
likvidnostna situacija izboljšala, kar pomeni, da posledično načrtujemo za 10.000 EUR manj 
stroškov iz naslova zamudnih obresti. 
 

 

 

8.1.3. Načrtovan poslovni izid 

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 

2018 izkazuje poslovni izid v višini 901.503 EUR presežka odhodkov nad prihodki. 
 

Rezultat je posledica izvedbe ukrepov v Sanacijskem programu v višini 731.108 EUR, 
brez česar bi v letu 2018 bolnišnica glede na načrtovano izhodiščno poslovanje za leto 
2018 ob znanih dejstvih (dvig dela cen za 5%, dvig stroškov dela zaradi zakonskih 
sprememb in dodatnih zaposlitev in manj zamudnih obresti, zaradi boljše likvidnosti) 
poslovala z 1.632.611 EUR presežka odhodkov nad prihodki. 
 

Glavna razloga za načrtovan negativni poslovni rezultat v letu 2018 so zakonsko 

določeni dvigi stroškov dela v višini 613.023 EUR in razlika med plačanimi in 
opravljenimi storitvami, ki izhajajo iz neskladja med in realizirano in plačano utežjo 
preko 400.000 EUR. Ob tem je sicer prišlo do dviga nekaterih cen zdravstvenih storitev, 

ki pa so sedaj šele na nivoju cen leta 2014 in ne odražajo spremenjenih potreb sistema v 
zadnjih letih (od leta 2015 – porast 16,8%) . Ob odpravi omenjenih sistemskih anomalij 

bi bolnišnica Ptuj že v letu 2018 poslovala uravnoteženo.  
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8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na 
prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje, 
št. 012-11/2010-20, z dne 15.12.2010. Finančni prihodki in drugi prihodki so izkazani med 
prihodki iz opravljanja javne službe, razen tistih, za katere je iz knjigovodskih listin lahko 
ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost. 
 

Ostale prihodke, finančne, druge ter prevrednotovalne poslovne prihodke smo razporedili na 

prihodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin 
ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost. 

Odhodke tržnih dejavnosti, ki jih spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, smo izkazali na 
podlagi dejanskih podatkov, dokumentiranih s knjigovodskimi listinami. Za drugi del tržnih 
dejavnosti smo kot sodilo uporabili pravila kalkulacije cen storitev po posameznih vrstah 

prihodkov. 

Ostale odhodke, to so druge stroške, finančne odhodke, druge odhodke in prevrednotovalne 
poslovne odhodke smo razporedili na odhodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za 
katere se je iz knjigovodskih listin ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost. 

 

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti 
(storitev): 

 

a) samoplačniške zdravstvene storitve (rentgenske storitve, estetske operacije…) 
b) plačila pacientov, ker niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja, 
c) plačilo za bivanje enega starša z otrokom (otroški oddelek), 
d) opravljene laboratorijske storitve za druge zavode, 

e) prodaj malic … 

 

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša -1.073.327 EUR, iz naslova izvajanja 

tržne dejavnosti pa 171.824 EUR. 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabelo izpolniti 

v priloženi excelovi datoteki) 
 

 

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA 
 

V letu 2018 načrtujemo 26.620.890 EUR prihodkov, kar je za 17,37% manj kot v letu 2017. 

Odhodke načrtujemo v znesku 26.310.329 EUR, kar je za 16,09% manj kot so ti znašali v letu 
2017. 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. 
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9. PLAN KADROV 
 

9.1. ZAPOSLENOST 
 

Povečevanje/zniževanje obsega kadra 

 

Število zaposlenih v letu 2018 se bo zaradi potreb dela nekoliko povišalo in sicer načrtujemo 
na dan 31. 12. 2018 zaposlovati 510 delavcev (skupaj s porodnicami in bolniško odsotnimi 
delavci).  

 

Tabela spremembe kadra z obrazložitvami 
 

Profil 

Realizacija 

31. 12. 

2017 

Plan 31. 

12. 2018 
Obrazložitev 

ZDRAVNIKI SKUPAJ 76 86  

Zdravniki specialisti 46 50 

Zaradi uresničevanja programa 
nameravamo zaposliti 2 specialista 

interne medicine, 1 nevrologa in 1 

infektologa za polovični delovni čas. 
Višji zdravniki brez 
specializacije z licenco 

1 1  

Specializant 20 20  

Sekundarij obvezni del 9 10 

Zdravniška zbornica Slovenije nam je 
januarja 2018 odobrila eno dodatno 

mesto za obvezni del sekundariata, pri 

čemer so stroški v celoti refundirani.  

Sekundarij izbirni del / 5 

Od 1. 2. 2018 je v skladu z Zakonom o 

zdravniški službi na novo uvedeno 
izvajanje izbirnega dela sekundariata, na 

podlagi katerega bomo predvideno do 

konca leta zaposlili 5 zdravnikov. Vsi 

stroški navedenih zaposlitev so v celoti 
refundirani. 

ZDRAVSTVENA 

NEGA 
240 244 

Zaradi zagotavljanja varnosti na 

internem oddelku in oddelku PBZ ter 

urgentne internistične ambulante v 
popoldanskem in nočnem času 
nameravamo zaposliti 2 DMS in 2 SMS. 

FARMACEVTSKI 

DELAVCI 
6 6  

OSTALI 

ZDRAVSTVENI 

DELAVCI (lab. 

delavci, radiologija, 

itd.) 

40 41 

Za potrebe izvajanja programa 

magnetne resonance nameravamo 

zaposliti 1 radiološkega inženirja. 

VODSTVO 2 2  
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NEZDRAVSTVENI  

KADER 
101 103 

Za potrebe službe javnega naročanja 
nameravamo zaposliti 1 univerzitetnega 

diplomiranega pravnika, za potrebe 

obračuna plač in fakturne službe pa 
nameravamo zaposliti 1 ekonomista. 

JAVNA DELA 1 3 

V 2018 imamo sklenjeno pogodbo z 

Zavodom RS za zaposlovanje za 

izvajanje programa javnih del in sicer za 

5 delavcev po 10 mesecev. Na dan 31. 

12. 2018 se glede na razpored 

predvideva, da bodo zaposleni trije 

delavci. 

PORODNIŠKE IN 
DALJŠE BOLNIŠKE 
ODSOTNOSTI 

31 25 

Porodniške in bolniške odsotnosti je 
zelo težko predvideti, pri čemer smo 
zmanjšali število na račun tistih delavk, 
ki se vračajo s porodniškega dopusta. 

Skupaj 497 510  

 

Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2018 smo predvideli tako, da smo izhajali iz stanja 

zaposlenih na dan 31. 12. 2017 in predvideli prihode in odhode v naš zavod do konca leta 
2018.  

 

Na zadnji dan leta 2018 predvidevamo, da bo fizično prisotnih 485 delavcev, od katerih bomo 
dobili za 15 sekundarijev in 20 specializantov refundirane stroške s strani Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje, za 3 delavce zaposlene preko javnih del pa s strani Zavoda RS za 

zaposlovanje. Prav tako je zajetih 25 delavcev, ki bodo predvidoma delali drugače kot polni 
delovni čas (10 invalidov, 11 skrajšani delovni čas zaradi starševstva, 1 delavec dopolnilno 
delo ter 3 delavci z delovnim časom krajšim od polnega.).  
 

 

Predvideni prilivi/odlivi kadra 

 

V letu 2018 načrtujemo zapolniti velik primanjkljaj na internem oddelku, kjer bomo zaposlili 
2 specialista interne medicine. Poleg tega nameravamo zaposliti tudi 1 specialista nevrologa 

in 1 specialista infektologa za polovični delovni čas. Zaradi izvajanja programa magnetne 

resonance bomo zaposlili dodatnega radiološkega inženirja. Zaradi zagotavljanja varnosti na 

internem oddelku in oddelku PBZ ter urgentne internistične ambulante v popoldanskem in 
nočnem času nameravamo zaposliti 2 diplomirani in 2 srednji medicinski sestri, pri čemer sta 
1 diplomirana  in 1 srednja medicinska sestra ob koncu leta 2017 zapustili našo ustanovo in ju 
do sedaj še nismo nadomestili. 
Glede na to, da se obseg javnih razpisov za dobavo materiala in storitev za potrebe 

nemotenega delovanja bolnišnice povečuje, nameravamo zaposliti 1 univerzitetnega 
diplomiranega pravnika, ki bo prevzel navedeno službo. Prav tako zaradi povečanega obsega 
dela v fakturni službi potrebujemo dodatnega ekonomista v polovičnem delovnem času. V 
preostali polovici delovnega časa pa bi zaradi povečanega obsega dela in zagotovitve 
nemotenega dela opravljal delo za potrebe službe obračuna plač, kjer imamo zaposlenega 
samo enega delavca. 

 

V bolnišnici so trenutno zaposleni specializanti interne medicine, kirurgije, radiologije, 

ginekologije in porodništva ter anesteziologije in reanimatologije. V letu 2018 se zgolj eden 
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približuje koncu specializacije. V kolikor jo bo uspel zaključiti, ga bomo zaposlili kot 

specialista. 

 

 

Obremenjenost kadra 

 

V letu 2018 se bo na podlagi realnih potreb dela število zaposlenih nekoliko povečalo, vendar 
bomo zaradi vse več težjih bolnikov, ki potrebujejo kompleksnejšo, dolgotrajnejšo in 

zahtevnejšo zdravstveno obravnavo, težko govorili o manjši obremenjenosti kadra, kar se 

odraža v večanju števila dni bolniške odsotnosti.  
 

V primeru izpada kadra zaradi koriščenja porodniškega dopusta ali dolgotrajne bolniške 
odsotnosti, rešujemo preobremenjenost zaposlenih z večjim številom nadomestnih zaposlitev. 
 

 

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanje stanja 

 

Problematiko deficitarnosti posameznih profilov kadra rešujemo z aktivnim iskanjem 
potrebnega kadra preko Zavoda RS za zaposlovanje in s kandidiranjem na razpisih za 

specializacije, ki jih razpiše Zdravniška zbornica Slovenije.  

 

 

Organiziranost dela 

 

Prizadevamo si, da bi čim več programov realizirali z lastnim kadrom oziroma da bi zaposlili 
tiste zdravnike specialiste, ki jih potrebujemo, da izpolnimo svoje obveznosti do ZZZS in z 

njihove strani odobrene programe. Glede programov, kjer nam to ne uspeva ali nam ne uspeva 

v celoti, se poslužujemo storitev zunanjih sodelavcev in sicer preko podjemnih pogodb 
oziroma pogodb o strokovnem sodelovanju. 

 

 

9.2. OSTALE OBLIKE DELA 
 

Zaradi pomanjkanja zadostnega števila lastnega kadra na posameznih področjih bomo tudi v 
letu 2018 sklenili podjemne pogodbe in pogodbe o strokovnem sodelovanju z zunanjimi 

sodelavci.  

V spodnjih tabelah je prikazano, na katerih področjih bomo predvidoma sklenili podjemne 
pogodbe z zunanjimi izvajalci (predvsem z zdravniki) in z lastnimi zaposlenimi. S slednjimi 

bomo sklenili podjemne pogodbe za potrebe izvajanja programa SVIT. 

 

 

Tabela podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci 

 

Namen/delo Profil zunanjega sodelavca Št. izvajalcev 

KIRURGIJA 

Ortopedski program specialisti ortopedi 4 

Bariatrične operacije specialist kirurg 2 

Laparoskopske operacije specialist kirurg 2 

Ortopedski program operacijska medicinska sestra 4 

ANESTEZIOLOGIJA 
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Dežurstvo 
specialist anesteziologije in 

reanimatologije 
4 

FIZIATRIJA 

Fiziatrična ambulanta specialist fiziater 1 

RADIOLOGIJA 

Rentgenska diagnostika specialist radiolog 4 

GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO 

Operativni posegi specialist ginekolog 2 

Operativni posegi + dežurstvo specialist ginekolog 1 

Ambulantni pregledi -

ambulanta za bolezni dojk 
specialist ginekolog 2 

Dežurstvo + stalna 
pripravljenost 

specialist ginekolog 1 

Operativni posegi + 

ambulantni pregledi 
specialist ginekolog 3 

PEDIATRIJA 

UZ preiskave specialist pediater 1 

Ambulantni pregledi + 

dežurstvo 
specialist pediater 3 

INTERNISTIKA 

Svetovanje o uporabi 

antibiotikov  na oddelkih 
specialistka infektologinja 1 

UZ doplerske preiskave in UZ 

srca 
specialist internist 3 

Delo v kardiološki ambulanti 
in kabinetu 

specialist internist 1 

NEVROLOGIJA 

Nevrološka ambulanta specialist nevrolog 1 

OSTALO 

Uprava – storitve svetovanja zdravnica specialistka 1 

Članstvo v Komisiji 1. stopnje 
za umetno prekinitev 

nosečnosti 
socialna delavka 3 

SKUPAJ  44 

 

 

Tabela podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi 

 

Namen/delo Profil Število izvajalcev 

Opravljanje kolonoskopij specialist internist 3 

Asistenca pri kolonoskopijah SMS 2 

SKUPAJ  5 

 

 

Tabela pogodbe o strokovnem sodelovanju 

 

V spodnji tabeli je prikazano, na katerih področjih bomo za izvajanje dežurne službe sklenili 
pogodbe o strokovnem sodelovanju z zasebniki - koncesionarji: 
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Namen/delo Profil zunanjega sodelavca Št. izvajalcev 

Dežurstvo na otroškem 
oddelku 

zdravnik specialist pediater 2 

Dežurstvo na gin.-por. odd. zdravnik specialist ginekolog 3 

Dežurstvo na KRG odd. zdravnik specialist kirurg 1 

Program estetika 

specialist plastične, 
rekonstrukcijske in estetske 

kirurgije 

1 

SKUPAJ:  7 

 

 

Javna dela 

 

V letu 2018 imamo z Zavodom RS za zaposlovanje sklenjeno pogodbo za izvajanje programa 

javnih del in sicer za pet delavcev v obdobju po 10 mesecev. 

 

 

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 
 

Storitve čiščenja nam zagotavlja zunanji servis, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Strošek 
izvajanja te dejavnosti bo v letu 2018 predvidoma znašal okrog 650.000,00 € (v letu 2017 – 

647.223 €). V tej dejavnosti nimamo zaposlenega nobenega lastnega delavca. 

Storitev pranja nam od leta 1996 zagotavlja zunanji dobavitelj. Pet delavk zaposlenih v 

organizacijski enoti »pralnica« izvaja dnevno distribucijo posteljnine in oblek. 
Strošek izvajanja te dejavnosti bo v letu 2018 znašal približno 260.000,00 € (v letu 2017 – 

259.328 €). 
 

 

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 

Specializacije in pripravništva 

 

Na dan 31. 12. 2017 je v bilo Splošni bolnišnici Ptuj zaposlenih 21 specializantov in 16 
pripravnikov. Za vseh teh 37 delavcev smo dobili refundirane stroške s strani Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

 

Januarja 2018 nam je bilo s strani Zdravniške zbornice Slovenije odobreno 1 dodatno 
pripravniško mesto (sekundariat – obvezni del). Od 1. 2. 2018 je v skladu z Zakonom o 

zdravniški službi na novo uvedeno izvajanje izbirnega dela sekundariata, na podlagi katerega 
bomo do konca leta zaposlili predvideno 5 zdravnikov. Vsi stroški navedenih zaposlitev so v 
celoti refundirani. 

 

Trenutno ne zaposlujemo nobenega pripravnika ali specializanta v naše breme, niti ga ne 
načrtujemo zaposliti v letu 2018. 
 

 

Izobraževanje 

 

Tudi v letu 2018 bomo še naprej omejevali izobraževanje pri zunanjih izvajalcih s selektivnim 
odobravanjem izobraževanj, zmanjševanjem števila udeležencev in večjim posredovanjem 
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znanj oziroma prenosom novih znanj na ostale sodelavce. Čim več izobraževanj bomo izvedli 
v okviru SB Ptuj, ki so stroškovno ugodnejše.  
 

Še naprej bomo izvajali vsa pripravništva in specializacije, za katera imamo pooblastila s 

strani Ministrstva za zdravje. Tudi v letu 2018 bomo izvajali klinične vaje študentov visokih 
šol in fakultet, s katerimi imamo sklenjene pogodbe.  
 

 

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018 
 

Podrobnejši opis in plan investicijskega vzdrževanja po vrstah in oddelkih za leto 2018. 

 

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018 – v prilogi, kjer so opredeljeni tudi viri 

financiranja navedenih investicij. 

 

10.1. PLAN INVESTICIJ 
 

V tabeli so zavedene investicije, ki so prioriteta 1, kar pomeni, da so nujno potrebne za 

nemoteno poslovanje bolnišnice, prav tako pa za ta namen obstaja tudi vir iz sredstev za 
namen amortizacije po pogodbi z ZZZS. Navedene investicije v Tabeli 1 so zavedene v 

OBR-4 in finančnih izkazih.  

 

Obrazložitev večjih investicij: 

 

- Obnova endoskopskega bloka internega oddelka. V SB Ptuj v sklopu 

gastroenterologije Internega oddelka izvaja ambulantno in hospitalno diagnostično in 
terapevtsko obravnavo pacientov z boleznimi gastrointestinalnega trakta: gastroskopije, 

kolonoskopije in ultrazvočno obravnavo hospitalnih in ambulantnih pacientov vseh 
starostnih skupin. Zadnji trendi kažejo, da obravnavamo paciente tudi iz drugih regij 
(Maribor, Murska Sobota, v manjši meri še mejnih področij Celja in Slovenj Gradca) in 

tudi tiste, ki so bili v preteklosti že obravnavani v drugih diagnostičnih centrih. Odlično 
sodelujemo z vsemi ostalimi bolnišničnimi oddelki in tako nudimo tudi posege v sedaciji, 
anesteziji pa tudi ob sodelovanju kirurga in pediatra. Podatki kažejo na naše odlične 
diagnostične in terapevtske rezultate, a še vedno povečevanje čakalnih vrst in eno 
najvišjih stopenj obolenj prebavil v državi ( rak, jetrna ciroza, okuženost s Helicobacter 
pylori,…), zato želimo povečati obseg in program dela, postati želimo regijski 
gastroenterološki center. V letu 2016 smo opravili 2075 endoskopskih preiskav. Oprema, 
ki je v povprečju stara 9 let več ne omogoča posodabljanja in ustreznega servisiranja! 
Imamo lastni strokovni kader: 3,5 zdravnika specialista in 2 medicinski sestri, ki večino 
programa opravi v rednem delovnem času (razen SVIT). Za izvajanje kakovostne, varne 

in učinkovite obravnave pacientov pa potrebujemo vlaganja v posodobitev opreme, kar 
nam nenazadnje nalagajo tudi že nekaj letna poročila nadzorov pogojev dela v programu 

SVIT, v katerem sodelujemo in od nas zahteva hitro odpravo pomanjkljivosti. Dejavnost 

je tudi stroškovno učinkovita. 
 

V ta namen smo si zadali naslednje cilje, ki morajo biti realizirani že v letu 2018: 

 Nabava sodobne endoskopske opreme in endoskopskega ultrazvoka z namenom 

dviga kakovosti dela, povečanje programa dela in širitev diagnostičnih možnosti, 
 Povečanje programa ob ustrezni kadrovski zasedbi 
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 Vpeljava novih diagnostičnih možnosti (npr.  urea dihalni test, pH – metrija -

impedanca požiralnika), 
 Vpeljava novih terapevtskih možnosti (npr. ligature, Hemospray, PEG, APC, 

endoskopske preiskave v anesteziji) 

 širitev ambulantne ultrazvočne diagnostike trebuha, 
 vzpostavitvi centra za zdravljenje bolnikov z KVČB z biološkimi zdravili. 

 

 

- Obnova sistema za pripravo ultračiste vode. Sistem je star preko 20 let, vzdrževanje 
zelo drago in neustrezno.  

- Terapevtski histeroskop. Ginekološki oddelek bolnišnice predstavlja enega 
najpomembnejših histeroskopskih centrov v slovenskem prostoru. Prišlo je do dokončne 
okvare starega aparata. 

- Dializni aparati. Nujno je potrebna zamenjava štirih povprečno 15 let starih aparatov, 
katerih vzdrževanje je tako strokovno, kot stroškovno neučinkovito. 

- Prenova sanitarij. V letu 2017 je začeta nujna sanacija dotrajanih nevarnih sanitarij v 

bolnišnici Ptuj, ki potrebuje dokončanje v letu 2018 (kirurški, Interni, RTG in 
laboratorijski oddelek. Razmere so pod mejo sanitarne vzdržnosti.  

- Zamenjava laboratorijskega informacijskega sistema. Star sistem, tako strokovno, kot 

poslovno ni učinkovit. 

- Pleskanje bolnišnice. Zaradi likvidnostnih težav smo v preteklih letih izvajali 
obnovitvena pleskarska dela predvsem v bolniških sobah, nujno potrebna pa je obnova 
večine hodnikov v bolnišnici. 

- Profesionalni pomivalni stroj. Gre za dotrajan 25 let star pomivalni stroj za pripravo 

steklovine za sterilne magistralne pripravke, ki zadnja leta potrebuje pogoste drage 

servise, ki pa zaradi starosti v letu 2018 več ne bodo izvedljivi. 

- Investicija v bolniške postelje, posteljne ograje in nočne omarice je nujno potrebna 

zaradi dotrajanosti, nezmožnosti prilagajanja višine postelje med delom in čiščenja 
poškodovanih omaric in je bila načrtovana že v letu 2016, vendar ni bila realizirana. 
Povprečna starost postelj, ki jih je potrebno zamenjati je nad 30 let. Postopno bo potrebno 

letno investirati v ta sredstva, saj bomo lahko le tako zagotovili varne delovne pogoje za 

zdravstvene delavce in preprečevali neljube dogodke (padci) pri pacientih. 
 

- Vse ostale navedene investicije v opremo so zaradi izrazite iztrošenosti in starosti nujno 
potrebne za nemoteno poslovanje bolnišnice.  
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V spodnji tabeli gre prav tako za nujno potrebno nabavo v letu 2018, sicer je lahko vitalno 

ogroženo delo bolnišnice. Načrtovan vir za ta namen je financiranje preko ustanovitelja,  

saj nimamo dovolj lastnih razpoložljivih virov financiranja še za ta namen. Zato bomo na 

MZ podali ustrezno vlogo. Navedene investicije v tabeli niso zavedene v OBR-4 in v 

finančnih izkazih. 

 

 

 
 

 

Investicija v novo trafo postajo in agregat (trafo postaja) je nujno potrebna zaradi 

dotrajanosti obstoječe in nezmožnosti zagotavljanja povečane potrebe po električni energiji 
(Magnetna resonanca, klimatizacija…), ter nevarnosti popolne odpovedi oskrbe z elektriko v 

bolnišnici. 
 

Operacijsko mizo na kateri opravimo večino travmatoloških operacij je bilo potrebno letos 
zaradi loma, ki ga ni bilo moč več popraviti, izločiti iz uporabe in jo nadomestiti z operacijsko 
mizo, ki je bila že pred tem odpisana in izločena iz uporabe. Na omenjeni mizi opravimo letno 

900 operacij v splošni anesteziji. Miza se ne da ustrezno fiksirati na podlago, akumulatorska 
baterija preko katere se z mizo upravlja je iztrošena, zato mora biti miza vedno priklopljena 
na električno omrežje, kar ni v skladu z strokovnimi standardi. Operacijska miza je iz leta 

1980 in je ni moč več ustrezno servisirati. Miza se prav tako ne more dvigniti na določeno 
višino, zato je delo otežkočeno in nevarno za bolnika.  
 

Endoskopski stolp za operacijsko dvorano. Število operacij pri katerih se potrebuje 

endoskopski stolp zaradi nove doktrine in tudi večjega operativnega programa iz leta v leto 

narašča. V kirurški dvorani imamo dva endoskopska stolpa stara 15 let. Operiranje na 

obstoječih stolpih je težavno, saj je slika zamegljena, motna in neostra. Alarmantno pa je 

dejstvo, da smo zadnji mesec med samo operacijo kar dvakrat ostali brez slike, kljub rednemu 

servisiranju stolpov in je bilo med operacijo potrebno čakati tako dolgo, da se je drugi 
endoskopski stolp sprostil, da smo lahko prvo operacijo varno končali. V zadnjem času se vse 
pogosteje dogaja, da občasno potrebujemo tri endoskopske stolpe hkrati (urgentne operacije). 

 

Ne glede na finančno situacijo v kateri se nahaja bolnišnica je nujno potrebo nabaviti novo 

kirurško travmatološko mizo in endoskopski stolp s pripadajočo optiko, saj v nasprotnem 

primeru ne bo možno realizirati zastavljenega operativnega programa, oziroma bo ena 
operacijska soba ostala zaprta in se bo ustrezno podaljšala čakalna doba. 

Sterilizator. Glavni sistem za sterilizacijo v bolnišnici Ptuj (kirurgija) je star 10 let in prihaja 

do mesečnega izpada delovanja ter zelo dragih stroškov vzdrževanja, ki letno presegajo 25% 
investicijske vrednosti. 
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Anestezijski aparat. Nujna zamenjava obstoječega 28 let starega aparata SULLA 880V, ki se 

uporablja za anestezijo porodnic. Servisiranje aparata več ni možno in zaradi tega se postavlja 
pod resen vprašaj varno in strokovno vodenje najnujnejših operacijskih posegov v okviru 
porodnišnice. Težava lahko nastopi dobesedno ta trenutek. 

 

Urgentni center Ptuj 

 

Zaradi na vladi še nepotrjene recenzije in novelacije projekta izgradnje Urgentnega 
centra v SB Ptuj, le ta še ni zaveden v obstoječi FN 2018, saj se načrtuje začetek gradnje 

šele v drugi polovici leta 2018. Ob začetku gradnje Urgentnega centra v SB Ptuj bomo 

po potrebi takoj pristopili k rebalansu Finančnega načrta.  
 

 

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
 

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018 – v prilogi 

 

Višina načrtovanih vzdrževalnih del je izkazana  v prilogi: Obrazec 5 in odstopa glede na 

preteklo leto za načrtovane prihranke v višini 27.000 EUR. 
 

 

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 
 

 

V letu 2018 preko EZR načrtujemo zadolževanje mesečno v višini 400.000 EUR za namen 
izplačila plač, ki ga še v istem mesecu po prejemu tretjega dela avansa s strani ZZZS tudi 

vrnemo.  

 

Potrebno je poudariti, da je večina likvidnostnega kredita iz EZR prejetega v letu 2013 že 
poplačanega, saj ostane  le še 94.000 EUR in sicer v letu 2018 vračilo v višini 48.000 EUR in 
v letu 2019 vračilo v višini 46.000 EUR. 
 

Prav tako ima SB Ptuj še vedno kredit, ki je bil najet za namen energetske sanacije v letu 

2011 (vračilo do konca leta 2022). Letni znesek vračila tega dolgoročnega kredita znaša 
97.644 EUR kar pomeni v naslednjih 5 letih še 488.233 EUR. 

 

 

 

 

Datum: 4. 4. 2018      Podpis odgovorne osebe 

                       V. d. direktorja  

       Andrej Levanič, dr. med. spec.      
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PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU 

 

‒ Obrazec 1: Delovni program 2018 

 

‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018  
 

‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 

 

‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018 

 

‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2018 

 

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 
 



Obrazec 1 - Delovni program 2018, I. del

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali
FN 2018 / 

FN 2017

FN 2018 / 

Real. 2017

Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)
Število primerov - SPP 9.335 9.854 9.340 9.828 9.286 9.774 99,48 99,42

Število uteži 11.219 11.619 11.663 12.205 11.150 11.692 99,39 95,60

Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359) #DEL/0! #DEL/0!

Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303) #DEL/0! #DEL/0!

Rehabilitacija - št. primerov (104 305) #DEL/0! #DEL/0!

Psihiatrija - št. primerov (130 341) #DEL/0! #DEL/0!

Paliativna oskrba - BOD (141 304) #DEL/0! #DEL/0!

Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311) #DEL/0! #DEL/0!

Zdravstvena nega - BOD (144 306) 3.398 3.433 2.380 2.412 2.897 2.929 85,26 121,72

Podaljšano bolnišnično zdravljenje  - BOD (147 307) 14.000 14.220 13.246 13.424 13.989 14.167 99,92 105,61

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)
Dispanzer za ženske - količniki (306 007) 44.760 44.968 59.084 59.497 44.643 45.027 99,74 75,56

Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009) #DEL/0! #DEL/0!

Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011) #DEL/0! #DEL/0!

Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001) #DEL/0! #DEL/0!

Medicina dela - točke (301 258) #DEL/0! #DEL/0!

Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230) #DEL/0! #DEL/0!

Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)

Delovna terapija - točke (506 027) #DEL/0! #DEL/0!

Fizioterapija - utež (507 028) 3.067 3.067 3.185 3.264 3.361 3.440 109,59 105,53

Patronažna služba - primer (510 029) #DEL/0! #DEL/0!

Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) 164 165 320 329 320 329 195,12 100,00

Izvajanje programa DORA - primer (511 031) 5.200 5.200 4.890 4.958 4.890 4.958 94,04 100,00

Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150) #DEL/0! #DEL/0!

Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151) #DEL/0! #DEL/0!

Ostali sanitetni prevozi - km (513 153) #DEL/0! #DEL/0!

Nega na domu - primer (544 034) #DEL/0! #DEL/0!

Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032) #DEL/0! #DEL/0!

Klinična psihologija - točke (512 033) #DEL/0! #DEL/0!

Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)

Doječe matere - NOD (701 308) 372 384 347 354 347 354 93,28 100,00

Spremljanje - primer (701 309) #DEL/0! #DEL/0!

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310) 1.202 1.234 1.223 1.263 1.223 1.263 101,75 100,00

Drugo* #DEL/0! #DEL/0!

Stimulacija globokih možganskih debel #DEL/0! #DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Ana Marija Pučko, Renata Bevc Podpis odgovorne osebe: Andrej Levanič, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 749 16 12

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Finančni načrt za obdobje             
1. 1. do 31. 12. 2018

Program

Finančni načrt za obdobje                                       
1. 1. do 31. 12. 2017

Realizacija v obdobju               

1. 1. do 31. 12. 2017
Indeks - ZZZS



Obrazec 1 - Delovni program 2018, II. del

Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk FN 2018 / 

FN 2017

FN 2018 / 

Real. 2017

FN 2018 / FN 

2017

FN 2018 / Real. 

2017

Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena 
dejavnost (Q86.220)

93.168 788.245 95.040 685.501 90.512 806.902 92.366 827.367 0 773.560 0 794.027 0,00 0,00 98,14 95,87

Abdominalna kirurgija (201) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna 

intenzivna medicna (202)
4.467 47.796 4.504 48.669 4.825 50.478 4.901 52.042 47.796 49.360 0,00 0,00 100,00 94,69

Dermatovenerologija (203) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Gastroenterologija (205) 2.028 66.456 2.056 67.312 2.374 65.423 2.421 66.194 65.354 66.125 0,00 0,00 98,34 99,89

Ginekologija in porodništvo (206) 5.855 54.429 5.929 55.938 5.639 57.261 5.715 58.351 54.429 55.519 0,00 0,00 100,00 95,05

Hematologija (207) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Infektologija (208) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Interna medicina (209) 14.441 35.499 14.634 35.986 11.816 29.487 12.067 30.233 35.499 36.245 0,00 0,00 100,00 120,39

Internistična onkologija (210) 189 858 215 864 144 551 149 578 551 578 0,00 0,00 64,22 99,94

Kardiologija in vaskularna medicina (211) 4.178 77.966 4.335 79.248 4.416 76.893 4.476 77.903 77.966 78.976 0,00 0,00 100,00 101,39

Kardiovaskularna kirurgija (212) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Klinična genetika (213) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Klinična mikrobiologija (214) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Maksilofacialna kirurgija (215) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Nevrokirurgija (217) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Nevrologija (218) 1.971 17.926 2.012 18.268 1.657 15.934 1.680 16.221 17.926 18.213 0,00 0,00 100,00 112,50

Nuklearna medicina (219) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Oftalmologija (220) 6.224 67.485 6.295 68.593 5.868 70.667 5.932 71.447 67.485 68.265 0,00 0,00 100,00 95,50

Ortopedska kirurgija (222) 1.136 5.620 1.266 6.323 1.083 5.488 1.096 5.552 5.620 5.684 0,00 0,00 100,00 102,41

Otorinolaringologija (223) 3.989 43.700 4.150 46.171 4.311 48.334 4.408 49.535 43.700 44.901 0,00 0,00 100,00 90,41

Otroška in mladostniška psihiatrija (224) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Otroška nevrologija (225) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Pediatrija (227) 5.100 40.969 5.150 42.220 4.559 36.254 4.641 38.817 39.019 41.582 0,00 0,00 95,24 107,63

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Pnevmologija (229) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Psihiatrija (230) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Revmatologija (232) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Splošna kirurgija (234) 18.639 114.563 18.891 124.991 19.383 142.398 19.845 146.366 95.469 99.437 0,00 0,00 83,33 67,04

Torakalna kirurgija (235) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Travmatologija (237) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Urgentna medicina (238) 17.822 140.128 18.352 14.455 17.735 141.126 18.211 145.755 140.128 144.757 0,00 0,00 100,00 99,29

Urologija (239) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Oralna kirurgija (242) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249) 7.129 74.850 7.251 76.463 6.702 66.606 6.824 68.373 82.618 84.385 0,00 0,00 110,38 124,04

Onkologija z radioterapijo (221) Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov
Radioterapija (221 230) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Radiologija v specialistični zunajbolnišnični 
dejavnosti (231)

Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk FN 2018 / 

FN 2017

FN 2018 / 

Real. 2017

FN 2018 / FN 

2017

FN 2018 / Real. 

2017

Izvajanje mamografije (211) 7.474 7.619 5.863 5.941 7.474 7.552 100,00 127,48

Izvajanje magnetne resonance (244) 6.000 6.010 4.333 4.395 4.333 4.395 72,22 100,00

Izvajanje računalniške tomografije - CT (245) 4.296 4.567 4.378 4.637 4.378 4.637 101,91 100,00

Izvajanje ultrazvoka - UZ (246) 75.403 76.869 71.667 76.186 71.667 76.186 #DEL/0! #DEL/0! 95,05 100,00

Izvajanje rentgena - RTG (247) 114.569 117.783 112.683 115.600 112.683 115.600 #DEL/0! #DEL/0! 98,35 100,00

Izvajanje PET CT (248) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti 
- izvajanje dialz (216 225)

Št. dializnih 
bolnikov

Obračun. enota Št. dializnih 
bolnikov

Obračun. 
enota

Št. dializnih 
bolnikov

Obračun. 
enota

Št. dializnih 
bolnikov

Obračun. 
enota

Št. dializnih 
bolnikov

Obračun. 
enota

Št. dializnih 
bolnikov

Obračun. enota FN 2018 / 

FN 2017

FN 2018 / 

Real. 2017

FN 2018 / FN 

2017

FN 2018 / Real. 

2017

Dialize I - št. dializ 5 636 5 665 7 845 7 845 7 845 7 845 140,00 100,00 132,86 100,00

Dialize II - št. dializ 4 248 4 266 4 244 4 251 4 244 4 251 100,00 100,00 98,39 100,00

Dialize III - št. dializ 56 8.584 56 8.659 55 8.294 57 8.455 55 8.294 57 8.455 98,21 100,00 96,62 100,00

Dialize IV - dan #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Dialize V - dan #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Dializa VI - št. dializ #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Ana Marija Pučko, Renata Bevc Podpis odgovorne osebe: Andrej Levanič, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 749 16 12

ZZZS ZZZS + ostaliZZZS ZZZS + ostali

Indeks - obiski ZZZS
ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali

ZZZS + ostaliZZZS ZZZS ZZZS + ostali

Število obiskov se v skladu s SD 2018 ne načrtuje več.

ZZZS ZZZS + ostali

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČAPTUJ

Program

Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018

ZZZS ZZZS + ostali

ZZZS ZZZS + ostali

Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017 Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017

ZZZS ZZZS + ostali

Indeks - bolniki ZZZS Indeks - obrač. enota ZZZS

Indeks točke - ZZZS

Indeks - preiskave ZZZS Indeks - točke ZZZSZZZS ZZZS + ostali

Indeks - preiskave ZZZS

Indeks obiski - ZZZS



Obrazec 1 - Delovni program 2018, III. del

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali
FN 2018 / 

FN 2017

FN 2018 / 

Real. 2017

E0398 Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera #DEL/0! #DEL/0!

E0399
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, 
Ilomedin 

#DEL/0! #DEL/0!

E0400
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, 
Roactemra 

#DEL/0! #DEL/0!

E0421
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno 

sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke
#DEL/0! #DEL/0!

E0422

Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno 

sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega 

črevesa in danke 
#DEL/0! #DEL/0!

E0299 Biopsija horionskih resic, kordocinteza #DEL/0! #DEL/0!

E0300 Amniocenteza #DEL/0! #DEL/0!

E0301 Medikamentozni splav 5 6 5 7 5 7 100 100

E0302 Diagnostična histeroskopija 50 50 53 54 50 54 100 94,3396226

E0303 Histeroskopska operacija 40 40 42 44 40 44 100 95,2380952

E0220 Operacija na ožilju - krčne žile #DEL/0! #DEL/0!

E0261 Operacija kile #DEL/0! #DEL/0!

E0263 Operacija karpalnega kanala #DEL/0! #DEL/0!

E0392 Proktoskopija #DEL/0! #DEL/0!

E0396 Rektoskopija #DEL/0! #DEL/0!

E0393 Sklerozacija #DEL/0! #DEL/0!

E0397 Ligatura #DEL/0! #DEL/0!

E0438 Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) #DEL/0! #DEL/0!

E0439 Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) #DEL/0! #DEL/0!

E0088 Operacija sive mrene 388 393 388 390 388 390 100 100

E0338 Vitroretinalna operacija #DEL/0! #DEL/0!

E0304

Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna 

obravnava) 
#DEL/0! #DEL/0!

E0420 Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili #DEL/0! #DEL/0!

E0433

Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija 
benigne kožne tvorbe (brez kiretaže) #DEL/0! #DEL/0!

E0434 Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože #DEL/0! #DEL/0!

E0389 ESWL - drobljenje kamnov #DEL/0! #DEL/0!

E0450 Poligrafija spanja na domu #DEL/0! #DEL/0!

E0451 Meritev NO v izdihanem zraku #DEL/0! #DEL/0!

E0530 Aplikacija Qutenza obliža** 6 6 12 12 12 12 200 100

E0531 Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe #DEL/0! #DEL/0!

E0532 Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART #DEL/0! #DEL/0!

E0533 Ponovni pregled HIV poz. os. na ART #DEL/0! #DEL/0!

E0534 HIV redni pregled bolnika na ART #DEL/0! #DEL/0!

E0564 Zdravljenje s hiperbarično komoro #DEL/0! #DEL/0!

E0622 Operacija obeh kil hkrati #DEL/0! #DEL/0!

E0627 Presejanje diabetične retinopatije #DEL/0! #DEL/0!
Opomba: v kolikor imate z ZZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

Izpolnil: Ana Marija Pučko, Renata Bevc Podpis odgovorne osebe: Andrej Levanič, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 749 16 12

Indeks ZZZS

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA 

Šifra

Finančni načrt za obdobje                
1. 1. do 31. 12. 2018

Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, 
ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa  - v 
primerih

Finančni načrt za obdobje                         
1. 1. do 31. 12. 2017

Realizacija v obdobju od         

1. 1. do 31. 12. 2017



Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018

FN 2018 / FN 

2017

FN 2018 / 

Ocena real. 

2017

760 1
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 

+ 6 + 7)
24.875.630 25.375.573 26.690.839 107,30 105,18

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 19.099.602 19.618.375 20.671.561 108,23 105,37

3

Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v 

prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih 
(ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga 
bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom

244.928 192.817 192.817 78,72 100,00

4
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in 

specializacij
1.030.790 989.045 989.045 95,95 100,00

5 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 2.740.160 3.063.839 3.289.919 120,06 107,38

6

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, 
od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih 
plačnikov in od konvencij

890.140 717.712 753.712 84,67 105,02

7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 870.010 793.785 793.785 91,24 100,00

762 8 Finančni prihodki 10 2 2 17,60 100,00

761, 763,9
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki 

in prevrednotovalni prihodki
6.183.910 6.275.730 124.320 2,01 1,98

76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 31.059.550 31.651.305 26.815.161 86,33 84,72

460 11 Stroški materiala (12 + 36) 6.035.475 5.939.114 5.837.140 96,71 98,28

12
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL 

(13 + 21 + 32)
5.080.660 4.931.912 4.843.079 95,32 98,20

13 ZDRAVILA (od 14 do 20) 1.706.500 1.667.868 1.694.035 99,27 101,57

14

Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih 
ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze 

zdravil-CBZ)

1.357.000 1.233.764 1.259.931 92,85 102,12

15

Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben 
zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje 
zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti 
iz CBZ)

#DEL/0! #DEL/0!

16
Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena 
ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila 82.766 82.766 #DEL/0! 100,00

17 Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme) 287.400 291.766 291.766 101,52 100,00

18

Lekarniško izdelani pripravki (magistralnio in galensko 
pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za 

varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)

60.000 52.674 52.674 87,79 100,00

19 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 2.100 6.898 6.898 328,47 100,00

20 Sterilne raztopine in sterilni geli #DEL/0! #DEL/0!

21 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31) 2.896.660 2.771.787 2.676.787 92,41 96,57

22 Razkužila 73.560 74.919 74.919 101,85 100,00

23 Obvezilni in sanitetni material 1.543.100 1.421.230 1.411.230 91,45 99,30

24 Dializni material 462.400 467.343 467.343 101,07 100,00

25 Radioizotopi #DEL/0! #DEL/0!

26 Plini 52.300 48.557 48.557 92,84 100,00

27 RTG material 7.366 7.366 #DEL/0! 100,00

28 Šivalni material 61.900 67.081 67.081 108,37 100,00

29 Implantati in osteosintetski materiali 703.400 685.291 600.291 85,34 87,60

30 Medicinski potrošni material #DEL/0! #DEL/0!

31 Zobozdravstveni material #DEL/0! #DEL/0!

32 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35) 477.500 492.257 472.257 98,90 95,94

33 Laboratorijski testi in reagenti 465.200 481.154 461.154 99,13 95,84

34 Laboratorijski material #DEL/0! #DEL/0!

35 Drugi zdravstveni material 12.300 11.103 11.103 90,27 100,00

36
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 

41)
954.815 1.007.202 994.061 104,11 98,70

37
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska 
goriva)

138.340 143.842 143.842 103,98 100,00

38 Voda 122.230 106.802 106.802 87,38 100,00

39 Živila 297.670 319.504 306.363 102,92 95,89

40 Pisarniški material 96.000 96.629 96.629 100,66 100,00

41 Ostali nezdravstveni material 300.575 340.425 340.425 113,26 100,00

461 42 Stroški storitev (43 + 48) 4.179.615 4.309.333 4.276.464 102,32 99,24

43 Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47) 1.949.710 1.929.358 1.923.489 98,66 99,70

44 Laboratorijske storitve 945.720 918.675 891.115 94,23 97,00

45
Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih 
storitev

700.600 738.071 759.762 108,44 102,94

45a      Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi 42.000 40.522 40.522 96,48 100,00

45b      Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami 658.600 697.549 719.240 109,21 103,11

46
Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. 
in d.o.o.

286.500 252.321 252.321 88,07 100,00

46a      Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o #DEL/0! #DEL/0!

46b      Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. 286.500 252.321 252.321 88,07 100,00

47 Ostale zdravstvene storitve 16.890 20.291 20.291 120,14 100,00

48 Nezdravstvene storitve (od 49 do 51) 2.229.905 2.379.975 2.352.975 105,52 98,87

49 Storitve vzdrževanja 387.000 531.767 504.767 130,43 94,92

50
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in 
strokovno izpopolnjevanje

59.200 58.840 58.840 99,39 100,00

51 Ostale nezdravstvene storitve 1.783.705 1.789.368 1.789.368 100,32 100,00

462 52 Amortizacija 1.150.000 1.222.739 1.220.000 106,09 99,78

464 53 Stroški dela (od 54 do 56) 15.048.480 15.480.379 16.262.741 108,07 105,05

54 Plače zaposlenih 11.903.410 12.263.832 12.892.621 108,31 105,13

55 Dajatve na plače 1.915.957 1.977.656 2.072.079 108,15 104,77

56
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi 
stroški dela 1.229.113 1.238.891 1.298.041 105,61 104,77

467 57 Finančni odhodki 90.000 125.207 25.207 28,01 20,13

465, 466,58
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in 
prevrednotovalni poslovni odhodki

74.120 95.112 95.112 128,32 100,00

46 59 ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 576 + 58) 26.577.690 27.171.884 27.716.664 104,29 102,00

60
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) (10 - 59)

4.481.860 4.479.421 -901.503

61 Davek od dohodka pravnih oseb #DEL/0! #DEL/0!

62
Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61) 4.481.860 4.479.421 -901.503

Izpolnil: Boris Kmetec Podpis odgovorne osebe:ANDREJ LEVANIČ

Tel. št.: 02 749 16 08

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOĆETA POTRČA PTUJ

Opombe:

Besedilo

Ocena realizacije v 

obdobju                

1. 1. do 31. 12. 2017

Finančni načrt za 
obdobje               

1. 1. do 31. 12. 2017

Zap. 

št. 

Indeksi

Konto

Finančni načrt za 
obdobje                

1. 1. do 31. 12. 2018



Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - I. del

SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/č
Dopoln. 

delo 
1 SKUPAJ 

Od skupaj 

(stolpec 4) kader, 

ki je financiran iz 

drugih virov 
2

Od skupaj (stolpec 

4) nadomeščanja 3 2018 / 2017

0 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=4/0

I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 316 309 20 1 330 39 10 104,43

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 76 81 4 1 86 35 0 113,16

1 Zdravniki (skupaj) 73 78 4 1 83 35 0 113,70

1.1. Višji zdravnik specialist 35 32 2 1 35 100,00
1.2. Specialist 8 10 2 12 150,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco 1 1 1 100,00
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0 #DEL/0!

1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 0 0 0 #DEL/0!

1.6. Specializant 20 20 20 20 100,00

1.7. Pripravnik / sekundarij 9 15 15 15 166,67

2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

2.1. Višji zobozdravnik specialist 0 #DEL/0!

2.2. Specialist 0 #DEL/0!

2.3. Zobozdravnik 0 #DEL/0!

2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 #DEL/0!

2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 #DEL/0!

2.6. Specializant 0 #DEL/0!

2.7. Pripravnik 0 #DEL/0!

3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij) 3 3 3 100,00

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 240 228 16 0 244 4 10 101,67

1 Medicinska sestra - VII./2 TR 0 0 0 #DEL/0!

2 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0 #DEL/0!

3 Diplomirana medicinska sestra 80 81 1 82 2 102,50

4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 9 7 2 9 1 100,00

5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0 0 0 #DEL/0!

6 Srednja medicinska sestra / babica 141 130 13 143 7 101,42

7 Bolničar 6 6 6 100,00

8 Pripravnik zdravstvene nege 4 4 4 4 100,00

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 6 6 0 0 6 1 0 100,00

1 Farmacevt specialist 2 2 2 100,00

2 Farmacevt 0 0 0 #DEL/0!

3 Inženir farmacije 0 0 0 #DEL/0!

4 Farmacevtski tehnik 3 3 3 100,00

5 Pripravniki 1 1 1 1 100,00

6 Ostali 0 0 0 #DEL/0!

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 40 41 0 0 41 2 2 102,50

1 Konzultant (različna področja) 0 0 0 #DEL/0!

2 Analitik (različna področja) 0 0 0 #DEL/0!

3 Medicinski biokemik specialist 2 2 2 100,00

4 Klinični psiholog specialist 0 0 0 #DEL/0!

5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 0 0 0 #DEL/0!

6 Socialni delavec 0 0 0 #DEL/0!

7 Sanitarni inženir 0 0 0 #DEL/0!

8 Radiološki inženir 13 14 14 107,69

9 Psiholog 0 0 0 #DEL/0!

10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0 0 #DEL/0!

11 Logoped 0 0 0 #DEL/0!

12 Fizioterapevt 13 13 13 1 100,00

13 Delovni terapevt 0 0 0 #DEL/0!

14 Analitik v laboratorijski medicini 1 1 1 100,00

15 Inženir laboratorijske biomedicine 3 3 3 1 100,00

16 Sanitarni tehnik 0 0 0 #DEL/0!

17 Zobotehnik 0 0 0 #DEL/0!

18 Laboratorijski tehnik 6 6 6 100,00

19 Voznik reševalec 0 0 0 #DEL/0!

20 Pripravnik 2 2 2 2 100,00

21 Ostali 0 0 0 #DEL/0!

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 4 2 2 2 100,00

V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 5 101 98 5 0 103 0 3 101,98

1 Administracija (J2) 33 30 3 33 100,00

2 Področje informatike 2 2 2 100,00

3 Ekonomsko področje 11 12 12 109,09

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 8 9 9 1 112,50

5 Področje nabave 2 2 2 100,00

6 Področje tehničnega vzdrževanja 10 10 10 100,00

7 Področje prehrane 29 27 2 29 1 100,00

8 Oskrbovalne službe 6 6 6 1 100,00

9 Ostalo 0 0 0 #DEL/0!

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 465 456 25 1 482 42 15 103,66

VII.
Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so 

na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) 31 25 25 0 80,65

VIII. Zaposleni preko javnih del 1 3 3 300,00

IX.
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O 

ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)
497 484 25 1 510 42 15 102,62

Izpolnil: Bojana Volk Podpis odgovorne osebe:             V. d. direktorja

 Andrej Levanič, dr. med., spec.
Tel. št.: 02 749 16 18

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Srednje medicinske sestre, ki so skladno z Aneksom h Kolektivnoi pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 107/2011) deloma razporejene na delovna mesta diplomiranih 
medicinskih sester, so prikazane kot srednje medicinske sestre. V stolpcu 2 so navedeni  delavci, ki delajo v skrajšanem delovnem času zaradi invalidnosti (4ure),  zaradi starševstva (4, 6 ali 7 ur) in delavci, 

ki delajo krajši delavni čas po lastni odločitvi. 

Opombe:

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018

Struktura zaposlenih

Število 
zaposlenih 

na dan        

31. 12. 2017

Indeks



Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del

Vir financiranja

Dovoljeno število 
zaposlenih na dan 1. 1. 

2018 (glede na sprejet 

FN oz. RFN 2016)

Realizacija števila 
zaposlenih na dan          

1. 1. 2018

Plan števila zaposlenih 
na dan 1. 1. 2019

Rast plan 1. 1. 2019 / 

Dovoljeno 1. 1. 2018

Rast plan 1. 1. 2019 / 

Realizacija 1. 1. 2018

1. Državni proračun #DEL/0! #DEL/0!

2. Proračun občin #DEL/0! #DEL/0!

3. ZZZS in ZPIZ 366,00 363,85 369,65 1,00 1,59

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, 
pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)

#DEL/0!

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 19,10 20,64 22,17 16,07 7,41

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih 
donacij

60,10 63,51 62,68 4,29 -1,31

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna #DEL/0! #DEL/0!

8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje

dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike,

zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in

programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene

internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska

sredstva)

34,00 37,00 42,00 23,53 13,51

9. Sredstva iz sistema javnih del 0,00 1,51 #DEL/0! -100,00

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo

posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št.
17/14 in 14/15 - ZUUJFO)

#DEL/0! #DEL/0!

11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 479,20 486,51 496,50 3,61 2,05

12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 366,00 363,85 369,65 1,00 1,59

13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8,  9 in 10 113,20 122,66 126,85 12,06 3,42

Izpolnil: Bojana Volk Podpis odgovorne osebe:              V. d. direktorja

Andrej Levanič, dr. med., spec.
Tel. št.: 02 749 16 18

Opombe:



 

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018

FN 2018 / 

FN 2017

FN 2018 / 

Ocena real. 

2017

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 12.500 9.029 0 0,00 0,00

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 12.500 9.029 0,00 0,00

2 Ostalo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 94.500 0 189.902 200,95 #DEL/0!

1 Zemljišča #DEL/0! #DEL/0!

2 Zgradbe 94.500 189.902 200,95 #DEL/0!

III. OPREMA (A + B) 386.560 378.282 586.376 151,69 155,01

A Medicinska oprema
 2 353.040 129.807 501.960 142,18 386,70

1 33111000-1 Rentgenske naprave #DEL/0! #DEL/0!

2
33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in 

dopplersko odslikavanje 
#DEL/0! #DEL/0!

3
33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na 

osnovi magnetnih resonanc
#DEL/0! #DEL/0!

4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo #DEL/0! #DEL/0!

5 33115000-9 Naprave za tomografijo #DEL/0! #DEL/0!

6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 58.300 44.989 283.997 487,13 631,26

7 33130000-0 Zobozdravstvo #DEL/0! #DEL/0!

8 3315000-6 Terapevtika 7.500 4.441 4.466 59,55 100,56

9 33160000-9 Operacijska tehnika 5.250 14.260 271,62 #DEL/0!

10 33170000-2 Anastezija in reanimacija 270.900 20.628 24.827 9,16 120,36

11 33180000-5 Funkcionalna podpora 1.000 32.906 25.504 2.550,41 77,51

12 33190000-8 Razne medicinske naprave 7.600 6.068 79,84 #DEL/0!

13
33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane 
osebe

#DEL/0! #DEL/0!

14 Druga medicinska oprema 2.490 26.843 142.838 5.736,48 532,12

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 33.520 248.475 84.416 251,84 33,97

1 Informacijska tehnologija 29.500 237.493 39.657 134,43 16,70

2 Drugo 4.020 10.982 44.759 1.113,41 407,57

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 493.560 387.311 776.278 157,28 200,43

 Finančni načrt za 
obdobje                   

1. 1. do 31. 12. 2017 

 Ocena realizacije v 

obdobju                     

1. 1. do 31. 12. 2017 

 Finančni načrt za 
obdobje                   

1. 1. do 31. 12. 2018 

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) 
1

Indeks



 

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

 Finančni načrt za 
obdobje                   

1. 1. do 31. 12. 2017 

 Ocena realizacije v 

obdobju                     

1. 1. do 31. 12. 2017 

 Finančni načrt za 
obdobje                   

1. 1. do 31. 12. 2018 

FN 2018 / 

FN 2017

FN 2018 / 

Ocena real. 

2017

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 12.500 9.029 0 0,00 0,00

1 Amortizacija 12.500 9.029 0,00 0,00

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 94.500 0 189.902 200,95 #DEL/0!

1 Amortizacija 94.500 189.902 200,95 #DEL/0!

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

III. NABAVA OPREME (A + B) 186.200 177.938 586.376 314,92 329,54

A Medicinska oprema 152.680 129.807 501.960 328,77 386,70

1 Amortizacija 98.380 78.776 501.960 510,23 637,20

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije 54.300 51.031 0,00 0,00

7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

B Nemedicinska oprema 33.520 48.131 84.416 251,84 175,39

1 Amortizacija 33.520 42.709 84.416 251,84 197,65

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije 5.422 #DEL/0! 0,00

7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 293.200 186.967 776.278 264,76 415,20

1 Amortizacija 238.900 130.514 776.278 324,94 594,79

2 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije 54.300 56.453 0 0,00 0,00

7 Evropska sredstva 0 0 0 0,00 0,00

8 Drugo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)



 

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

 Finančni načrt za 
obdobje                   

1. 1. do 31. 12. 2017 

 Ocena realizacije v 

obdobju                     

1. 1. do 31. 12. 2017 

 Finančni načrt za 
obdobje                   

1. 1. do 31. 12. 2018 

FN 2018 / 

FN 2017

FN 2018 / 

Ocena real. 

2017

1 Priznana amortizacija v ceni storitev 1.150.000 1.573.364 1.431.406 124,47 90,98

2 Obračunana amortizacija3 1.336.777 1.397.140 1.560.631 116,75 111,70

3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 35.000 22.581 25.231 72,09 111,74

4

Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih 
prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji 

in zaposlovanju invalidov

#DEL/0! #DEL/0!

5

Zmanjšanje amortizacije v breme  obveznosti za 
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva

151.777 151.820 315.400 207,80 207,75

6    

= 2-3-4-5
Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 1.150.000 1.222.739 1.220.000 106,09 99,78

7 Združena amortizacija po ZIJZ #DEL/0! #DEL/0!

8 Porabljena amortizacija 1.150.000 1.573.364 1.431.406 124,47 90,98

9
Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz 
amortizacije

4 #DEL/0! #DEL/0!

Izpolnil: Boris Kmetec Podpis odgovorne osebe: Andrej Levanič, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 749 16  08

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)

Opombe:



Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018

v EUR, brez centov

Celotna načrtovana 
vrednost vzdrževalnih 

del v letu 2018 
1

Načrtovani stroški 
tekočega vzdrževanja 

(konti 461)

Načrtovani stroški 
investicijskega 

vzdrževanja (konti 
461)

Načrtovana so naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3

SKUPAJ: 504.767 481.067 23.700

1 Vzdrževanje medicinske opreme 210.000 210.000

2 Vzdrževanje računalniške opreme, programov 162.100 162.100

3 Vzdrževanje nemedicinske opreme 90.800 90.800

4 Redni letni pregled in servis kompresorjev 12.500 12.500

5 Klimatske naprave 5.667 5.667

6 Dobava, polaganje PVC podov, parketov 5.000 0 5.000

7 Pleskanje 8.000 0 8.000

8 Adaptacija kopalnic in stranišč 4.500 0 4.500

9 Obnova sistema za pripravo ultračiste vode 6.200 0 6.200

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

Izpolnil: Boris Kmetec Podpis odgovorne osebe: Andrej Levanič dr.med

Tel. št.: 02/749-16-08

Opombe:

Namen

Naziv BOLNIŠNICE:  SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ



IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA 23 PTUJ

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV 2017 FN 2018

1 2 3 4 5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 10.979.279 10.697.015

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 779.987 779.987

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 429.555 486.105

02 NEPREMIČNINE 004 15.049.952 15.239.854

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 7.135.397 7.437.680

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 12.192.648 12.828.324

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 9.478.356 10.227.365

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 1.618.715 1.061.999

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 638 630

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 656.112 102.594

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 313.282 310.200

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 10.872 8.800

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 628.736 630.700

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 9.075 9.075

18 NEPLAČANI ODHODKI 021

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 637.567 450.000

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024

31 ZALOGE MATERIALA 025 637.567 450.000

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027

34 PROIZVODI 028

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029

36 ZALOGE BLAGA 030

37 DRUGE ZALOGE 031

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)
032 13.235.561 12.209.014

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 4.371.148 5.159.565

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 1.359.336 1.410.520

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 2.238.233 2.963.419

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 74.604 74.604

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 496.378 598.378

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 97.644 97.644

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 86.325 15.000

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 18.628

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044 8.864.413 7.049.449

90 SPLOŠNI SKLAD 045

91 REZERVNI SKLAD 046

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 905.231 880.000

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049

9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

9411
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 390.589 292.945

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 1.264.018 788.832

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA
056 9.514.418 9.199.018

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 3.209.843 4.111.346

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)
060 13.235.561 12.209.014

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061

ZNESEK

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

Oznaka 

za AOP



IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA 23 PTUJ

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Plan 
Ocena 

realizacije
Plan 

2017 2017 2018

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864)
860 24.875.630 25.375.573 26.690.839 107,30 105,18 1.315.266

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 24.875.630 25.375.573 26.690.839 107,30 105,18 1.315.266

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 #DEL/0! #DEL/0! 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 #DEL/0! #DEL/0! 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 #DEL/0! #DEL/0! 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 10 2 2 20,00 100,00 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 6.183.910 6.275.730 124.320 2,01 1,98 -6.151.410

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 #DEL/0! #DEL/0! 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 #DEL/0! #DEL/0! 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)
870 31.059.550 31.651.305 26.815.161 86,33 84,72 -4.836.144

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)

871 10.215.090 10.248.447 10.113.604 99,01 98,68 -134.843

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 #DEL/0! #DEL/0! 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 6.035.475 5.939.114 5.837.140 96,71 98,28 -101.974

461 STROŠKI STORITEV 874 4.179.615 4.309.333 4.276.464 102,32 99,24 -32.869

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875 15.048.480 15.480.379 16.262.741 108,07 105,05 782.362

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 11.903.410 12.263.832 12.892.621 108,31 105,13 628.789

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 1.915.957 1.977.656 2.072.079 108,15 104,77 94.423

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 1.229.113 1.238.891 1.298.041 105,61 104,77 59.150

462 G) AMORTIZACIJA 879 1.150.000 1.222.739 1.220.000 106,09 99,78 -2.739

463 H) REZERVACIJE 880 #DEL/0! #DEL/0! 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 70.800 72.758 72.758 102,77 100,00 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 90.000 125.207 25.207 28,01 20,13 -100.000

468 L) DRUGI ODHODKI 883 3.320 22.354 22.354 673,31 100,00 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 #DEL/0! #DEL/0! 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 #DEL/0! #DEL/0! 0

N) CELOTNI ODHODKI 

(871+875+879+880+881+882+883+884)
887 26.577.690 27.171.884 27.716.664 104,29 102,00 544.780

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888 4.481.860 4.479.421 0,00 0,00 -4.479.421

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

889 -901.503 #DEL/0! #DEL/0! -901.503

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 #DEL/0! #DEL/0! 0

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)

891 #DEL/0! #DEL/0! 0

del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)

892 #DEL/0! #DEL/0! 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja

893 #DEL/0! #DEL/0! 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število) 894 #DEL/0! #DEL/0! 0

Število mesecev poslovanja 895 #DEL/0! #DEL/0! 0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Oznaka 

za AOP

Plan 2018 / 

Plan 2017

Plan 2018 / Ocena 

realizacije 2017

Plan 2018 - Ocena 

realizacije 2017

IndeksZNESEK Razlika



IME UPORABNIKA:  SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA 23 PTUJ

(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

JAVNA SLUŽBA TRG JAVNA SLUŽBA TRG JAVNA SLUŽBA TRG

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664)
660 23.935.630 940.000 24.605.523 770.050 25.876.999 813.840

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 23.935.630 940.000 24.605.523 770.050 25.876.999 813.840

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 10 2 2

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 6.183.910 6.155.468 120.262 4.060 120.260

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667 0 0 0 0 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)
670 30.119.550 940.000 30.760.991 890.314 25.881.059 934.102

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)

671 9.780.890 434.200 9.654.362 594.085 9.525.007 588.597

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672

460 STROŠKI MATERIALA 673 5.808.275 227.200 5.768.393 170.721 5.669.512 167.628

461 STROŠKI STORITEV 674 3.972.615 207.000 3.885.969 423.364 3.855.495 420.969

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675 14.651.380 397.100 15.328.480 151.899 16.097.566 165.175

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 11.593.310 310.100 12.143.527 120.305 12.760.992 131.629

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 1.860.957 55.000 1.958.231 19.425 2.051.454 20.625

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 1.197.113 32.000 1.226.722 12.169 1.285.120 12.921

462 G) AMORTIZACIJA 679 1.128.000 22.000 1.215.124 7.615 1.212.385 7.615

463 H) REZERVACIJE 680

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 68.800 2.000 72.069 689 72.069 689

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 87.000 3.000 125.207 0 25.207 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 2.320 1.000 22.152 202 22.152 202

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

(685+686)
684 0 0 0 0 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686

N) CELOTNI ODHODKI 

(671+675+679+680+681+682+683+684)
687 25.718.390 859.300 26.417.394 754.490 26.954.386 762.278

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688 4.401.160 80.700 4.343.597 135.824 171.824

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670) 

689 -1.073.327

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Plan 2017 Ocena realizacije 2017 Plan 2018

ZNESEKČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 

za AOP



IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA 23 2250 PTUJ

(1) (2) (3)

I. SKUPAJ PRIHODKI 401 32.217.765 26.620.890 82,63

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 402 30.975.066 25.322.090 81,75

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 27.321.343 21.650.930 79,25

#DEL/0!

7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 6.151.410 0 0,00

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 6.151.410 0,00

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 #DEL/0!

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 407 0 0 #DEL/0!

del 7401  Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 #DEL/0!

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 #DEL/0!

7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 410 21.169.933 21.650.930 102,27

del 7402
 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 
porabo 

411
21.169.933

21.650.930 102,27

del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 

investicije
412 #DEL/0!

7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 413 0 0 #DEL/0!

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 #DEL/0!

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 #DEL/0!

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 #DEL/0!

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 #DEL/0!

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 #DEL/0!

741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 419 #DEL/0!

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 420 3.653.723 3.671.160 100,48

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 

službe 421 #DEL/0!

del 7102 Prejete obresti 422 #DEL/0!

del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

423 #DEL/0!

del 7141  Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 3.614.669 3.630.660 100,44

72 Kapitalski prihodki 425 0 #DEL/0!

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 39.054 40.500 103,70

731 Prejete donacije iz tujine 427 #DEL/0!

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 #DEL/0!

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 #DEL/0!

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU
431 1.242.699 1.298.800 104,51

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 1.224.804 1.280.800 104,57

del 7102 Prejete obresti 433 0 #DEL/0!

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja 434
17.895

18.000 100,59

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki

435 #DEL/0!

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 #DEL/0!

II. SKUPAJ ODHODKI 437 31.356.047 26.310.329 83,91

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 31.356.047 26.310.329 83,91

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 13.582.689 14.110.092 103,88

del 4000 Plače in dodatki 440 11.928.948 12.387.567 103,84

del 4001 Regres za letni dopust 441 383.846 421.395 109,78

del 4002 Povračila in nadomestila 442 751.878 755.880 100,53

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 96.264 120.000 124,66

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 342.026 345.050 100,88

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 #DEL/0!

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 79.727 80.200 100,59

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447 2.068.039 2.158.192 104,36

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 1.095.567 1.097.890 100,21

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 877.681 879.100 100,16

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 9.202 10.200 110,85

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 12.374 12.500 101,02

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

na podlagi ZKDPZJU 
452

73.215
158.502 216,49

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 453 14.550.238 9.208.685 63,29

Oznaka AOP- v evrih -

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

RAČUN FINANCIRANJA

A.   IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Indeks                    

FN 2018 / Real. 2017
Realizacija 2017 Finančni načrt 2018



del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 1.908.669 1.582.592 82,92

del 4021 Posebni material in storitve 455 9.546.875 4.772.163 49,99

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 849.535 850.500 100,11

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 3.129 9.082 290,25

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 88.665 80.600 90,90

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 776.245 500.780 64,51

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 62.337 69.963 112,23

del 4027 Kazni in odškodnine 461 7.800 5.000 64,10

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 1.306.983 1.338.005 102,37

403 D. Plačila domačih obresti 464 12.057 7.782 64,54

404 E. Plačila tujih obresti 465 #DEL/0!

410 F. Subvencije 466 #DEL/0!

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 #DEL/0!

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 #DEL/0!

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 #DEL/0!

J. Investicijski odhodki 470 1.143.024 825.578 72,23

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 #DEL/0!

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 #DEL/0!

4202 Nakup opreme 473 1.124.400 635.676 56,53

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 #DEL/0!

4204  Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 18.624 189.902 1.019,66

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 #DEL/0!

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 #DEL/0!

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 #DEL/0!

4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor, investicijski inženiring 479 #DEL/0!

4209  Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 #DEL/0!

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU
481 0 0 #DEL/0!

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 482

482 #DEL/0!

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 483
483 #DEL/0!

del 402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 484
484 #DEL/0!

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD 
ODHODKI (I.-II.)

485 oz. 486 861.718 310.561

(1) (2) (3)

75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 0 #DEL/0!

750 Prejeta vračila danih posojil 500 #DEL/0!

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 #DEL/0!

752 Kupnine iz naslova privatizacije #DEL/0!

44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 #DEL/0!

440 Dana posojila 512 #DEL/0!

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 523 #DEL/0!

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije #DEL/0!

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti

#DEL/0!

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH  DELEŽEV (IV. - V.) 0 0

(1) (2) (3)

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 550 310.000 0 0,00

500 Domače zadolževanje 551 310.000 0 0,00

501 Zadolževanje v tujini 559 #DEL/0!

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 560 455.644 145.644 31,96

550 Odplačila domačega dolga 561 455.644 145.644 31,96

551 Odplačila dolga v tujino 569 #DEL/0!

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 570 -145.644 -145.644

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

572 oz. 573
716.074 164.917

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.) -861.718 -310.561

Indeks                    

FN 2018 / Real. 2017

Oznaka AOP

Oznaka AOP

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -

C.  RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih -

Realizacija 2017 Finančni načrt 2018

Realizacija 2017 Finančni načrt 2018 Indeks                    

FN 2018 / Real. 2017


