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UVOD
Leto 2013 je v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj bilo zaznamovano z iskanjem notranjih
rezerv na vseh področjih poslovanja v smislu racionalizacije, reorganizacije in optimizacije vseh
delovnih procesov. Spremljali so ga dodatni ukrepi s strani ZZZS in Ministrstva za zdravje za
finančno vzdržnost poslovanja. SB Ptuj je nadaljevala z izvajanjem sanacijskega načrta in
vpeljevala dodatne varčevalne ukrepe. Dejstvo pa je, da je SB Ptuj v letu 2013 prejela za skoraj
1.300.000 EUR manj sredstev s strani ZZZS-ja, kar je poslabšalo končni poslovni izzid. Nižji
prihodki so posledica nerealizacije programa dela (cca 450.000 EUR) in nižanja cen zdravstvenih
storitev (cca 850.000 EUR) Prav tako še vedno tudi ni priznano plačilo po realno izvedeni uteži,
zaradi česar SB Ptuj na letni ravni dodatno izgublja čez 500.000 €.
V bolnišnici smo ponovno prevetrili vse sklenjene podjemne pogodbe, zmanjšali njihovo število,
uvedli še večji nadzor nad nabavo in izdajo materiala, razširili javne razpise. Prav tako smo
nadaljevali predvsem z zapolnjevanjem kadrovskih vrzeli zdravniškega kadra.
Okrepili smo tudi sodelovanje z UKC Maribor na posameznih področjih, Zavodom Dornava, ZD
Ptuj in SB Murska Sobota.
V mesecu maju smo prejeli tudi zapisnik s strani davčne inšpektorice, ki je pregledovala zakonitost
poslovanja in upravičenost sklenitve pogodb preko s.p.-ja z lastnimi in zunanjimi zdravniki za leto
2011. Ključna ugotovitev je bila, da gre s strani SB Ptuj za “utajo davka” v višini 550.091 € iz leta
2011. Dokončna odločba še ni bila izdana. Pritožba se trenutno obravnava na drugi stopnji na
Ministrstvu za finance. V primeru neugodne odločitve na drugi stopnji bo to pomenilo dodatno
poslabšanje likvidnostnega položaja bolnišnice, sam znesek pa je že zaveden pod poslovno leto
2013, kot presežek odhodkov nad prihodki in je s tem seveda dodatno poslabšal poslovni izzid.
Na slabši končni poslovni izzid pa je za leto 2013 dodatno vplival tudi poračun odprave ¾ plačnih
nesorazmerij, ki za SB Ptuj znaša 402.716 EUR skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Urgentni center Ptuj trenutno ni v mreži, ki se financira iz EU skladov, vsekakor pa UC Ptuj ostaja
(če zanemarimo vir financiranja) sestavni del mreže urgentnih centrov. Finančna sredstva za
izgradnjo urgentnega centra bi naj bila zagotovljena iz proračuna. Na podlagi ogromno vloženega
dela s strani vodstva SB Ptuj v zadnjih dveh letih in vztrajnega dogovarjanja je sedaj v teku že
končna izdelava projektne dokumentacije za urgentni center v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča
Ptuj, narejene so bile tudi že vse geomehanske raziskave in geodestski posnetek. V kratkem se bo
lahko pridobilo tudi že gradbeno dovoljenje.
Bolnišnica Ptuj je tudi v mesecu maju skupaj v sodelovanju z društvom Soroptimist uspešno
realizirala in izvedla projekt nabave mamografa preko javnega razpisa in s tem omogočila
enakovredno obravnavo pacientk v spodnjem Podravju za ugotavljanje raka na dojkah. Uradna
otvoritev je bila v mesecu avgustu.
Nabavili smo tudi dodatni kolonoskop in uredili prostore v endoskopiji, ter izpolnili vse strokovne
zahteve in pridobili program SVIT. Pogodbo z ZZZS smo podpisali s 1.decembrom 2013 in od
takrat naprej se izvajajo pregledi v sklopu programa SVIT tudi v naši bolnišnici. ki bodo poleg
obsežnega dela gastroenterološkega tima internega oddelka aktivno vključil v zdravljenje bolnikov
tudi kirurški oddelek, s čimer bomo zaokrožili zravljenje rakavih spremeb v debelem črevesu.
Bolniki bodo celostno obravnavani v naših ambulantah, tudi s sodelovanjem z onkološkim
inštitutom v Ljubljani.
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Prav tako smo posodobili jedilnico, nabavili novo delilno linijo, hladilno vitrino za solatni bife,
nabavili dodatne klimatske naprave…, ter vso preostalo nujno potrebno strokovno opremo.
Vzpostavil se je tudi INTRANET, ki pa še mora zaživeti v vsakdanji praksi.
V obdobju med 10. in 12. julijem je v SB Ptuj potekala predpresoja za pridobitev mednarodne
akreditacije s strani priznane mednarodne akreditacijske hiše - Accreditation Canada
International. Na podlagi prvih ugotovitev s strani presojevalcev dr. Tony Taylora in dr. John
Guya SB Ptuj že sedaj deluje v 80% skladno s zahtevanim mednarodnim standardom. Povedala sta,
da v kar 41 segmentih od pregledanih 88 glede na skladnost delovanja po predpisanem
mednarodnem standardu bolnišnica Ptuj dosega pri izvajanju svojih storitev najvišji t.i. diamantni
nivo zahtev mednarodnega standarda ( standard se lahko dobi na treh nivojih: zlat, platinast in
diamantni). V trenutno doseženih diamantnih nivojih še posebej izstopa dejavnost laboratorija,
dejavnost za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in kadrovska služba. S pridobitvijo
mednarodnega certifikata bomo nedvomno še bolj utrdili temelje obstoja naše bolnišnice v centru
Ptuja. Prav tako pa bo Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj postala prepoznavna bolnišnica po
stroki, varnosti in kakovosti kot splošna regijska bolnišnica in specialistična bolnišnica na širši
nacionalni in mednarodni ravni.
V letu 2013 smo uspešno prestali tudi kontrolno presojo standarda EN ISO 15189:2007 s strani
Hrvaške akreditacijske hiše za laboratorij (smo edina bolnišnica, ki ima mednarodno akreditiran
laboratorij v celotni Sloveniji). Prav tako smo uspešno prestali tudi kontrolno presojo standarda ISO
9001-2008 za področje sterilizacije.
V novembru 2013 smo tudi pridobili dovoljnje s strani Javne agencije RS za zdravila in medicinske
pripomočke za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami.
Kot sodobni pripomoček pri vsakodnevni obravnavi bolnikov smo z decembrom 2013 uredili
dostop do za bolnišnice najpomembnejše in mednarodno najbolj priznane klinične zdravniške
literature UpToDate. Le ta s podatki podprta (evidence based medicine) literatura je nameščena že v
obeh Kliničnih Centrih in tudi že v nekaterih Splošnih bolnišnicah v Sloveniji.
Prav tako smo do konca novembra 2013 pripravili celotno vlogo za pridobitev znanstvenoraziskovalnega oddelka SB Ptuj naslovljeno na Javno Agencijo za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije – ARRS. Vlogo smo odposlali šele v mesecu januarju 2014, saj smo
potrebovali še ključno prilogo soglasje sveta zavoda k spremembam akta o ustanovitvi v smeri
širitve dejavnosti za področje znanstveno raziskovalnega dela, ki je bilo sprejeto 14.1.2014. S tem
smo postavili tudi temelje za nastanek znanstveno raziskovalnega oddelka v sklopu SB Ptuj.
Od decembra 2013 naprej SB Ptuj ponovno tudi redno predstavlja svoje strokovne dosežke in delo
v Štajerskem tedniku.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je poslovno leto 2013 zaključila s presežkom odhodkov
nad prihodki v višini 2.137.813 EUR in sicer 1.185.006 EUR iz rednega poslovanja, (kar se skoraj v
celoti enači z višino zmanjšanih prihodkov s strani ZZZS v letu 2013, ki so posledica nižanja cen
zdravstvenih storitev in nerealizacije programa dela v višini 1.300.000 EUR), zaradi vračunane
»utaje davka« iz leta 2011 v višini 550.091 EUR in poračuna izplačila odprave ¾ plačnih
nesorazmerij v višini 402.716. EUR.
Povečujejo se nam tudi likvidnostne težave, zaradi česar je SB Ptuj že v letu 2013 pridobila posojilo
iz EZR v višini 800.000 EUR z namenom poplačati zapadle obveznosti do dobaviteljev nad 60 dni.
Prav tako koristi mesečno premostitveni kredit za izplačilo plač, ki ga takoj povrne ob prvem
prilivu akontacije s strani ZZZS.
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Neugodne finančne in gospodarske razmere v državi se bodo v velikem razponu nadaljevale tudi v
letu 2014 in bodo vplivale tudi na poslovanje naše bolnišnice.
Zdravstvena blagajna je prazna in pritiski na izvajalce zdravstvenih storitev so vedno hujši, kar
pomeni, da bo novo vodstvo SB Ptuj moralo poiskati še zadnje notranje rezerve in v celoti izvesti
dogovorjen obseg dela-oziroma doseči 100% realizacijo programa, za kar bo potrebna tudi večja
angažiranost stroke – predstojnikov in vseh nosilcev dejavnosti.
Vsekakor verjamem, da se bo novo vodstvo zavzemalo, da bodo tudi v bodoče poskušali poslovati
čimbolj uravnoteženo, kar pa bo ob dodatnih znižanih sredstvih in nepravilno plačani bolnišnični
uteži izredno težko.
Sem pa prepričana, da bo na prvem mestu vsekakor ostal pacient in vrhunska storitev do pacienta –
torej strokovna, varna in kakovostna zdravstvena obravnava.

V.d. direktorica
Mag. Mirjana Bušljeta, univ.dipl.org
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
SEDEŽ: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054796
DAVČNA ŠTEVILKA: 35767294
ŠIFRA UPORABNIKA: 27863
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
DEJAVNOSTI: SB Ptuj opravlja dejavnost na sekundarni ravni
ORGANI ZAVODA:
Svet zavoda SB Ptuj – 7 članov
 Ustanovitelj – 4 članov
 Zavod za zdravstveno zavarovanje – 1 član
 Mestna občina Ptuj – 1 član
 SB Ptuj – 1 člani
V.d. direktorica SB Ptuj
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PREDSTAVITEV ZAVODA
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 100.000 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:








52.310
55.510
80.422
85.110
85.122
85.141
93.010

Dejavnost lekarn,
Dejavnost menz,
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo zdravniki,
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 (enodproteze) 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,
lekarna,
laboratorijska diagnostika,
hospitalna in ambulantna medicinska rehabilitacija,
očesna specialistična ambulanta,
otorinolaringološka specialistična ambulanta,
nevrološka specialistična ambulanta,
program SVIT.

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.
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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 in sekundarni ravni.
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PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA
DIREKTOR
NAMESTNIK DIREKTORJA
POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZN.

POMOČNIK DIREKTORJA ZA STROKOVNE ZADEVE.

POMOČNIK DIREKTORJA ZA FINANCE
FINANČNO-RAČUN.
SLUŽBA
SLUŽBA- JAVNA NAROČILA

UPRAVNO TEHNIČNE SLUŽBE

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Nosilni zdravstveni oddelki

Ostale org.zdrav. enote
in službe

Samostojne spec.amb.

Uprava

Služba za oskrbo in vzdrževanje

PLANSKO-ANALITSKA
SLUŽBA
KIRURŠKI ODDELEK

RTG. ODDELEK

OČESNA SPEC.AMB.

PRAVNA SLUŽBA

KUHINJA

GINEKOLOŠKO –PORODNI
ODDELEK

FIZIOTERAPIJA

ORL.SPEC.AMB.

KADROVSKA SLUŽBA

VZDRŽEVALN služba

ODDELEK ZA PBZ

LEKARNA

SPEC.NEVROLOŠKA AMB

TRANSPORTNA
INFORMACIJSKI CENTER

INTERNI ODDELEK

LABORATORIJ

OTROŠKI ODDELEK

SPEC.AMB. V OKVIRU
ODDELKOV

.

INTENZIVNA TERAPIJA,
NEGA,ANESTEZIJA IN
TERAPIJA BOLEČINE

RAČUNALNIŠKI CENTER

PRALNICA

VLOŽIŠČE

VRATARSKA služba
EKONOMAT

NABAVNA SLUŽBA
ARHIV
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VODSTVO ZAVODA
-

V.d. direktorica SB Ptuj – Mag. Mirjana Bušljeta, univ.dipl.org
Namestnik v.d. direktorice SB Ptuj – Aleksander Voda, univ. dipl. prav.
Pomočnik v.d. direktorice za strokovne zadeve – Doc. dr. Mitja Letonja, dr. med., spec.
internist
Pomočnica v.d. direktorice za zdravstveno nego SB Ptuj – Sabina Bricelj Čelan, dipl. med.
sestra, univ. dipl. org.
Pomočnik v.d. direktorice za finančne zadeve SB Ptuj – Boris Kmetec, dipl. ekon.
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PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2013

E1

9

1

3

1

4

1

1

Specializant
Zdravnik brez special./po oprav.sek.

1

Pripravnik-zdravnik

1

8

6

1

1

4

37

5

13

2

1
2

1

2

5

4

Od tega za DČ

1

1

0

Diplomirana medicinska sestra

16

4

2

4

9

9

1

9

9

Diplomirana medicinska sestra - sterilizacija

1

1
5

5
2

1

39

12

16

13

1

24

Srednja medicinska sestra - babica

21

1

6

Srednja medicinska sestra - inštrumentarka

4

4

Srednja medicinska sestra - mavčarna

4

4

Srednja medicinska sestra - sterilizacija

5

5

2

Pripravnik bolničar - negovalec

4

4

1

1

1
4
1

1

1

4

4

Pripravnik zdravstvene nege

7

138

8

6

Bolničar - negovalec

2
2

63

18

Diplomirana medicinska sestra - inštrumentarka
Diplomirana babica v porodnem bloku IT III

E4

5

2
1
12
3
5

245

Samostojni strokovni sodelavec v ZN

E2

12

3

1

ZDRAVSTVENA NEGA

Srednja medicinska sestra

Od tega sofin.

60
2

Specialist ortoped - do 1/3 del. časa

Koordinator v ZN

SKUPAJ

LEKARNA

REA

OČESNA AMB.

ORL AMB.

GIN.POR. ODD.

KIRURŠKI ODD.

NEVROL. AMB.

ZDRAVNIKI
Specialist

E3

OTROŠKI ODD.

PBZ

DIALIZA

INTERNI ODD.

FIZIOTERAPIJA

LABORATORIJ

RENTGEN

VZDRŽEVANJE

PRALNICA

KUHINJA

UPRAVA

STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2013

1

1

1

FARMACEVTSKI DELAVCI

6

Farmacevt specialist

2

2

Farmacevtski tehnik

3

3

Pripravnik farmacevtski tehnik

1

RTG, FIZIOTERAPIJA, LABORATORIJ

1
37
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Radiološki inženir

8

Pripravnik radiološki inženir

2

8
2

Fizioterapevt

12

12

Pripravnik fizioterapevt

1

1

Medicinski biokemik - specialist

1

1

Specializant (laboratorijska medicina)

1

1

Inženir laboratorijkse biomedicine

2

2

Analitik v laboratorijski medicini

2

2

DIREKTORJI

Od tega sofin.

1

Od tega za DČ

1
1

4
4

4

NEZDRAVSTVENI KADER
Visoka VII/1, VII/2

1

SKUPAJ

LEKARNA

REA

OČESNA AMB.

ORL AMB.

GIN.POR. ODD.

KIRURŠKI ODD.

NEVROL. AMB.

OTROŠKI ODD.

INTERNI ODD.

RENTGEN

KUHINJA

UPRAVA
J

PBZ

1

DIALIZA

1

FIZIOTERAPIJA

Pripravnik laboratorijski tehnik

LABORATORIJ

7

VZDRŽEVANJE

7

PRALNICA

Laboratorijski tehnik

Direktor/namestnik/pomočnik

1

0

Pripravnik - analitik v laboratorijski medicini

B

2
3
1

2

102
4

4

Višja VI

5

1

Srednja V

10

1

7

1
1

2

6

2

1

11

5

1

1

85

56

3

4

1

1

1

1

43

2

19

3

29

3

Srednja V - 4 urni del. čas. (zdrav.admin.)

Skupaj

VKV/KV IV

15

PKV II

14

4

7

31

4

12

24

4
1
17

14

14

79

1

2

3

16

25

24

3

1
3

3

37

454
15

Pripravniki
Porodni
Invalidi II in
III kat. (4-ur)
Skrajšani
4,6,7 urnik

7

0,5
0,5

0,5

1

1

0,5

0,5
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0,5

14
5,5

2
0,5

1,5

0,5

4

27

58
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1/3dč zdr.
Skupaj

454

skrajšani

invalidi

1

5,5

otroški 1
ortop. 1
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SMS

porodnice

4
adm./zdr.

rtg

2

otr

1

int.

1

steril 2

krg

2

kuhin. 1

int.zdra.1

14

SMS

DMS

interni 1
upr.

429,5

SMS

DMS

interni 1
REA 1

lab

gin. 1

gin.

1

gin.adm 2

centr. 1

2

OpB 1

krg.adm 1

rtg/zdr 1

gin.zdr, 2

1 gin.

1

1 krg

1

interni 2

krg zdr.1
PBZ 1

1

fiz

Skupaj od

Pripravniki

Specializanti

Rizične/bolniške

Skupaj

429,5

15

13

17

384,5

Zdravstveni kader

348

77%

Nezdravstveni kader

106

23%

SKUPAJ

454

100%
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POROČILO ZA
LETO 2013

Odgovorna oseba: MIRJANA BUŠLJETA
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07,
102/10:
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja
posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne
kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v
njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila,
kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje
učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.
Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih
ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o
investicijskih vlaganjih.
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO
DELOVNO PODROČJE ZAVODA
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-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13)
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10ZPPKZ, 40/12-ZUJF)
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314)
(Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13, 82/13, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr,
111/13-ZOPSPU-A),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
‒ 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),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13),
‒ 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),
‒ 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),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13),
‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št.
97/09, 41/12),
‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št.
7/10, 3/13)
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in
tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011)
c) Interni akti zavoda:
-

Statut SB Ptuj
Poslovnik sveta zavoda
Pravilnik o blagajniškem poslovanju
Pravilnik o evidenci sklenjenih pogodb
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- 17 -
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Pravilnik o naročanju blaga in storitev
Pravilnik o povečanem obsegu dela v SB Ptuj
Pravilnik 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 organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva 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
Odredba o upravičenosti do položajnega dodatka v SB Ptuj
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Pravilnik o uporabi službenih GSM telefonov
Navodilo za sklepanje podjemnih pogodb
Pravilnik o registraciji delovnega časa
Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja (mobbing) na delovnem mestu
in varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici Ptuj
Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
2.1. POSLANSTVO IN VIZIJA
Poslanstvo SB Ptuj je izvajanje kakovostnih storitev na najvišji ravni na področju sekundarne
zdravstvene dejavnosti, ki so primarno namenjene zdravljenju bolnikov v severovzhodni Sloveniji1.
Izvajanje poslanstva temelji na spoštovanju osebnosti slehernega posameznika, tako zaposlenega
kot bolnika in svojcev, na medsebojnem vzajemnem – korektnem sodelovanju ter na pozitivnem
odnosu do morebitnih sprememb tako znotraj kot zunaj bolnišničnega okolja. Pri tem velja
izpostaviti organizacijsko kulturo kot odsev samopodobe organizacije, ki vodi k njeni
prepoznavnosti v ožjem in širšem okolju delovanja. Je zbir vrednot, ki temeljijo tako na moralnih
etičnih načelih, kot na pravilih strokovnega in poslovnega obnašanja, načinu internega in eksternega
komuniciranja ter medsebojnih odnosih. Zato je organizacijska kultura temeljni del namena in
obstoja, torej tako poslanstva, kakor tudi vizije SB Ptuj.
Vizija SB Ptuj ostaja, ne glede na finančno in gospodarsko krizo, nespremenjena, pri čemer
izpostavljamo naslednje:






vsi bolniki bodo deležni vrhunske zdravstvene oskrbe,
vsi bolniki bodo deležni kakovostne, strokovne in varne obravnave,
vsi zaposleni bodo zadovoljni s pogoji dela, delovnim okoljem in odnosi med zaposlenimi,
bolnišnica Ptuj bo v slovenskem prostoru prepoznavna kot sodobna, varna, strokovna in
prijazna bolnišnica,
bolnišnica Ptuj bo poslovno učinkovita in uspešna bolnišnica.

Jasno opredeljeno poslanstvo in vizija sta nujno potrebna, saj se SB Ptuj stalno sooča z izzivi
družbenega in zdravstvenega sistema, uspešnost soočenja pa v osnovi temelji na poslanstvu in
viziji, torej stanju, ki ga želimo in ga bomo dosegli.
2.2. STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI
Strateški cilji SB Ptuj izhajajo iz opredeljenega poslanstva in vizije. Nanašajo se na bolnika,
zaposlene, bolnišnico kot institucijo ter ožje in širše okolje.
Osnovni strateški cilj je zadovoljen bolnik, zato bodo vse aktivnosti zaposlenih usmerjene v
prizadevanja za izvajanje profesionalnega odnosa do bolnika in strokovnega opravljanja storitev v
obliki timskega dela.

Primarno gravitacijsko območje SB Ptuj zajema ob Mestni občini Ptuj še območje novo nastalih občin
nekdanje ptujske in ormoške občine, v SB Ptuj pa prihajajo tudi bolniki iz bolj oddaljenih krajev. ''Potencialno
gravitacijsko območje'' se je z vzpostavitvijo izvajanja dodatnih specifičnih zdravstvenih programov
(podaljšano bolnišnično zdravljenje in operacije kolka in kolena – vstavljanje endoprotez) še povečalo.
1
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Strateški cilji so naslednji:
KADRI
 ohraniti naziv učnega zavoda,
 stalno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja,
 vzpostavljanje pogojev za pridobitev dodatnega kadra na deficitarnih področjih.
OPREMA IN PROSTORI
 tekoče obnavljanje in nadgradnja obstoječe medicinske opreme na podlagi medicinskega
razvoja in razpoložljivih finančnih sredstvih,
 primerna dinamika investicijskih vlaganj v prostorske zmogljivosti na podlagi evidentiranih
potreb bolnikov in najnovejših medicinskih spoznanj ter razpoložljivih finančnih sredstvih,
 vzpostavitev pogojev za boljše počutje bolnikov na osnovi primerne atmosfere v čakalnicah,
hodnikih (tople barve prostorov, prijetna glasba v čakalnicah, itn.),
 postopki za pridobitev akreditacije laboratorija,
 izboljšanje možnosti dostopa bolnikov do bolnišnice z ureditvijo parkirnega prostora.
DEJAVNOST
 definiranje planiranega obsega programa s plačniki (predvsem ZZZS) na osnovi evidentiranih
potreb prebivalcev,
 uvajanje novih zdravstvenih programov k obstoječi dejavnosti SB Ptuj na osnovi evidentiranih
potreb prebivalcev na nacionalni ravni,
 povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu.
IZVAJANJE DEJAVNOSTI
 izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi preko uvajanja kliničnih poti in
kazalnikov ter sledenja kliničnim smernicam,
 izvajanje dejavnosti preko novejših organizacijskih oblik,
 ob dani ravni prihodkov obvladovati stroške dela, stroške materiala in stroške storitev.
IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV
 nadaljevanje obstoječega sodelovanja s koncesionarji preko nadaljnjega vključevanja v delo
bolnišnice,
 nadgradnja obstoječega sodelovanja z zasebnimi zdravstvenimi delavci na področju
laboratorijske dejavnosti in rentgenske diagnostike,
 vzpostavitev boljšega sodelovanja z osebnimi zdravniki predvsem v smislu ustreznejše
komunikacije, povratnih informacij glede njihovih pacientov ter po potrebi njihovem
vključevanju v postopek zdravljenja bolnika v okviru bolnišničnega tima,
 povezovanje z izvajalci dopolnilnih dejavnosti (Terme Ptuj, ostala bližnja zdravilišča).
KUPCI
 nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri
pridobivanju dodatnih programov.
- 20 -
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DOBAVITELJI
 nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja boljših pogojev
financiranja.
USTANOVITELJ
 nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave SB Ptuj kot
splošne regijske bolnišnice in specialistične bolnišnice na širši (nacionalni) ravni.
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3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV
Letni cilji, ki izhajajo iz strateških (dolgoročnih) ciljev, so:
KADRI
 kakovostno izvajanje kliničnih vaj,
 racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter
pridobitev alternativnih virov financiranja izobraževanj,
 zagotovitev optimalne in ekonomsko racionalne zasedenosti kadra za kakovostno izvedbo
delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice,
 dokončanje projekta elektronskega beleženja delovnega časa z možnostjo analize prisotnosti,
produktivnosti in organizacijske racionalnosti,
 ostali organizacijski ukrepi iz sanacijskega načrta.
OPREMA IN PROSTORI
 restriktivno planiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu s ciljem
zagotoviti pozitiven vpliv na kratkoročno likvidnost,
 povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem
letu,
 postopki za pridobitev akreditacije bolnišnice.
DEJAVNOST
 uravnoteženje realizirane in pogodbene uteži v pogodbi z ZZZS,
 preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo,
 povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu,
 medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v povpraševanju s strani
bolnikov, trendi realizacije ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovskih ali opremskih virov za
izvajanje specifične dejavnosti.
IZVAJANJE DEJAVNOSTI
Strokovno področje
 izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi,
 izboljšanje rezultatov iz naslova spremljanja kazalnikov kakovosti v predhodnem letu,
 obvladovanje bolnišničnih okužb,
 notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode.
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Poslovno področje
 pozitivni poslovni rezultat,
 pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih
rokih,
 optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela,
 zmanjšanje stroškov materiala in storitev,
 ostali ukrepi iz Sanacijskega načrta.
IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV
 nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju
laboratorijske dejavnosti in rentgenske diagnostike,
 na podlagi zahtev po reorganizaciji, povezovanje s sosednjimi zavodi.
KUPCI
 razvoj tržne dejavnosti ob jasni opredelitvi polne lastne cene storitev ter pričakovane
ekonomske koristi za bolnišnico.
DOBAVITELJI
 nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen
ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za bolnišnico.
USTANOVITELJ
 nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave SB Ptuj kot
splošne regijske bolnišnice in specialistične bolnišnice na širši (nacionalni) ravni.
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Na osnovi dolgoročnih ciljev je bilo izpostavljenih 26 pomembnejših letnih ciljev, od katerih jih je
bilo realiziranih 81 %, nerealiziranih pa je ostalo 5 ciljev (19 %).

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV
Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3
Letni cilji

Kadri
Oprema in prostori
Dejavnost
Izvajanje dejavnosti - strokovno
področje
Izvajanje dejavnosti - poslovno
področje
Izvajalci zdravstvenih storitev
Kupci
Dobavitelji
Ustanovitelj
Skupaj

Realizirane
naloge

Nerealizirane
naloge

Skupaj Odstotek
realizacije
(%)

4
3
2

1
0
2

5
3
4

80%
100%
50%

4

0

4

100%

3
2
1
1
1
21

2
0
0
0
0
5

5
2
1
1
1
26

60%
100%
100%
100%
100%
81%

Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so nekateri cilji doseženi drugi ne.
Kadri
Projekt elektronskega beleženja delovnega časa je v fazi, ko zaposleni evidentirajo svojo prisotnost
na delovnem mestu z registracijo na terminalu, ni pa še v fazi do avtomatskega prenosa na plače.
Dejavnost
V letu 2012 smo želeli sprožiti arbitražni postopek, katerega cilj je bil uravnoteženje realizirane in
pogodbene uteži v pogodbi z ZZZS, ki pa ga zaradi napovedanih sistemskih sprememb s strani MZ
nismo. Smo pa ponovno z dopisom v mesecu januarju 2014 opozorili na razhajanje plačane in
realizirane uteži. Prav tako se je obseg dejavnosti na trgu v letu 2013 nekoliko zmanjšal, glede na
preteklo leto.
Izvajanje dejavnosti – poslovno področje
Pozitivni poslovni rezultat (na dano raven prihodkov uravnati stroške dela, materiala, storitev ter
amortizacijo) in s tem povezan pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v
pogodbeno dogovorjenih rokih, nista bila uresničena.
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS
Obseg programa izhaja iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno
leto 2013 in Aneksov k Pogodbi, ki so bili sprejeti med letom 2013. Pogodba o izvajanju
zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 temelji na določilih Splošnega dogovora za
pogodbeno leto 2013 in sprejetega Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za
pogodbeno leto 2013.
Povzetek pomembnejših sprememb Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013:
 vkalkulirana vrednost programov zdravstvenih storitev oziroma cen, z izjemo bolnišnične
dejavnosti psihiatrije brez terciarja, se od 1.1. 2013 dalje zmanjša za dodatne 3 %,


vkalkulirana sredstva za amortizacijo se v cenah zdravstvenih storitev s 1. 1. 2013, z izjemo
bolnišnične dejavnosti psihiatrije brez terciarja, selektivno znižajo za dodatnih 20 %,



delež administrativno tehničnega kadra v kalkulacijah za načrtovanje in financiranje programov
zdravstvenih storitev, z izjemo kalkulacij referenčne ambulante in forenzične psihiatrije, lahko
znaša največ 15,27 % načrtovanih zdravstvenih delavcev,



spremenjen način plačila avansov izvajalcem zdravstvenih storitev, pri čemer se izplačilo 2. in
3. obroka za tekoči mesec prenese v naslednji mesec. Sprememba se uveljavi v mesecu
februarju 2013,



plan obiskov v posamezni specialistično ambulantni dejavnosti posameznega izvajalca se
določi na osnovi razmerja med novim planom točk in količnikom med realiziranim številom
točk in realiziranim številom obiskov v zadnjem triletnem obdobju. V primeru spremembe
števila timov po sklenitvi pogodbe med tekočim pogodbenim letom, se število obiskov določi
sorazmerno s spremembo števila timov, ki je opredeljen v pogodbi za posamezno dejavnost,



Zavod v pogodbah z izvajalci specialistično ambulantne dejavnosti dogovori planirano število
prvih pregledov ter razmerje med prvimi in kontrolnimi pregledi. Podlaga za določitev plana so
podatki o realizaciji prvih in kontrolnih pregledov v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
Izvajalci v letu 2013 spremljajo, usklajujejo in Zavodu poročajo realizacijo prvih in ponovnih
pregledov. Na osnovi prečiščenih podatkov za leto 2013 se v letu 2014 določi nov plan prvih in
kontrolnih pregledov,



ambulante vsaj polovico ordinacijskega časa od 1.7.2013 namenijo prvim pregledom,



program specialistično ambulantne dejavnosti ginekologije v bolnišnicah se zmanjša za
10 %,



v letu 2013 se delež akutne bolnišnične obravnave v specialnih bolnišnicah zmanjša za 0,5 % ,
v klinikah in ostalih bolnišnicah pa za 1 %. Zmanjšana sredstva za akutno bolnišnično
obravnavo se v okviru iste bolnišnice namenijo za povečanje programov dnevne bolnišnične
obravnave in specialistično ambulantno dejavnost,



ordinacijski čas je potrebno zagotoviti najmanj v obsegu ene petine s pogodbo dogovorjenega
ordinacijskega časa popoldne od 15. ure dalje,
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Zavod pri končnem letnem obračunu za koledarsko leto 2013 plača izvajalcem operacij za
endoproteze kolka in kolena, koronografije, ortopedske operacije rame, operacije hrbtenice,
endoproteze gležnja, operacije ušes, nosu, ust in grla, operacije žolčnih kamnov, operacije na
ožilju in operacije kile preseganje rednega programa, in sicer v višini do 5 % preseganja
pogodbenega plana (seštevek rednega pogodbenega plana in plana po nacionalnem razpisu),



Zavod bo izvajalcem plačal vse realizirane storitve tudi za program kirurškega zdravljenja
rakavih bolezni v akutni bolnišnični obravnavi (v skladu z metodologijo iz Priloge BOL II/b) –
40. člen SD 2013, odstavek (7),



spremenjeno je tudi določilo glede pogodbenih kazni – izvajalec plača samo razliko med
preveč obračunanimi storitvami in dejansko ceno (»Zavod zavrne plačilo tistega dela, ki je bil
nepravilno obračunan«). Za programe v ambulantni obravnavi pa znaša pogodbena kazen
trikratno vrednost v nadzoru ugotovljenih preveč obračunanih zdravstvenih storitev (SD 2013,
45. člen),



spremenijo se uteži pri posegih:
 Posegi na kolenu (terapevtska artroskopija) I18Z 1,22 uteži (prej 0,79 uteži)
 Artroskopija I24Z 0,37 uteži (prej 0,55 uteži)
 Odstranitev osteosintetskega materiala I23Z, I21Z 0,46 uteži (prej 0,58 uteži),



spremenjen je minimalni obseg posegov na letni ravni, in sicer iz 100 posegov (SD za leto
2012) na 75 posegov. »Če izvajalec določeno storitev oziroma poseg izvaja v obsegu, ki je na
letni ravni manjši od 75, Zavod z izvajalcem ne sme skleniti pogodbe o izvajanju tega posega
oziroma storitve (SD 2013, 53. Člen, odstvek (2))«,



spremenjeno je določilo glede akreditacije izvajalcev bolnišnične dejavnosti:

Izvajalci specialistične bolnišnične dejavnosti v letih 2012 in 2013 pristopijo v proces pridobitve
akreditacije, pri čemer podlago predstavljajo usmeritve Zdravstvenega sveta glede vzpostavitve
sistema akreditacije zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Pristop pomeni do 1. januarja 2014 formalno
zaključeno predhodno oceno. Seznam izvajalcev s formalno zaključeno predhodno oceno do
1. februarja 2014 opredeli Akreditacijski svet pri Ministrstvu za zdravje. Če izvajalec specialistične
bolnišnične dejavnosti v letih 2012 in 2013 ne pristopi v proces pridobitve akreditacije (do 1.
januarja 2014 formalno ne zaključi predhodne ocene), se mu priznana vrednost programa
specialistične bolnišnične dejavnosti (akutna bolnišnična obravnava, psihiatrija, rehabilitacija) za
koledarsko leto 2014 v okviru končnega letnega obračuna za leto 2014 enkratno zmanjša za 0,3 %.
Ta sredstva predstavljajo vir enkratnega dodatnega plačila tako izvajalcem specialistične
bolnišnične dejavnosti, ki so že pozitivno zaključili proces pridobitve akreditacije do 1. januarja
2014, kot tudi izvajalcem na preostalih ravneh zdravstvene dejavnosti, ki so proces akreditacije
zaključili do 1. januarja 2014. Merila morebitnih dodatnih plačil opredeli Zavod v okviru končnega
letnega obračuna za pogodbeno leto 2014. Za izvajalce specialistične bolnišnične dejavnosti
pozitivno zaključen proces pridobitve akreditacije do 1. januarja 2014 predstavlja tudi pogoj za
pridobitev dodatnih sredstev za morebitne širitve programov, in sicer tako v okviru rednih širitev
kot v okviru nacionalnega razpisa od 1. januarja 2014 naprej. Izvajalci na preostalih ravneh
zdravstvene dejavnosti, z do 1. januarjem 2014 pozitivno zaključenim procesom pridobitve
akreditacije, so prednostno obravnavani v okviru rednih širitev od 1. januarja 2014.
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Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013:


v letu 2013 se plačila Zavoda za opravljene zdravstvene storitve, ki jih Zavod plačuje z
avansiranjem, postopoma zamaknejo tako, da se druga in tretja akontacija, vsak mesec, s
pričetkom v mesecu februarju 2013, zamaknejo za 3 dni in se končni zamik doseže konec leta
2013. Takrat bo Zavod 50% opravljenih zdravstvenih storitev plačeval z avansiranjem, 50%
opravljenih zdravstvenih storitev pa bo plačanih v naslednjem mesecu (za december 2013
januarja 2014).

Pomembnejše spremembe Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013:













črta se določilo, da morajo ambulante vsaj polovico ordinacijskega časa nameniti prvim
pregledom.
Selektivno znižanje amortizacije Zavod izvede na način, da pri določitvi odstotka znižanja
upošteva vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja izvajalec v skladu s Šifrantom za obračun
obveznemu zdravstvenemu zavarovanju, »Šifrant 2: Vrste zdravstvenih dejavnosti. Celotno
znižanje amortizacije bo zagotovilo finančni učinek zmanjšanja odhodkov Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2013 za 12,7 milijona evrov.
Zavod izvajalcem zdravstvenih storitev skladno z določbami kolektivne pogodbe zagotovi
sredstva za izplačilo razlike regresa za letni dopust za leto 2012 do višine 692 evrov (znesek že
vključuje znižanja iz prvega odstavka 56. člena) na vkalkuliranega delavca iz ur, skupaj z
zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo v višini 9,7 % razlike do 692 evrov. Sredstva se
zagotovijo s povišanjem cen zdravstvenih storitev do 31. 12. 2013.
Za programe v ambulantni obravnavi znaša pogodbena kazen dvakratno vrednost preveč
obračunanih zdravstvenih storitev, ugotovljenih v nadzoru.
V Prilogi I se v kalkulaciji 234 251 specialistična - anesteziologija in bolečinske ambulante
(201 031) kot možnost pošiljanja realizacije doda dejavnost 202 268 protibolečinska
ambulanta. Sprememba velja od 1. 5. 2013 naprej.
V Prilogi I se v kalkulaciji 209 240 specialistična - alergologija (201 060) kot možnost
pošiljanja realizacije doda dejavnost 227 240 alergologija v pediatriji. Sprememba velja od 1. 5.
2013 naprej.
Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013 s 26., 28., 29. in 30. členom uvaja
spremembo metodologije evidentiranja, poročanja in obračunavanja primerov prospektivnega
programa v akutni bolnišnični obravnavi (podvrsta 301), spremembo nazivov nekaterih vrst
storitev prospektivnega programa v šifrantu 38.10 »Vrste prospektivnega programa«, uvedba
novega šifranta 38.10a »Vrste prospektivnega programa z oznako vrstnega reda in plačila glede
na veljavnost poročanja«, sprememba povezovalnega šifranta K15 »Terapevtski in diagnostični
postopki ter vrste prospektivnega programa« zaradi črtanja šifer in uvedbe novih šifer za
identificiranje prospektivnega programa, ter uvedba novega šifranta K15.1. »Skupine primerljivih
primerov in vrste prospektivnega programa«.

Brišejo se določeni posegi pri: operacijah žolčnih kamnov, endoprotezah kolka, endoprotezi
kolena, artroskopijah, odstranitvi osteosintetskega materiala, operacijah ženske stresne
inkontinence in
dodajo nekateri posegi pri: endoprotezah kolena, odstranitvi osteosintetskega materiala in
operacijah ženske stresne inkontinence.

Navedene in vse ostale spremembe v izdanih številnih okrožnicah Zavoda tekom leta pa so imele
medsebojne vplive, povzročale so tudi nejasnosti in nedorečenosti ter tako oteževale tekoče
poslovanje. Predvsem so že vsa leta problematične spremembe »za nazaj«, na katere izvajalci
nimamo vpliva in onemogočajo ažurno načrtovanje poslovanja ter ustrezno in pravočasno
prilagajanje spremembam.
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Vse to se je v letu 2013 še dodatno odražalo v dodatnih administrativnih obremenitvah zaradi
Projekta Izdatki, ki ga je Zavod vpeljal s 1. 1. 2013. Prav tako pa je povzročilo dodatne stroške za
prilagoditve zdravstveno informacijskega sistema.
Projekt Izdatki pomeni prehod na nov način elektronske izmenjave podatkov o opravljenih
zdravstvenih storitvah in izdanih materialih (nov obračun) v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Nov način izmenjave podatkov v dokumentih za obračun zdravstvenih storitev je
prinesel veliko vsebinskih in tehničnih sprememb. Na Zavodu je uveden avtomatiziran sprejem
podatkov, njihovo preverjanje in povratna sporočila. Uvedba projekta je povzročila ogromno težav
predvsem v začetku leta zaradi neusklajenosti med programskimi hišami in Zavodom, ki pa smo jih
v veliki meri občutili prav izvajalci. Tekom celega leta smo tako v sodelovanju s programsko hišo
odpravljali napake v podatkovnih pošiljkah, glede številnih nejasnosti pridobivali dodatna potrebna
pojasnila od Zavoda in imeli veliko težav pri izvedbi pravilnih obračunov. Vse to je še dodatno
oteževalo tekoče delo. Oteženo je bilo usklajevanje podatkov z Zavodom oziroma je predvsem v
prvi polovici leta potekalo s precejšnjimi zakasnitvami.
Tako je tudi v letu 2013 Zavod izdal izredno veliko novih navodil in okrožnic v zvezi z
obračunavanjem zdravstvenih storitev, vezanih tako na Projekt Izdatki, kakor tudi na vse novosti
Splošnega dogovora 2013 in Aneksa št. 2 k Splošnem dogovoru 2013. Številne spremembe
objavljene tekom leta so veljale za nazaj, od 1. 1. 2013 naprej. Na marsikaterem področju so
vplivale na drugačno zaračunavanje zdravstvenih storitev, ki je za bolnišnico praviloma
predstavljalo oteženo doseganje pogodbeno dogovorjenih storitev in s tem na zmanjševanje
prihodkov.

A. Ambulantna specialistična dejavnost
Program je ostal na ravni plana iz pogodb preteklega leta, povečan na podlagi ugotovitev nadzora
neustreznih sprejemov, ter prenosa programa iz bolnišnične dejavnosti. Program je bil načrtovan
tudi v številu obiskov na zdravnika, razen za dejavnosti RTG, UZ, MR, CT, mamografija. Plan
obiskov v posamezni specialistično ambulantni dejavnosti posameznega izvajalca se je določil na
osnovi razmerja med novim planom točk in količnikom med realiziranim številom točk in
realiziranim številom obiskov v zadnjem triletnem obdobju.
Podlaga za določitev plana prvih in kontrolnih pregledov so bili podatki o realizaciji prvih in
kontrolnih pregledov v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
Program se je oblikoval tudi glede na določila sprejetega Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za
pogodbeno leto 2013 oziroma podpisanih Aneksov k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih
storitev za pogodbeno leto 2013.
Splošna bolnišnica Ptuj je Zavodu predlagala prestrukturiranje obstoječega programa v
specialistični ambulantni dejavnosti ponovno za pogodbeno leto 2013, z veljavnostjo od
1. januarja 2013 dalje, v okviru priznanih sredstev programa po pogodbi.
Cilj prestrukturiranja je bil oblikovanje čim realnejših planov glede na obstoječe nosilce v
posameznih ambulantah v specialistični ambulantni dejavnosti, ob upoštevanju potreb zavarovanih
oseb. Trenutno veljavni plani v določenih dejavnostih so bili neusklajeni z dejanskimi možnostmi
realizacije, kar je bila posledica prestrukturiranj izvedenih v letu 2012. Ta pa so bila narejena zaradi
kadrovskega primanjkljaja in trenutno povečanih potreb zavarovanih oseb po nekaterih storitvah.
Tako je bil plan po zadnjem prestrukturiranju v letu 2012 nerealen, saj je popravljal stanje za nazaj.
Pri prestrukturiranju programa za leto 2013 so bile upoštevane potrebe prebivalstva, čakalne dobe in
- 28 -

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2013

število čakajočih za posamezno storitev ter realizacija programa v obdobju 1-11/2012 oziroma
ocena realizacije ob koncu leta 2012.
Predlagano je bilo znižanje naslednjih programov:
 splošne internistične dejavnosti,
 splošne kirurške dejavnosti,
 ORL progama,
 progama diabetologije,
 programa internistika – urgentne ambulante,
 programa kirurgija – urgentna ambulanta,
 UZ programa in
 začasno znižanje programa mamografije zaradi nabave novega mamografa.
Istočasno je bilo predlagano povečanje programov:
 fizioterapije zaradi večjih potreb zavarovanih oseb po teh storitvah in dolgih čakalnih dob pri
ostalih izvajalcih teh storitev v OE Maribor,
 ginekologije
 ortopedije,
 ambulante za bolezni dojk,
 gastroenterologije,
 kardiologjje.
Zavod OE Maribor in Ministrstvo za zdravje sta soglašala s predlaganim prestrukturiranjem ob
izdaji začasnega soglasja za znižanje programa mamografije do postavitve novega mamografa.
V mesecu novembru 2013 je bil podpisan Aneks št. 2 k Pogodbi za pogodbeno leto 2013 katerega
predmet je bil začasni prenos programa v obsegu 15.500 točk specialistične ultrazvočne dejavnosti
v koledarskem letu 2013 iz Splošne bolnišnice Ptuj k drugim izvajalcem v OE Maribor. Razlog za
začasni prenos programa je bila nezmožnost realizacije obstoječega obsega programa v Splošni
bolnišnici Ptuj.
Decembra 2013 je pričel delovati endoskopski center v okviru gastroenterološke dejavnosti
internega oddelka bolnišnice. Tako se je bolnišnica z izvajanjem presejalnih kolonoskopij
priključila ostalim endoskopskim centrom v okviru državnega programa za preprečevanje in
zgodnje ugotavljanje raka na debelem črevesu in danki v okviru programa SVIT. Podpisan je bil
Aneks št. 3 k Pogodbi za pogodbeno leto 2013 s katerim se je k obstoječemu programu
specialistične ambulantne dejavnosti s 1. decembrom 2013 dodal nov letni obseg programa Svit:
 160 – presejalna kolonoskopija
 60 – presejalna terapevtska kolonoskopija
 20 – delna kolonoskopija.
B. Bolnišnična specialistična dejavnost
Programi bolnišnične dejavnosti so v letu 2013 temeljili na planiranemu programu bolnišnične
dejavnosti iz pogodb preteklega leta, ugotovitvah nadzora glede neustreznih sprejemov ter dodatnih
sredstvih iz 25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013. Izjema so programi
specialistične bolnišnične dejavnosti iz sedmega odstavka 40. člena Splošnega dogovora, ki se
plačujejo na podlagi realizacije in za katere se program posameznemu izvajalcu določi na podlagi
njegove realizacije preteklega leta.
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V akutni bolnišnični obravnavi, ki se izvaja po modelu skupin primerljivih primerov, se del
programa načrtuje prospektivno (prednostno), in sicer na podlagi plana preteklega pogodbenega
leta. Plan prospektivnega programa predstavlja evidentirane potrebe prebivalcev zaradi dolgih
čakalnih dob ter druge programe, ki se izvajajo prednostno.
Program Splošne bolnišnice Ptuj se je tudi v bolnišnični specialistični dejavnosti oblikoval glede na
določila sprejetega Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013 in podpisanega
Aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013,
katerega predmet je bilo prestrukturiranje določenih posegov prospektivnega programa.
Glede na Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013 se je delež akutne bolnišnične obravnave
zmanjšal za 1 %, za Splošno bolnišnico Ptuj v znesku 117.664,38 evrov. Zmanjšana sredstva za
akutno bolnišnično obravnavo so se namenila za povečanje programov dnevne bolnišnične
obravnave.
Splošna bolnišnica Ptuj je s 1. januarjem 2013 predlagala tudi prestrukturiranje obsega
prospektivnega programa za leto 2013.
Iz enakega razloga, kot v specialistični ambulantni dejavnosti, ki je naveden pod točko A., je bilo
potrebno ponovno prestrukturiranje prospektivno načrtovanih posegov in operacij sive mrene.
Predlagano je bilo znižanje naslednjih programov:
 operacij žolčnih kamnov,
 opracij kolka,
 operacij sive mrene
ob istočasnem povečanju programov:
 artroskopij,
 operacij kil,
 opracij kolena in
 odstranitev osteosintetskega materiala.
ZZZS OE Maribor in Ministrstvo za zdravje sta soglašala s prestrukturiranjem. Ob tem pa je
Ministrstvo za zdravje poudarilo, da soglasja za prestrukturiranje ortopedskega programa v
letu 2014 ne bo podalo.
Z mesecem novembrom 2013 je bolnišnica na predlog predstojnika kirurgije ponovno predlagala
prestrukturiranje prospektivnega programa. Namen prestrukturiranja programa je bil čim bolj
uskladiti obseg priznanega programa s potrebami prebivalstva. Pri prestrukturiranju programa so
bile upoštevane čakalne dobe in število čakajočih za posamezno vrsto posega ter realizacija
programa v obdobju 1-9/2013 oziroma ocena realizacije ob koncu leta 2013.
Predlagano je bilo znižanje programov:
 operacije žolčnih kamnov,
 artroskopij
in povečanje programa:
 operacij kil.
Na podlagi soglasij Zavoda in Ministrstva za zdravje je bil v mesecu novembru 2013 z Zavodom
podpisan Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013.
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4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2013 do ZZZS in ostalih
plačnikov
Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del) – v prilogi
V Obrazcu 1 (1. in 2. del) je v stolpcu FN za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013 vpisan obseg
programa, ki je bil sprejet in potrjen v okviru Finančnega načrta bolnišnice za leto 2013. Odstopanja
med realiziranim in planiranim obsegom programa v okviru Finančnega načrta, so razvidna v
obrazcu.
Ker pa je razlika med planiranim obsegom po FN 2013 in Pogodbo s 1. 1. 2013, v specialistični
ambulantni dejavnosti predvsem pri planiranih obiskih ter v planu CT preiskav, ginekologije (točke
in obiski) in UZ dejavnosti (prenos programa k drugim izvajalcem v mesecu novembru 2013) je v
tabeli 1: Realizacija delovnega programa za specialistično ambulantno dejavnost, prikazano
razmerje med realizacijo programa in obsegom programa po Pogodbi z ZZZS za pogodbeno
leto 2013.
Tabela 1: Realizacija delovnega programa za specialistično ambulantno dejavnost v primerjavi
s planiranim obsegom programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev
za pogodbeno leto 2013
REAL JAN-DEC/2012
PROGRAM

obiski
0

PLAN JAN-DEC/2013

REAL JAN-DEC/2013

točke

obiski

točke

obiski

3

4

REAL 13/12
obiski
indeks
7=5/1

točke

REAL 13/PLAN 13

točke
indeks
8=6/2

obiski
indeks
9=5/3

točke
indeks
10=6/4

5

6

5

6

Internistika (209 215)

13.687

34.639

13.648

35.499

14.119

34.631

103,16

99,98

103,45

97,55

Nevrologija (218 227)

1.700

15.702

1.791

19.624

1.747

16.073

102,76

102,36

97,54

81,90

Pediatrija (227 237)

3.436

35.837

3.686

39.019

4.044

36.086

117,69

100,69

109,71

92,48

Ginekologija in porodništvo (206 209)

2.602

40.178

2.093

38.873

3.784

39.186

145,43

97,53

180,79

100,81

- diagnostična histeroskopija (E0301)

23

/

24

/

26

/

113,04

/

108,33

/

3

/

3,00

/

3

/

100,00

/

100,00

/

15.757

127.550

18.363

150.355

18.184

137.285

115,40

107,63

99,03

91,31
101,72

- medikamentozni splav (E0302)
Kirurgija, anesteziologija in bolečinska
ambulanta (234 251)
Ortopedija (222 231)

1.080

5.541

1.014

5.620

1.002

5.717

92,78

103,17

98,82

Otorinolaringologija (223 232)

4.254

44.341

4.210

43.700

4.042

43.673

95,02

98,49

96,01

99,94

Okulistika (220 229)

8.044

68.044

7.763

67.485

7.537

67.725

93,70

99,53

97,09

100,36

- operacije sive mrene (E0088)

328

operacij

388

operacij

388

operacij

118,29

operacij

100,00

operacij

Onkologija (210 219)

314

1.424

290

1.424

285

1.376

90,76

96,64

98,28

96,66

Diabetologija, endokrinologija (249 216)

5.617

59.079

4.879

54.416

5.433

55.624

96,72

94,15

111,35

102,22

Bolezni dojk (206 210)

2.613

19.867

3.361

25.000

2.217

17.613

84,85

88,65

65,96

70,45

Mamografija (231 211)

2.292

22.220

1.963

19.035

1.964

19.014

85,69

85,57

100,05

99,89

343

62.494

340

65.354

844

61.405

246,06

98,26

248,24

93,96

Kardiologija (211 220)

1.609

68.249

1.294

68.360

1.976

64.330

122,81

94,26

152,70

94,11

Internistika - urgentna ambulanta (238 255)

5.483

32.080

5.861

34.395

5.660

33.157

103,23

103,36

96,57

96,40

Kirurgija - urgentna ambulanta (238 256)

11.385

101.295

12.168

105.733

10.716

92.374

94,12

91,19

88,07

87,37

Dispanzer za ženske (306 007) (količniki)

/

42.868

/

43.350

/

43.350

/

101,12

/

/

1003

66.578

1204

78.133

1.247

80.729

Gastroenterologija (205 208)

Fizioterapija (507 028)

št. preiskav

št. točk

št. preiskav

št. točk

št. preiskav

124,33
št.
št. točk
preiskav
/
102,25

121,26
103,57 103,32
št. točk št. preiskav št. točk
indeks
indeks
indeks
/
100,94
/

Računalniška tomografija - CT (231 245)

3.377

/

3.421

/

3.453

Ultrazvok - UZ (231 246)

5.360

60.908

/

64.500

/

65.026

/

106,76

/

Rentgen - RTG (231 247)

26.291

137.629

/

136.029

/

138.767

/

100,83
št. dial.
indeks
97,03

/

100,82

102,01
št. bol.
št. dial.
indeks
indeks
99,45
97,03

DIALIZE

75

10.379

76

10.379

76

10.071

št. bol.
indeks
100,33

Dialize I (216 225)

10

1.143

10

1.143

11

1.027

114,53

89,85

111,67

89,85

Dialize II (216 225)

5

261

5

261

4

237

76,67

90,80

76,67

90,80

Dialize III (216 255)

61

8.975

61

8.975

61

8.807

100,00

98,13

99,32

98,13

št. bolnikov št. dializ št. bolnikov

št. dializ

št. bolnikov št. dializ

Opomba: v tabeli so zaradi primerljivosti podatkov pri Dispanzerju za ženske tudi za leto 2013
prikazani vsi količniki, tako na podlagi glavarine kot tudi na podlagi storitev iz obiskov, enako kot
za leto 2012. V stolpcu realizacija 2013 je vpisan priznani obseg po obdobnih obračunih Zavoda,
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vendar indeks doseganja glavarine znaša približno 93 (Zavod: »poračun za DŽ bo izveden pri
obračunu 1-3 2014«).
V nadaljevanju pojasnjujemo bistvena odstopanja realiziranega programa -/+ 2 % glede na planirani
obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013.
Internistika,
ambulanta

gastroenterologija,

kardiologija,

diabetologija,

internistika

–

urgentna

Kot je pojasnil predstojnik internega oddelka prim. doc. dr. Mitja Letonja, dr. med., spec. interne
medicine in kardiologije, so ne glede na hud deficit zdravniškega kadra dodali število
gastroenteroloških preiskav vsak dan med delavnikom. V kardiologiji so po uvedbi ZUJF izgubili
enega kardiologa in eno celotno pogodbo za ambulantno dejavnost. Druga pogodba je bila zaradi
menjave v izvajalcu žilne diagnostike prekinjena za 4 mesece. Ne glede na to dejstvo so s številnim
popoldanskim delom brez plačila po številu opravljenih pregledov uspeli ohraniti realizacijo.
Predstojnik je še poudaril, da dejavnosti: splošna internistična dejavnost, gastroenterologija,
kardiologija, planirani obseg programa glede na 39. člen Splošnega dogovora za pogodbeno leto
2013, izpolnjujejo (realizirano vsaj 85 % planiranih točk, ob doseženem kumulativnem planu
obiskov).
»Plan v internistični urgentni ambulanti je iz leta 2012, ko je bil dvignjen iz 31.980 točk na
34.395 točk ter iz 5.719 obiskov na 5.861 obiskov.« Tako povečanega obsega urgentne ambulante v
letu 2013 niso uspeli realizirati.
V nevrološki ambulanti je dosežena 81,90 % realizacija točk, indeks obiskov je 97,54. Razloge za
nezmožnost izpolnitve 100 % programa v točkah je navedla nevrologinja, Andreja Debeljak,
dr. med.,spec. nevrolog:
»100 % program točk ni realiziran iz naslednjih razlogov:


s specialističnimi pregledi ob 100 % doseganju obiskov dosežem največ 30 % točk, ostale
točke prinaša ultrazvočna diagnostika vratnega ožilja,



po pojasnilu ZZZS 4/2012 je program nevrologije sestavljen iz kliničnih pregledov in
nevrofiziološke diagnostike (EMG, EEG). Nevrološka diagnostika je s strani ZZZS glede ne
EMG točkovno nižje ovrednotena,



v letu 2012 sem po dogovoru z vodstvom povečala število ultrazvočnih preiskav in dosegla 80
% točk. V letu 2013 je po dodatnem povečanju UZ preiskav, realizacija 81,90 %,



ker delam kot edini nevrolog brez nadomeščanja, se program bistveno zniža v mesecih
planirane daljše odsotnosti.

Priznani ordinacijski čas nevrološke ambulante je 16 ur tedensko, od tega že 9 ur tedensko
opravljam ultrazvočne preiskave vratnega ožilja. Posledica tega so daljše čakalne dobe za
specialistične preglede (5 mesecev) in minimalna čakalna doba za UZ preiskave (14 dni).«
Pediatrija
Planirani obseg programa je v dejavnosti pediatrije v točkah realiziran z indeksom 92,48 ob
preseženem planiranem številu obiskov (indeks 109,71).

- 32 -

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2013

Predstojnik pediatrije Andrej Levanič, dr. med., specialist pediater je za enega glavnih razlogov
nerealiziranega programa do 100 %, navedel premajhno število zdravnikov: »100 % izvest
predviden program, ki je vezan vsaj na pet nosilcev - zdravnikov (dva za okrog 170.000 točk
ambulante, dva za delo v hospitalu – okrog 1.300 hospitaliziranih otrok (in še cca 150-200
kirurških) in enega za porodnišnico – neonatologija z okrog 900 novorojenčki letno, le s tremi
oziroma štirimi zelo težko.
V letu 2012 smo tako zaradi iztrošenosti ekipe (trije zdravniki), posledične nezmožnosti izvest in
ponudit adekvatne programe in zaradi v jesenskih mesecih neverjetne epidemiološke situacije (delo
pod 100 %, običajno v treh mesecih 120 – 130 %) prvič neizvedli program v celoti (hospital
99,2 %, specialistična ambulanta 91,84 %, v razvojni ambulanti pa 72,6 %).
V letu 2013 (januar – december) je realizacija povsem primerna. Specialistična ambulanta ima
odlično realizacijo (109,71 % obiski, 92,48 % točke).«
Ambulanta za bolezni dojk in mamografija
Izpad programa ambulante za bolezni dojk je posledica poročila Zavoda za varstvo pred sevanjem,
ki je ocenilo mamograf kot neustrezen in tako je bolnišnica morala v dobro bolnic program začasno
ustaviti in preusmeriti bolnice v druge regije. Splošna bolnišnica Ptuj je v letu 2013 izvedla
postopek nabave novega mamografa (1. 1. 2013: začasno znižanje programa mamografije zaradi
nabave novega mamografa).
Kirurgija in kirurgija – urgentna ambulanta
Pojasnilo predstojnika kirurgije Asist. mag. Teodorja Pevca, dr. med., spec. kirurg travmatolog:
»Čakanja v kirurški ambulanti ni, se pravi vsi bolniki so pregledani praktično v istem dnevu.
Program je narejen tako, da je nekajkrat večji od programa podobnih oddelkov v Sloveniji in
nesorazmerno velik v primerjavi recimo s Celjem, Izolo in drugimi slovenskimi regionalnimi
bolnišnicami in program ima svojo letno značilnost spremembe realizacije v odvisnosti od meseca,
tako da smo čez poletje kar nekaj tega ambulantnega programa nadoknadili.«
Fizioterapija
Plan je nekoliko presežen. Odgovorna fizioterapevtka, Smiljana Valenko je obrazložila, da pa
prihaja do nesorazmerij pri predpisovanju storitev na enem delovnem nalogu (en delovni nalog je
en primer), zato je prišlo do preseganja realizacije programa v točkah. V kolikor bi bil indeks
realiziranih storitev v točkah 100, ne bi realizirali planiranega števila primerov. Planirani program
za fizioterapijo ne bi bil izpolnjen v celoti. Zdravniki predpisujejo storitve v obsegu, ki včasih
presega število točk, ki naj pripada pacientu na enem delovnem nalogu (terapijo določa in
predpisuje zdravnik). Se pa potreba po fizioterapiji zavarovanih oseb povečuje.
RTG, CT, UZ
Predstojnica radiološkega oddelka NatalijaMajcen, dr. med., spec. radiolog: »na vseh diagnostikah
radiološkega oddelka je bil plan realiziran oziroma nekoliko presežen zaradi neplaniranih – nujnih
napotitev v času prednovoletnih praznikov.«
Dializa
Gabrijela Damevska Kaučič, dr. med., spec. interne medicine: » na oddelku za hemodializo je vsaka
opravljena storitev (opravljena hemodializa tip 1, 2, 3) plačana, kar pomeni, da smo plačani na
absolutno število opravljenih hemodializ in ne glede na načrtovano število dializ. Predvideno
število dializ za naslednje leto nam posreduje plansko analitska služba glede na število opravljenih
dializ v preteklih letih. Če pogledamo letno število opravljenih hemodializ v zadnjih treh letih
ugotovimo, daje število storitev primerljivo.
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Zato ne moremo govoriti o tem, da programa ne dosegamo. Vsi bolniki, pri katerih pride do končne
odpovedi ledvic in potrebujejo nadomestno zdravljenje trikrat na teden, pridejo v dializni center, ki
je najbližje naslovu na katerem živijo, tako da so vsi bolniki, ki jim je naš dializni center najbližje,
oskrbljeni pri nas. Dializni center Ptuj je glede na število bolnikov med srednje velikimi centri
(četrti do peti največji dializni center v Sloveniji).«
V dejavnostih so se v potrebnem obsegu izvajale zdravstvene storitve tudi ostalim plačnikom
(KVC, doplačila za PZZ,..).
V tabeli 2 z naslovom Realizacija delovnega programa za specialistično bolnišnično dejavnost v
primerjavi s planiranim obsegom programa po izvedenem prestrukturiranju, je razvidno razmerje
med realizacijo programa in planiranim obsegom programa za leto 2013 po izvedenem
prestrukturiranju v specialistični bolnišnični dejavnosti s 1. 11. 2013 (Aneks št. 1 k Pogodbi za
pogodbeno leto 2013).
Tabela 2: Realizacija delovnega programa za specialistično bolnišnično dejavnost v primerjavi
s planiranim obsegom programa po izvedenem prestrukturiranju – Aneks št. 1 k
Pogodbi za pogodbeno leto 2013
PROGRAM
0
Akutna bolnišnična obravnava
Število primerov - SPP
Število uteži
Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)
Zdravstvena nega in paliativna oskrba
Podaljšano bolnišnično zdravljenje
Doječe matere (NOD)
Sobivanje (NOD)
Prospektivni primeri
Operacija kile
Operacija žolčnih kamnov
Endoproteza kolka
Endoproteza kolena
Artroskopija
Odstranitev osteosintetskega materiala
Operacije ženske stresne inkontinence
Kirurško zdravljenje rakavih bolnikov
Splav
Porodi

REAL JANDEC/2012
1

PLAN JANDEC/2013
do 100%
2

REAL JANDEC/2013
do 100 %
3

INDEKS
REAL 13/12
4=3/1

REAL 13/
PLAN 13
5=3/2

9.024
10.615,29

9.266
10.403

9.294
10.854,34

102,99
102,25

100,30
104,33

2.352
14.089
351
1.274

3.398
14.000
351
1.274

3.073
13.933
416
1.446

130,65
98,89
118,52
113,50

90,44
99,52
118,52
113,50

293
341
145
110
193
64
70
/
347
894

282
319
132
100
188
101
168
40
359
894

337
304
142
103
179
93
147
30
341
843

115,02
89,15
97,93
93,64
92,75
145,31
210,00
/
98,27
94,30

119,50
95,30
107,58
103,00
95,21
92,08
87,50
75,00
94,99
94,30

PLAN JAN- REAL JANDEC/2013 DEC/2013
do 105 %
do 105 %
6
7

296
335
139
105

337
304
142
103

INDEKS
REAL 13/
PLAN 13
8=7/6

113,85
90,75
102,16
98,10

Realizirana utež
Povprečna realizirana utež je v letu 2013 znašala 1,1678 in je bila v primerjavi s planirano
(priznano) v višini 1,1228, presežena za 4,33 %.
Za dejansko povečanje realizirane povprečne uteži bolnišnice v primerjavi z realizirano povprečno
utežjo preteklih let je razlog oskrbe bolnikov predvsem na internem in kirurškem oddelku, medtem
ko na ostalih oddelkih ni sprememb v patologiji oskrbovanih bolnikov. Interni oddelek ima
realizirano višjo povprečno utež zaradi oskrbe polimorbidnih geriatričnih bolnikov, med katerimi je
pomemben delež pljučnic oziroma respiratornih infektov, ki se zapletajo z akutnim poslabšanjem
kroničnega srčnega popuščanja. Prav tako oskrbujemo nevrološke bolnike z možgansko kapjo, kar
bistveno viša realizirano povprečno utež internega oddelka.

- 34 -

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2013

Kirurški oddelek ima višjo realizirano povprečno utež zaradi protetičnega programa in povečanja
kirurškega zdravljenja onkoloških bolnikov z rakom debelega črevesa. Tudi travmatološki bolniki,
ki so bili predhodno premeščeni v UKC Maribor, so v večjem deležu obravnavani v naši bolnišnici.
Zdravstvena nega in paliativna oskrba
Pojasnilo predstojnika internega oddelka: »interni oddelek je v razdelitvi neakutne obravnave postal
obvezen do 2/3 celotne bolnišnične neakutne obravnave, kar pa je z obstoječim posteljnim fondom
nemogoče realizirati. Bistveno je pripomoglo k realizaciji neakutne obravnave dogovor z
ginekološkim oddelkom, kjer so se postavile dve sobi za obravnavo neakutnih bolnic internega
oddelka.«
Doječe matere (NOD)
Zaradi večje potrebe po nudenju nemedicinske oskrbe doječim materam, je program presežen.
Plačan je v realiziranem obsegu.
Sobivanje staršev (NOD)
Program je presežen, zaradi večje potrebe po nudenju nemedicinske oskrbe staršem, ki so želeli in
imajo pravico bivati ob bolnemu otroku. Plačan je v realiziranem obsegu.
Prospektivni program – kirurški, ortopedski
Program operacij kil je sicer precej presežen, vendar je s tem realiziran skupni plan primerov
(indeks je 100,30) in tako ni prišlo do večjega nedoseganja programa v akutni bolnišnični obravnavi
na ravni bolnišnice. Posledično se je zmanjšalo število čakajočih in skrajšala čakalna doba za
operacije kil.
Nekoliko je presežen tudi program endoprotez kolka. Predstojnik kirurgije pojasnjuje razlog za
presežek z znanim vzrokom, »ko Zavod všteva v prospektivni progam endoprotez kolka tudi kolčne
proteze, ki se vstavljajo poškodovancu ob zlomih, kjer gre za akutno simptomatiko. Tega ni možno
planirati skupaj s programskimi operacijami – vstavitvami kolčne proteze, se pravi dve praktično
zelo različni patologiji z zelo različnimi materialnimi stroški in zelo različnimi predvidevanji. Tako
prekoračitve realizacije ni bilo možno preprečiti, razen s sistemsko rešitvijo, da se proteze, ki se
naredijo pri poškodovancih, ne štejejo v prospektivo, kar bi bilo edino strokovno tudi pravilno.
Kljub temu, da so bili vsi bolniki s kolčnimi protezami, ki so čakali na čakalni listi prenaročeni, kar
je bilo za bolnike zelo boleče, vendar bodo praktično vsi operirani, če ne bo kakšnih posebnosti, v
mesecu januarju 2014, v Splošni bolnišnici Ptuj.«
Opravljene so bile 103 endoproteze kolena, 2 manj do izpolnitve programa do 105 %.
Planirano število operacij žolčnih kamnov v tem letu ni bilo izpolnjeno zaradi upada bolnikov, ki
so po pojasnilu predstojnika kirurgije, posledica epidemioloških nihanj, ki jih ni možno napovedati.
Opravljenih je bilo 179 artroskopij, 9 manj do izpolnitve planiranega števila posegov.
Prav tako ni bil izpolnjen program odstranitve osteosintetskega materiala.
Predstojnik je še poudaril, da so obvestili vse družinske zdravnike, kakor tudi UKC Maribor, o
čakalnih dobah v Splošni bolnišnici Ptuj na vse prospektivne programe, in da je klical bolnike k
operacijam.
Prospektivni program – ginekološko porodni
Po pojasnilu predstojnika ginekološko porodnega oddelka, mag. Saša Djukanoviča, dr. med. spec.,
ginekologije in porodništva, »je število abortusov in porodov odvisno od zdravstvenega stanja
prebivalstva, natalitete. Padec števila abortusov in ostalih lažjih posegov je znak dobrega
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preventivnega dela na primarnem nivoju. Padec operativnih posegov stresne inkontinence je
posledica ogromnega števila že opravljenih inkontinenčnih posegov v zadnjih dveh, treh letih in
dejstva, da prof. But nekaj časa ni operiral zaradi poteka soglasja.«
Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2012 (vključno z Aneksom 1) in Pogodbe 2013
(vključno z Aneksoma 1 in 2) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno
dejavnostjo
Zap.
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

DEJAVNOST

AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA
OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI
NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA
DOJEČE MATERE
SPREMLJEVALCI
SOBIVANJE STARŠA OB
HOSPITALIZIRANEM OTROKU
OSNOVNA ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
REŠEVALNI PREVOZI
LEKARNIŠKE STORITVE
SPEC.AMB.DEJAVNOST
FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA
DIALIZE
NACIONALNI PROGRAM
DRUGO* (CP PREISKAVE, SVIT)
SKUPAJ

EUR
12.088.092

%
56,78

EUR
11.923.578

%
57,27

PLAČANA
VREDNOST
2013 (OZZ in
PZZ)
EUR
11.709.332,20

1.875.111
12.313

8,81
0,06

1.895.211
12.063

9,10
0,06

1.832.561,19
13.978,80

97,73
113,53

43.077

0,20

43.783

0,21

48.674,52

112,99

424.141

1,99

444.678

2,14

468.396,02

110,43

3.024.827
1.281.658
2.296.365
159.286
83.132
21.288.002

14,21
6,02
10,79
0,75
0,39
100

2.892.138
1.284.786
2.194.970

13,89
6,17
10,54

127.806
20.819.013

0,61
100

2.684.450,95
1.239.136,65
2.125.597,79
58.041,87
58.041,87
20.180.169,99

88,75
96,68
92,56
36,44
69,82
94,80

POGODBENA
VREDNOST 2012
(OZZ in PZZ)

POGODBENA
VREDNOST 2013
(OZZ in PZZ)

INDEKS
POGODBA
13/12**

96,87

V stolpcu plačana realizacija so prikazana sredstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in
doplačila do polne cene zdravstvenih storitev prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic (PZZ), kar je
možno primerjati z vrednostjo pogodbe. Plačila PZZ ne zajemajo nadstandardnih storitev, saj le te
niso predmet pogodbe ZZZS.
Indeksi v tabeli pomenijo primerjavo pogodbenih vrednosti v letu 2013 glede na pogodbo
za leto 2012.
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Struktura dejavnosti - Pogodba 2012
NACIONALNI PROGRAM
1%

DIALIZE
11%

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA
6%

DRUGO* (CP PREISKAVE, SVIT)
0%

SPEC.AMB.DEJAVNOST
14%

OSNOVNA ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
2%
SOBIVANJE STARŠA OB
HOSPITALIZIRANEM OTROKU
0%
DOJEČE MATERE
0%

AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA
57%

NEAKUTNA BOLN.
OBRAVNAVA
9%

Graf 1: Struktura dejavnosti – Pogodba 2012

Struktura dejavnosti - Pogodba 2013
FUNKCIONALNA
DIAGNOSTIKA
6%

DIALIZE
11%

DRUGO* (CP PREISKAVE, SVIT)
1%

SPEC.AMB.DEJAVNOST
14%

OSNOVNA
ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
2%
SOBIVANJE STARŠA OB
HOSPITALIZIRANEM OTROKU
0%

AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA
57%

DOJEČE MATERE
0% NEAKUTNA BOLN.
OBRAVNAVA
9%

Graf 2: Struktura dejavnosti – Pogodba 2013
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Tabela 4: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s
prospektivnimi primeri
Dejavnosti

- kirurgija
- internistika

FN 2013
Število
Število
primerov
uteži
2.507
3.830,99
2.772
3.579,11

Realizirano 2013
Število
Delež
primerov
2.394
25,76
2.924
31,46

Indeks real. 13/ FN 13
Število
Število
uteži
primerov
102,86
95,49
110,10
105,48

Struktura 2013
Primerov

Uteži

25,76
31,46

36,31
35,47

- ginekologija
- pediatrija

2.864
1.136

2.261,03
918,90

2.739
1.237

29,47
13,31

95,61
98,08

95,64
108,89

29,47
13,31

19,92
8,30

SKUPAJ

9.279

10.590,03

9.294

100

102,49

100,16

100

100

STRUKTURA ABO - REALIZIRANO 2013
PEDIATRIJA
13%

KIRURGIJA
26%

GINEKOLOGIJA IN
PORODNIŠTVO
30%

INTERNISTIKA
31%

Graf 3: Struktura ABO – realizirano 2013

V tabeli 4 je v stolpcu FN 2013 vpisan obseg programa, ki je bil sprejet in potrjen v okviru
Finančnega načrta bolnišnice. Prospektivni posegi (kile, žolčni kamni, artroskopije) so bili
prestrukturirani z mesecem novembrom 2013. Tako je v tabeli 5 prikazano odstopanje med
realizacijo programa in planiranim obsegom programa po Aneksu št. 1 k pogodbi za pogodbeno leto
2013, katerega predmet je bilo prestrukturiranje. Odstopanja so obrazložena pod tabelo 2.
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Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2013
Naziv programa
Operacija sive mrene
Operacija ušes, nosu, ust in grla
Operacija na odprtem srcu
PTCA - balonska diletacija
koronarnih arterij
Operacija na ožilju - arterije in
vene
Operacija na ožilju - krčne žile
Koronarografija
Anginografija
Operacija kil
Operacija žolčnih kamnov
Endoproteza kolka
Endoproteza kolena
Ortopedska operacija rame
Operacija golše
Artroskopija
Endoproteza gležnja
Operacija hrbtenice
Operacija karpalnega kanala
Benigne hiperplazije prostate bhp
Operacija morbidne
(bolezenske) debelosti
Odstranitev osteosintetskega
materiala
Oploditev z biomedicinsko
pomočjo - spontani ciklus
Oploditev z biomedicinsko
pomočjo - stimulirani ciklus
Lažji posegi ženskega
reproduktivnega sistema
Operacija ženske stresne
inkontinence
Porod
Splav
Kirurško zdravljenje rakavih
bolezni
SKUPAJ

PLAN 2013
po prestrukturiranju

Realizacija
2013

Indeks real. 13/
PLAN 13

296
335
139
105

337
306
142
103

113,85
91,34
102,16
98,10

188

179

95,21

101

93

760*

*

168

149

869
359

843
341

40

28

2.600*

2.521

92,10

88,69
97,01
94,99
70,00
96,96

Opomba:
Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema so bili s 1. 1. 2013 brisani iz nabora prospektivnega
programa (29. člen Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013). Tako so iz
skupnega plana in realizacije 2013 izvzeti.
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Tabela 6: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost
FN 2013

Realizacija 2013

Indeks real. 13 /
FN 13

3

3

100,00

24

26

108,33

Operacija sive mrene - primer
Operacija na ožilju - krčne žile - primer
Operacija kile - primer
Operacija karpalnega kanala - primer
Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer
Amniocenteza - primer
Medikamentozni splav - primer
Diagnostična histeroskopija - primer
Histeroskopska operacija - primer
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF primer
Vitroretinalna operacija - primer
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer
Proktoskopija - primer
Sklerozacija - primer
Rektoskopija - primer
Ligatura - primer
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila primer
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera primer
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan,
Ilomedin - primer
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade,
Roactemra - primer
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno
sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke primer
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno
sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega
črevesa in danke - primer
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4.3. POSLOVNI IZID
Tabela 7: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov
LETO 2012
PRIHODKI
ODHODKI
POSLOVNI IZID
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU

23.116.261
23.440.935
-324.674
-1,40%

LETO
INDEKS 13/12
2013
21.650.791
0,94
23.788.604
1,01
-2.137.813
6,58
-9,87%
7,03

Poslovni izid

25.000.000

20.000.000
15.000.000
LETO 2012

10.000.000

LETO 2013

5.000.000

0
-5.000.000
PRIHODKI

ODHODKI

POSLOVNI IZID

Graf 3: Poslovni izid 2012-2013
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
(v prilogi)
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5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
V letu 2013 v zvezi z izvajanjem programa ni bilo nepričakovanih dogodkov. Obrazložitev
realizacije programa je zajeta v predhodnem poglavju skupaj s pripadajočimi tabelami.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Na osnovi dolgoročnih ciljev je bilo izpostavljenih 26 pomembnejših letnih ciljev, od katerih jih je
bilo realiziranih 81 %, nerealiziranih pa je ostalo 5 ciljev (19 %).
Zelo pomemebna cilja pozitivni poslovni rezultat in pozitiven denarni tok nista bila uresničena, kar
bo potrebno v letu 2014 nujno popraviti. Večina ostalih pomembnejših ciljev pa je bilo realiziranih,
razlogi za neizpolnitev nekaterih ciljev pa so predvsem v pomanjkanju časa in kadra.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
Splošna bolnišnica Ptuj deluje kot neprofitna ustanova, katere cilj ni dobiček, ampak zadovoljevanje
potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah. Pri tem je treba z razpoložljivimi sredstvi, ki so
vedno omejena, doseči maksimalni učinek pri izboljševanju zdravstvenega stanja prebivalstva. Žal
zdravstveno stanje prebivalstva ni odvisno samo od zdravstvenih storitev, ampak še v veliko večji
meri od delovnega in bivalnega okolja, prehrane, prometa in socialno ekonomskih razmer.
Če odmislimo posebnosti, ki bi jih zahtevala vsebinsko poglobljena ocena gospodarnosti in
učinkovitosti v zdravstvu, lahko poslovanje ocenjujemo s standardnim kazalnikom gospodarnosti
poslovanja:
Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali
več. Ker smo v letu 2013 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki, nismo zadostili načelu
gospodarnosti.
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7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI
Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2013
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Tabela 1: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora
za pogodbeno leto 2013
KAZALNIK

LETO 2012

LETO 2013

INDEKS
13 / 12

0,9861
0,0501
0,8183
0,8757
24,9015
2,2000
4,1762
0,4662
0,3871
0,8598

0,9101
0,0423
0,9442
0,8899
26,2728
2,2222
3,8893
0,6279
0,2697
0,8030

0,92
0,84
1,15
1,02
1,06
1,01
0,93
1,35
0,70
0,93

1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.
4. Stopnja odpisanosti opreme
5. Dnevi vezave zalog materiala
6. Koeficient plačilne sposobnosti
7. Koeficient zapadlih obveznosti
8. Kazalnik zadolženosti
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi
10. Prihodkovnost sredstev

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. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v
ceni storitev)
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).
Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o
stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega
materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo
samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem
podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se
vodi preko razreda 3 (kreditni promet).
6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št.
dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet
do dobavit. AOP 871 / 12) )
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev
AOP 060)
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po
nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1
ali več. Ker smo v letu 2013 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki, nismo zadostili načelu
gospodarnosti. Indeks je manjši od 1, ker je bila razlika med prihodki in odhodki v letu 2013 glede
na leto 2012 večja (slabši poslovni rezultat).
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Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS – Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah
ZZZS nam prikaže delež priznane amortizacije v celotnih prihodkih iz pogodb ZZZS. Indeks je
manjši od 1, kar pomeni da se delež financirane amortizacije v pogodbah na preteklo leto znižuje.
Delež porabljenih amortizacijskih sredstev – Delež porabljenih amortizacijskih sredstev pokaže
razliko med obračunano in financirano amortizacijo v ceni storitev. Indeks je glede na preteklo leto
večji od 1, kar pomeni, da smo imeli na voljo manj sredstev za amortizacijo po pogodbi z ZZZS.
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. Iz tega je razvidno, da je oprema bolnišnica že skoraj v
celoti amortizirana.
Dnevi vezave zalog materiala – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove kolikokrat se
zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Kazalnik se je glede na
prejšnje leto nekoliko povečal, so pa obstoječe optimalne za nemoteno poslovanje zavoda.
Koeficient plačilne sposobnosti – Nam pokaže dejanske zamude pri poravnavi zapadlih
obveznosti. Indeks se nam je povečal, kar pomeni, da se nam število dni za plačilo nekoliko
podaljšuje.
Koeficient zapadlih obveznosti – Pokaže zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. Zmanjšanje
indeksa pomeni, da se nam je obveznost nekoliko zmanjšala.
Kazalnik zadolženosti – Prikaže zadolženost naše bolnišnice. Indeks pove, da se je zadolženost
nekoliko povečala glede na preteklo leto.
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi – Pokaže delež gibljivih sredstev v
krakoročnih obveznostih. Indeks na preteklo leto manjši, kar pomeni da imamo manjši delež
gibljivih sredstev za poravnavo kratkoročnih obveznosti kot preteklo leto.
Prihodkovnost sredstev – Pove prihodkovnost sredstev glede na prihodke iz poslovne dejavnosti.
Indeks na preteklo leto je manjši od 1, kar pomeni da nam sredstva prinašajo manjši prihodek, kot v
preteklem letu.
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7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI
Tabela 9: Kazalniki kakovosti za leta 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013
LETO
2009

LETO
2010

LETO
2011

LETO
2012

LETO
2013

Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000
oskrbnih dni
- število padcev s postelje
37
- število oskrbnih dni
54792
Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska (RZP) na
100 hospitalizacij

8
55604

13
61228

8
59511

5
67145

Skupaj število pacientov z RZP
336
od tega število pacientov, ki so razjedo pridobili v 118
bolnišnici

423
99

450
113

484
125

410
98

od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu
Število vseh hospitaliziranih bolnikov
Kazalnik 3: Čakalna doba za CT
- Povprečna čakalna doba
- Razpon čakalne dobe
- Odstotek urgentnih preiskav
- Odstotek neustreznih indikacij
Kazalnik 4: Čakanje na odpust
Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo
zaradi čakanja

218
12749

324
12702

337
13230

359
12637

312
12702

18
10 - 30
15%
10%

19
10 - 30
15%
10%

0
0
15%
10%

0
0

-

38

-

- število dni čakanja na odpust
- razpon števila čakalnih dni
Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov
- Število ponovnih sprejemov
- Število vseh odpuščenih bolnikov
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe
Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za
odkrivanje MRSA
Število vseh hospitaliziranih bolnikov
Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne
kužnine
Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA

14
/

3
/

3
/

~5,4
1-31

-

70
9024

96
10458

142
13328

85
12637

41
12704

DA

DA

DA

DA

DA

12479
951

12702
732

13230
885

12637
899

12702
810

18

12

20

8

21
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ANALIZA KAZALNIKOV 2013:
Tabela 10: Incidenca kazalnikov v letu 2013 v SB Ptuj
PRIMERJAVA
2008
2009
2010

2011

2012

2013

PADCI – samo
postelja

0,55

0,68

0,14

0,21

0,13

0,08

PADCI - vsi

1,2

1,04

0,48

0,48

0,48

0,31

RZP - (
II.,III.,IV.)

3,3

6

6,3

7,10

6,2

4,95

rdečine

1,5

3,2

1,4

1,44

3,7

2,75

Vse stopnje RZP 4,77

9,2

7,7

8,54

9,9

7,71

CT

12

18

19

0

0

-

Odpust

11,1

14

3

3

/

-

1,13

1,92

2,58

2,05

1,11

1,06

Kirurški oddelek 0,037

0,08

0,20

0,85

0,81

0,14

Otroški oddelek 0

0

0

0

0

0

Interni oddelek

0,56

0,50

1,098

0,69

0,22

MRSA - sprejete 0,33

1,3

0,94

1,21

0,63

1,26

Pri nas nastale
BO

1,73

2,1

1,7

1,59

4,98

5,12

Pri nas nastale
MRSA

0

0,08

0

0,30

0

0,39

Ponovni sprejem
gin.-porodni
oddelek

1,07

IZVAJANJE NOTRANJE PRESOJE STANDARDOV ZDRAVSTVENE NEGE
Za dobro in učinkovito vodenje sistema zdravstvene obravnave je uporaba predpisanih bolnišničnih
standardov nujno potrebna. Če jih ni, vemo samo, koliko naredimo, ne pa tudi, kako to naredimo
(Robida, 2004).
Standardi kakovosti predstavljajo pričakovano uspešnost delovanja in so lahko tudi jasne in
nedvoumne izjave o pričakovani kakovosti. Standardi zdravstvene obravnave so oblikovani po
metodi ALPHA ( Agenda for Leadership for programs in Healthcare Accreditation ). Notranja
presoja v SB Dr. Jožeta Potrča Ptuj se izvaja najbolj intenzivno na področju zdravstvene oskrbe
bolnika z vidika zdravstvene nege in preprečevanja ter obvladovanja bolnišničnih okužb.
Notranja presoja izvajanja standardov zdravstvene nege se izvaja od novembra 2007 na vseh
bolnišničnih oddelkih, od januarja 2009 pa se izvaja tudi redno nadzor nad izvajanjem standarda “
Kontaktna izolacija”ter “Nameščanje bolnikov z dejavniki tveganja za prenos bolnišničnih okužbpoostren higienski režim” Od leta 2010 se izvajajo tudi higienske vizite. Izdelana sta bila dva
posebna obrazca za izvajanje presoje. Prvi se imenuje “ Negovalna vizita “, drugi pa “ Notranja
presoja kontaktne izolacije”.ter obrazec “Higienska vizita” Obrazca sta usklajena z ALFA metodo
in vsebujeta merila A,B,C in NU. Namen izvajanja negovalne vizite oz. Notranje presoje izvedenih
aktivnosti zdravstvene nege, je ugotavljati morebitna odstopanja v izvajanju zdravstvene nege na
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podlagi podanih sodobnih strokovnih smernic in zapisanih standardov. Cilj pa je strokovno
izvedena zdravstvena nega v vseh fazah zdravljenja, na podlagi individualnih potreb posameznika.
Za opravljeno delo odgovarja vsaka posamezna sobna medicinska sestra, vodja tima na oddelku in
glavna medicinska sestra oddelka. V sklopu negovalne vizite oz. Notranje presoje izvedenih
aktivnosti zdravstvene nege, se kontrolirajo naslednji sklopi dela: osebna higiena in urejenost
pacienta, medicinsko tehnični posegi (venski pristopi, trajni urinski kateter, aplikacija kisika,
operativna rana, inhalacija, aspiracija), dokumentiranje postopkov in posegov zdravstven nege,
urejenost okolice pacienta, dokumentiranje prosesa zdravstvene nege (negovalna anamneza,
negovalne diagnoze, načrt ZN, cilji ZN, vrednoteje ZN), poznavanje diagnostično terapevtske
obravnave pacienta ter urejenost medicinske sestre v skladu s sprejetimi navodili za delo ter
standardi. Z notranjo presojo izvajanja ukrepov kontaktne izolacije/PHR presojamo naslednja
področja: ustreznost lokacije bolniške sobe, prisotnost označbe na vratih, ustreznost namestitve
razkužil za roke, pripravljenost osebnih zaščitnih sredstev , opreme in pripomočkov za nego,
zaloge perila - materiala, označbe in lokacijo bolnikove dokumentacije, ustreznost pripomočkov za
čiščenje in razkuževanje okolice, prisotnost pripomočkov za delo čistilne ekipe, ločevanje
odpadkov, urejenost in čistoča okolice, vzrok izvajanja izolacije, število bolnikov v sobi, razmik
med posteljami, ločenost pripomočkov in izobraženost osebja.Presojamo ustreznost izvajanja
Navodila za delo Izolacija (osamitev), Kontaktna izolacija oz. nameščanje bolnikov z dejavniki
tveganja za prenos bolnišničnih okužb-poostren higienski režim
Notranja presoja se izvaja nenapovedano vsaj 1x mesečno na vseh bolnišničnih oddelkih.
Nenapovedan nadzor nad izvedenim delom na področju ZN opravljata pomočnik direktorja za ZN,
koordinator v ZN, SOBO in glavna medicinska sestra nadzorovanega oddelka. Nadzorovana oseba
je sobna medicinska sestra in vodja tima. Za opravljeno delo odgovarja tudi glavna med. sestra
oddelka. O nadzoru je obveščen tudi predstojnik oddelka. Po opravljeni presoji vse osebe vključene
v proces presoje prejmejo zapisnik, iz katerega je razvidna ustreznost izvajanje standardov ZN v
odstotkih, odstopanja in ukrepi za izboljšavo.
Notranja presoja “Higienska vizita”obsega naslednje sklope:









ločevanje odpadkov
razkužila v rabi
tekočine za aplikacijo zdravil v rabi
pripomočki za aplikacijo kisika, inhalacije, aspiracije
urinski katetri, venozni prostopi
roki uporabnosti zdravil in pripomočkov
pripomočki za razkuževanje predmetov, površin, instrumentov in aparatur
urejenost rok osebja.

Notranja presoja” higienska vizita” se izvaja nenapovedano, v dopoldanskem času na vseh
oddelkih oz. enotah bolnišnice, frekvenco določi pomočnik direktorja za ZN. Nadzorne osebe so
Pomočnik direktorja za ZN in Koordinator v ZN, SOBO. Pri notranji presoji je prisotna še glavna
medicinska sestra oddelka oz. vodja enote ali namestnik
Tim za notranjo presojo oceni vsak standard s skladno ali neskladno delovanje.
Vsako merilo standarda je ocenjeno z:
A, merilo je izpolnjeno;
C, merilo ni izpolnjeno;

B, merilo je delno izpolnjeno;
NU, standard se ne upošteva .

Bolnišnica ne deluje skladno s standardi, če je katero koli merilo označeno s C ali če je manj kot
65 % meril označenih z A.
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Bolnišnica deluje skladno s standardi, če je 65 % ali več meril označenih z A in nobeno s C.
( Robida, 2004, str. 15 )
Podatki o številu izvedenih notranjih presoj v Splošni bolnišnici Ptuj na področju zdravstvene nege in
bolnišničnih okužb v letu 2013 prikazuje naslednja tabela:

Področje zdravstvene nege
Notranja presoja izvedenih aktivnosti
zdravstvene nege (oddelki)

Število izvedenih v 2013
15

Področje bolnišničnih okužb
Notranja presoja - higienska vizita (oddelki
in ambulante)
Notranja presoja kontaktna izolacija/PHR
(oddelki)

Število izvedenih v 2013
19

Področje bolnišničnih okužb in zdravstvene
nege
Nadzor izvajanja ukrepov za preprečevanje
prenosa bolnišničnih okužb ter izvajanja
aktivnosti zdravstvene nege
(oddelki)

Število izvedenih v 2013

15

10

Podatki o povprečni ležalni dobi za akutno in neakutno obravnavo:

akutna obravnava
neakutna obravnava
PBZ
operacije kile
operacije karp. kanala

2008
4,99
13
/
4,3
3

2009
5,13
14
29
3,8
2,5

2010
5,33
14
32
3,37
2,17
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2011
4,93
13
31
3
2

2012
5,43
15
35
3,32
/

2013
5,55
17,27
40,81
3,18
/
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8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI
OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI
V letu 2013 smo postavili srednjeročne cilje s katerimi smo želeli postopno zaobjeti najpogostejša
stanja oz. bolezni, ki jih obravnavamo v naši bolnišnici. Tako poskušamo narediti klinične poti in
priporočila za najpogostejše bolezni, ki vodijo do hospitalizacije v naši bolnišnici. Nato želimo
preveriti spoštovanje teh kliničnih poti ter prav tako teh, ki jih že imamo. Objavljenih imamo 13
kliničnih poti na spletni strani bolnišnice. V glavnem, po večini ne koristimo kliničnih poti na način
kot so zamišljene, oz. ne sledimo priporočenim korakom ter jih večinoma na beležimo. Do sedaj
smo uspeli pripraviti priporočila za obravnavo okužb urinarnega trakta in priporočila za
obvladovanje bolnišničnih okužb ter priporočila za izolacijo bolnikov, ki so nosilci na antibiotike
odpornih bakterij.
V letu 2013 je ginekološki oddelek s kolegi iz UKC Ljubljana opravil MM konferenco zaradi
kliničnega zapleta bolezni ginekološke bolnice. Notranji strokovni nadzor smo v prejšnjem letu
naredili za bolnico internega oddelka kjer so svojci smatrali, da je bilo zdravljenje neustrezno, kar
pa smo zavrnili. Imeli smo nekaj primerov obravnav, ki jih je vodil varuh pacientovih pravic na
kirurškem oddelku. Prav tako je bil travmatološki primer bolnika predstavljen predstavnikom
Zdravniške Zbornice, kot je bilo zahtevano.
Sistem o poročanju varnostnih zapletov deluje v enaki obliki, kot takrat, ko so bile zahteve s strani
MZZ poslane izvajalcem.
Večino zahtevanih kazalnikov kakovosti, ki jih je zahtevalo Ministrstvo za zdravje se spremlja in
analizira sprotno.
V letu 2013 je bolnišnica Ptuj pristopila k postopku pridobitve mednarodne akreditacije. V mesecu
juliju je bila izvedena predpresoja s strani mednarodne akreditacijske hiše Canada International.
Predpresoja je pokazala, da bolnišnica Ptuj, gledano v celoti, v več kot 80 % že izpolnjuje
standarde, potrebne za pridobitev mednarodne akreditacije. Laboratorij, preprečevanje in nadziranje
bolnišničnih okužb ter kadrovska služba pa so bile ocenjene z najvišjim (diamantnim) nivojem
kakovosti po standardih akreditacijske hiše Canada International.
AKTIVNOSTI NAMENJENE OBVLADOVANJU BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V LETU 2013
V letu 2013 smo izvajali naslednje aktivnosti za obvladovanje okužb:
 izobraževanja za zaposlene v ZN ter za dijake, študente, novozaposlene ter pripravnike.
Izvajali smo preverjanje znanja iz hospitalne higiene in analizirali rezultate preverjanja
znanja
 priprava in izvedba izobraževanj za zdravnike iz področja racionalne rabe antibiotikov,
higiene rok in rabe trajnih urinskih katetrov
 analiza poti hemokultur in priprava ter izvedba predlogov za izboljšave
 priprava oz. posodobitev strokovnih navodil za področje preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb
 izdelava smernic za Preudarno rabo antibiotikov
 izdelava lokalnih epidemioloških podatkov občutljivosti bakterij v SB Ptuj za leto 2012
 izdelava kirurškega varnostnega lista in navodil za uporabo
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 izdelava Protokola za spremljanje in nadzor okužb pri kirurških posegih in navodil za
uporabo
 priprave na spremljanje kazalnika kakovosti higiena rok, ki se uvaja s strani MZ RS v letu
2014 in izvedba nadzora nad prepoznavanjem priložnosti za higieno rok
 izvajanje aktivnosti za obvladovanje Pseudomonas aeruginosa, sev, ki izloča
karbapenemazo
 izvajanje aktivnosti za izboljšanje področja obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih
okužb na kirurškem oddelku
 higienska kontrola z brisi na posameznih oddelkih in enotah bolnišnice ter glede na rezultate
brisov izvajanje ustreznih ukrepov in izobraževanja zaposlenih
 nadzor nad delom čistilne ekipe z uporabo GlowCheck metode in aktivnosti za izboljšanje
higienskega stanja v bolnišnici
 nadzor nad rabo perifernih venskih kanil ter trajnih urinskih katetrov na oddelkih bolnišnice
 aktivno sodelovanje pri izvajanju notranjih presoj s strani vodstva bolnišnice
 sodelovanje pri vpeljavi in dvigu kakovosti na področju ZN z vidika preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb
 nadzor nad ločevanjem odpadkov in izvajanje ustreznih aktivnosti za ustrezno ravnanje z
odpadki
 izvajanje ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionel v internem vodovodnem
omrežju
 svetovanje na oddelkih v primeru pojava nalezljivih bolezni ter vključevanje in sodelovanje
pri reševanju problematike, ki se nanaša na preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih
okužb na posameznih oddelkih oz. enotah
 epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb: zbiranje in analiza podatkov, priprava
poročil
 spremljanje števila incidentov ter izvajanje ukrepov v primeru incidenta
 spremljanje porabe razkužil in osebnih zaščitnih sredstev ter priprava analiz, ki so podlaga
za nadaljnje delo
 obravnava problematike iz področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb in
iskanje ustreznih rešitev na štirih sejah KOBO
 priprava na akreditacijo

SPREMLJANJE PORABE PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL V SB PTUJ
Redno spremljanje porabe protimikrobnih zdravil ter na osnovi analize ukrepanje na segmentih, ki
odstopajo od želenih ciljev. Podatki se redno spremljajo v okviru Komisije za zdravila in uporabo
antibiotikov, 1x letno (najkasneje do konca februarja za preteklo leto) pa se podatki pošiljajo Prof.
Milanu Čižmanu na Infekcijsko kliniko v Ljubljani, ki je odgovorna oseba za spremljanje porabe
protimikrobnih zdravil v slovenskih bolnišnicah. Tudi on nam na osnovi rezultatov 1x letno poda
strokovno mnenje ter poda cilje, ki jih moramo doseči v naslednjem obdobju. V zadnjih štirih letih
so rezultati zelo dobri, saj se je poraba protimikrobnih zdravil zmanjšala za več kot 15%
Na Internem oddelku bolnišnice je v skladu s kadrovskimi zmožnostmi prisoten klinični farmacevt,
ki pregleda vse terapije s protimikrobnimi zdravili in v sodelovanju z zdravnikom poskuša
optimizirati zdravljenje z antiinfektivom, v kolikor je to potrebno (ustrezno doziranje, trajanje
zdravljenja, preklopna terapija...).
V bolnišnici je bila v letu 2013 za skrajšan delovni čas zaposlena infektologinja, saj bolnišnica nima
nobenega redno zaposlenega infektologa. Le-ta je po potrebi prisotna na vseh oddelkih bolnišnice,
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predvsem pri najzahtevnejših primerih, kjer gre za večkratno odporne bakterije ipd. Njeno delo tudi
v tem letu ostaja enako aktivno.
Bolnišnica ima že več let narejen seznam t.i. Rezervnih antiinfektivov, ki jih lekarna lahko izda
izključno na osnovi obrazca, na katerem so podani vsi bistveni parametri oz. razlogi za potrebo po
antiinfektivu z rezervne liste.
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ANALIZA ANKETE O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH 2013
1
Nikakor se ne
strinjam

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2
Delno se
strinjam

3
Niti se ne strinjam niti
ne nasprotujem

Naša bolnišnica ima velik ugled v okolju.
Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno
zastavljeni.
Zaposleni smo samostojni pri opravljanju
svojega dela.
Naša bolnišnica ima jasno oblikovano
poslanstvo - dolgoročni razlog obstoja in
delovanja.
Uspešnost se praviloma vrednoti po
dogovorjenih ciljih in standardih.
Kriteriji za napredovanje so jasni vsem
zaposlenim.
Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na
svoje delo.
Zaposleni v naši bolnišnici se zavedamo
nujnosti sprememb.
Zaposleni po svoji moči prispevamo k
doseganju standardov kakovosti.
Vodstvo naše bolnišnice je učinkovito.
Politika in cilji bolnišnice so jasni vsem
zaposlenim.
Vodstvo bolnišnice posreduje informacije
zaposlenim na razumljiv način.
V naši bolnišnici so postavljene zelo visoke
zahteve glede delovne uspešnosti.
Druge sodelavce in oddelke obravnavamo
enako kot uporabnike storitev.
V naši bolnišnici vodje cenijo dobro opravljeno
delo.
V naši bolnišnici cenimo delo svojih
sodelavcev znotraj poklicne skupine.
Zaposleni ne bi zapustili bolnišnice, če bi se
zaradi poslovnih težav znižala plača.
Konflikte rešujemo v skupno korist.
Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje
zaposlenih.
V bolnišnici so pristojnosti in odgovornosti
medsebojno uravnotežene na vseh ravneh.
Vodje se s podrejenimi pogovarjajo o rezultatih
dela.
V naši bolnišnici se pričakuje, da predloge za
izboljšave dajejo vsi - ne le vodje.
Zaposleni se učimo drug od drugega.
Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna kazen
oziroma ukrep.
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4
V veliki meri
se strinjam

5
Popolnoma
se strinjam

1
20 %
20 %

2
28 %
27 %

3
32 %
27 %

4
16 %
19 %

5
4%
6%

15 %

11 %

16 %

33 %

24 %

26 %

23 %

26 %

15 %

10 %

25 %

21 %

22 %

23 %

8%

34 %

22 %

23 %

13 %

7%

26 %

18 %

27 %

19 %

9%

5%

12 %

10 %

27 %

45 %

3%

3%

12 %

35 %

46 %

28 %
37 %

15 %
20 %

31 %
27 %

19 %
11 %

6%
4%

28 %

26 %

22 %

16 %

8%

7%

13 %

25 %

26 %

29 %

11 %

14 %

33 %

27 %

13 %

25 %

23 %

17 %

19 %

15 %

10 %

15 %

24 %

32 %

17 %

40 %

19 %

26 %

10 %

4%

21 %
30 %

22 %
27 %

29 %
23 %

18 %
18 %

9%
2%

29 %

28 %

31 %

8%

3%

15 %

28 %

21 %

24 %

12 %

23 %

17 %

28 %

20 %

10 %

2%
14 %

10 %
20 %

11 %
28 %

43 %
21 %

33 %
16 %
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25. Vodstvo naše bolnišnice spada med bolj
uspešne v Sloveniji.
26. Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike.
27. Naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde
in cilje kakovosti.
28. Zaposleni v naši bolnišnici smo zavzeti za
svoje delo.
29. Naša bolnišnica spada med bolj uspešne
slovenske bolnišnice.
30. Naši vodje odločitve sprejemajo pravočasno.
31. lmamo sistem napredovanja, ki omogoča, da
najboljši zasedejo najboljše položaje.
32. Zaposlitev v naši bolnišnici je varna oziroma
zagotovljena.
33. O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo
dovolj informacij.
34. Vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje
odgovornosti za svoje delo.
35. Ponosni smo, da smo zaposleni v naši
bolnišnici.
36. Sodelavci drug drugemu zaupamo.
37. V naši bolnišnici imam vsaj enkrat letno
strukturiran (temeljit) pogovor s svojim
vodjem.
38. V naši bolnišnici so zadolžitve jasno
opredeljene.
39. Bolnišnica zaposlenim nudi potrebno
usposabljanje za dobro opravljanje dela.
40. Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo
tudi drugi zaposleni.
41. Zaposleni razumemo svoj položaj v
organizacijski shemi.
42. Cilje bolnišnice zaposleni sprejemamo za
svoje.
43. Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost
svojega dela.
44. V naši bolnišnici odpravljamo ukazovalno
vodenje.
45. Napake med preizkušanjem novih načinov
organizacije dela so v naši bolnišnici
sprejemljive.
46. Naša bolnišnica je učinkovita.
47. Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za
uveljavitev svojih pobud.
48. Zaposleni v naši bolnišnici smo zadovoljni z
dosedanjim osebnim razvojem.
49. Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za
dobro opravljanje našega dela.
50. Naše storitve stalno izboljšujemo in
posodabljamo.
51. Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se
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od nas pričakuje pri delu.
V naši bolnišnici se vodje in sodelavci
pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in
enakopravno.
Razumem vsebino plačilne liste in si jo lahko
razložim.
Odnosi med zaposlenimi so dobri.
Zaposleni o bolnišnici tudi zunaj nje govorimo
pozitivno.
Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj
enakovredna ravni plač na tržišču.
Delovni sestanki so redni.
Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni
za svoje delo.
V naši bolnišnici smo pripravljeni na dodatni
napor, kadar se to pri delu zahteva.
V naši bolnišnici med seboj mnogo bolj
sodelujemo, kakor pa tekmujemo.
Moj neposredni vodja se drži stvari, ki sva se
jih jasno dogovorila.
Kakovost dela in količina sta pri nas enako
pomembni.
Razmerja med plačami zaposlenih v bolnišnici
so ustrezna.
Dober delovni rezultat se v naši bolnišnici hitro
opazi in je pohvaljen.
Sistem usposabljanja je dober.
V naši bolnišnici cenimo delo sodelavcev v
vseh poklicnih skupinah.
V naši bolnišnici smo vsi dovolj obremenjeni.
Zadovoljen bolnik je najvišja vrednota vseh
zaposlenih.
Zaposleni smo zadovoljni s sodelavci zunaj
poklicne skupine.
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Zadovoljstvo pri delu
Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše osebno zadovoljstvo pri delu. Ocenite vsak vidik
zadovoljstva, tako, da ob njem obkrožite eno od številk na spodnji lestvici od 1 do 5.
1
Zelo nezadovoljen

2
Nezadovoljen

3
Srednje zadovoljen

ZADOVOLJSTVO
… z delom
… z vodstvom organizacije
… s sodelavci
… z neposredno nadrejenim
… z možnostmi za napredovanje
… s plačo
… s statusom v bolnišnici
… z delovnimi razmerami (opremo,
prostori)
… z možnostmi za izobraževanje
… s stalnostjo zaposlitve
… z delovnim časom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4
Zadovoljen

5
Zelo zadovoljen

5%
13 %
2%
4%
28 %
26 %
15 %

Stopnja zadovoljstva
4%
25 %
43 %
20 % 32 %
25 %
2%
21 %
44 %
4%
26 %
32 %
30 % 26 %
11 %
27 % 33 %
10 %
15 % 34 %
31 %

22 %
9%
30 %
34 %
4%
3%
4%

18 %

18 %

38 %

21 %

5%

22 %
5%
6%

21 %
4%
8%

37 %
19 %
26 %

17 %
37 %
38 %

2%
35 %
21 %

4. Spol
moški
29 (14 %)
ženski
172 (86 %)

5. Položaj v bolnišnici

1. zdravnik
20 (10 %)
2. DMS
40 (20 %)
3. SMS/bolničar
89 (44 %)
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4. zdravstveni administrator
13 (6 %)
5. strokovni sodelavec - delavec v upravnih službah bolnišnice
8 (4 %)
6. ostali strokovni delavci (rentgen, laboratorij, lekarna, fizioterapija)
7 (3 %)
7. nezdravstveni kader (delavci v kuhinji, delavci v tehničnih službah, delavci v pralnici,
delavci v arhivu in transportu)
24 (12 %)

6. Staž v bolnišnici

1. do 2 leti
13 (6 %)
2. od 2 do 5 let
23 (11 %)
3. od 5 do 10 let
24 (12 %)
4. od 10 do 20 let
58 (29 %)
5. več kot 20 let
83 (41 %)

7. Starost

1. do 30 let
23 (11 %)
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2. od 30 do 40 let
64 (32 %)
3. od 40 do 50 let
62 (31 %)
4. več kot 50 let
52 (26 %)

8. Stopnja izobrazbe
1. dveletna srednja šola ali manj
5 (2 %)
2. poklicna šola
9 (4 %)
3. srednja šola
114 (57 %)
4. višja/visoka šola
50 (25 %)
5. fakulteta in več
23 (11 %)

Povzetek:
Skupno je bilo med zaposlene razdeljenih 453 anket. Vrnjenih je bilo 256 anket, od tega je bilo
neveljavnih 55.
Analiza ankete tako temelji na 201 osebi.
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ANALIZA ANKET ZA HOSPITALNO OBRAVNAVO
Skupno število oddanih anket: 83
Veljavne ankete: 72
Neveljavne ankete: 11
1. Spol: M: 25

Ž: 47

2. Starost: 22 – 90 let
3. Izobrazba:
osnovna: 9

poklicna: 24

višja ali visoka: 9

srednja: 24

univerzitetna in več: 6

4. Oddelek, na katerem ste se zdravili: interni oddelek, kirurški oddelek, PBZ, ginekološko –
porodni oddelek
5. Koliko časa ste bivali v naši bolnišnici: 4 dni, 5 dni, 6 dni, 2 dni, pol dneva, 1 dan, 8 dni, 3 dni, 7
dni, 3 tedne, 10 dni, 2 meseca, več kot 1 mesec, 11 dni, 12 dni, 13 dni, 40 dni, 42 dni, 4 tedne
A. SPREJEM V BOLNIŠNICO
1. VAŠ SPREJEM V BOLNIŠNICO JE BIL:
načrtovan zaradi diagnostike/zdravljenja: 35

nujen: 37

2. KOLIKO ČASA JE TRAJAL POSTOPEK OD ZAČETKA OBRAVNAVE V AMBULANTI
DO POSTELJE NA ODDELKU?
več kot 2 uri: 13

več kot 1 uro: 16

manj kot 1 uro: 44

3. KAKŠEN ODNOS JE IMELO DO VAS OSEBJE OB SPREJEMU?
prijazen: 62

ustrežljiv: 31

uraden: 2

neprijazen:

osoren:

B. BIVANJE V BOLNIŠNICI
1. ALI VAS JE OSEBJE V BOLNIŠNICI OBRAVNAVALO VLJUDNO IN SPOŠTLJIVO?
VČASIH

POGOSTO

VEDNO

6

65

1

10

62

3

27

RTG TEHNIKI/ING.

2

27

ADMINISTRATORKE

4

37

4

57

5

31

NIKOLI
ZDRAVNIKI

REDKO
1

MED. SESTRE
FIZIOTERAPEVTI

1

ČISTILKE

3

TRANSPORTNA SLUŽBA
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2. KAKŠNE OBRAZE STE NAJPOGOSTEJE VIDELI PRI NAŠEM OSEBJU?

ZDRAVNIKI

60

1

14

MED. SESTRE

65

4

10

FIZIOTERAPEVTI

31

1

2

RTG TEHNIKI/ING.

25

ADMINISTRATORKE

33

1

6
3

ČISTILKE

58

2

9

TRANSPORTNA SLUŽBA

31

7

3. ALI VAM JE ZDRAVNIK PRED POSEGI ALI PREISKAVAMI NA RAZUMLJIV NAČIN
RAZLOŽIL POSEG ALI PREISKAVO IN MOŽNE ZAPLETE?

nikoli: 2

redko: 2

včasih: 4

pogosto: 5

vedno: 58

nisem
imel(a)
preiskav ali
posegov: 4

4. ALI VAM JE ZDRAVNIK ZAGOTOVIL ZASEBNOST PRI POGOVORU, VIZITI IN
OPRAVLJANJU POSEGOV TER VAS OBVAROVAL PRED NEZAŽELENIMI POGLEDI IN
POSLUŠANJEM S STRANI DRUGIH?
nikoli: 3

redko: 6

včasih: 6

pogosto: 9

vedno: 51

5. ALI SO SE ZDRAVNIKI PRED VAMI POGOVARJALI KOT, DA VAS NI?
nikoli: 61

redko: 7

včasih: 4

pogosto: 1

vedno:

6. ALI SO SE VAŠI SVOJCI/BLIŽNJI LAHKO POGOVORILI Z ZDRAVNIKOM, KI VAS JE
ZDRAVIL?

nikoli: 1

redko: 1

včasih: 2

pogosto:
3

vedno:
40

nisem želel(a),
da govorijo z
zdravnikom: 7

nisem imel(a)
nikogar od
svojcev/bližnjih:
19

7. ALI STE BILI ZADOVOLJNI Z ZDRAVLJENJEM ?
zelo zadovoljen: 44

zadovoljen: 29

nezadovoljen:

8. ALI STE NA VPRAŠANJA, KI STE JIH POSTAVILI MEDICINSKIM SESTRAM DOBILI
RAZUMLJIVE ODGOVORE?
nikoli:

redko: 1

včasih: 3

pogosto: 15

vedno: 57

9. ALI SO MEDICINSKE SESTRE ZAGOTOVILE VAŠO ZASEBNOST PRI POGOVORU,
NEGOVANJU, POSEGIH?
nikoli:

redko: 2

včasih: 1
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10. ALI SO SE MEDICINSKE SESTRE PRED VAMI POGOVARJALE, KOT DA VAS NI?
nikoli: 60

redko: 7

včasih: 1

pogosto:

vedno:

11. KOLIKO ČASA JE TRAJALO, DA JE PRIŠLA MEDICINSKA SESTRA, ČE STE JO
POTREBOVALI?
več kot 10
minut:

do 10 minut: 3

do 5 minut: 44

sploh ni prišla:

nisem imel(a)
potrebe, da bi jo
poklical(a): 26

12. KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z DELOM MEDICINSKIH SESTER?
zelo zadovoljen: 51

zadovoljen: 21

nezadovoljen:

13. KAKOVOST HRANE V BOLNIŠNICI (PROSIM OCENITE Z ŠT. 1 - 5)
OKUS HRANE

1: 1

2: 4

3: 16

4: 29

5: 22

RAZNOLIKOST

1: 3

2: 5

3: 21

4: 17

5: 27

TEMPERATURA

1: 3

2: 3

3: 14

4: 23

5: 29

KOLIČINA

1:

2: 2

3: 16

4: 20

5: 35

ČAS SERVIRANJA

1: 2

2: 3

3: 9

4: 22

5: 36

IZGLED

1: 1

2: 3

3: 9

4: 28

5: 32

14. ALI SO BILI VAŠA SOBA, KOPALNICA IN STRANIŠČE ČISTI?
redko:

včasih:

pogosto: 9

vedno: 65

nikoli:

redko:

včasih: 3

pogosto: 11

vedno: 60

nikoli:

redko: 1

včasih: 6

pogosto: 11

vedno: 56

obiski so
primerno
dolgi: 46

obiski so
moteči –
prosimo,
navedite
zakaj: 1
(moteče je
bilo zaradi
soseda,
njegovi obiski
so bili
preglasni)

BOL. SOBA

nikoli:

KOPALNICA
STRANIŠČE

15. VAŠE MNENJE O OBISKIH:

obiski so ob
primerni uri:
30

obiski so ob
neprimerni
uri: 1

obiski so
prekratki: 7
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16. OSEBNA UREJENOST ZAPOSLENIH:
ZDRAVNIKI

zelo urejeni: 47

urejeni: 26

neurejeni:

MEDICINSKE SESTRE

zelo urejeni: 47

urejeni: 26

neurejeni:

FIZIOTERAPEVTI

zelo urejeni: 21

urejeni: 16

neurejeni:

RTG TEHNIKI/ING.

zelo urejeni: 19

urejeni: 14

neurejeni:

ADMINISTRATORJI

zelo urejeni: 30

urejeni: 14

neurejeni:

ČISTILKE

zelo urejeni: 42

urejeni: 25

neurejeni:

TRANSPORTNA SLUŽBA

zelo urejeni: 22

urejeni: 17

neurejeni:

C. ODPUST
1. ALI STE OB ODPUSTU DOBILI INFORMACIJE:
- O ZDRAVILIH, KI JIH MORATE JEMATI DOMA:
da: 49

ne: 4

nisem dobil(a) nobenih zdravil: 20

ne: 16

nisem dobil(a) nobenih zdravil: 21

- O STRANSKIH UČINKIH ZDRAVIL:
da: 36

- NA KATERE ZNAKE MORAM BITI POZOREN V ZVEZI S SVOJO BOLEZNIJO OZIROMA
ZDRAVLJENJEM:
da: 57

ne: 16

2. KAKO BI V CELOTI OCENILI NAŠO BOLNIŠNICO?
vrhunska: 8

odlična: 44

povprečna: 21
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VAŠI PREDLOGI, PRITOŽBE, MNENJA IN POHVALE:
- »Zelo sem zadovoljna z vsem osebjem. So zelo prijazni in strokovni. Poskušajo ti odgovoriti na
vsa vprašanja. Do tebe se ne obnašajo samo kot do številke, so nasmejani. Resnično sem zelo
zadovoljna.«
- »Le tako naprej. Hvala vam!«
- »Zelo profesionalno in prijazno osebje ter okolje.«
- »Hvala vsem, ki so me oskrbovali na oddelku.«
- »Vse pohvale sestram na oddelku, pa tudi gospodu doktorju za hitro pomoč in razumevanje, ki so
bili v izmeni na dan 10.1.2014 ob popoldanskih urah. Hvala in tudi vam želim, da ostanete takšni
naprej. Z vsem spoštovanjem še enkrat hvala.«
- »Rada bi se še posebej zahvalila dr. Damijani Bosilj, ki nama je s partnerjem omogočila
nepozabno in čudovito izkušnjo, ki sva je bila deležna ob spinalnem carskem rezu. Prav tako se
zahvaljujem dr. Erkerjevi za vztrajnost, saj napovedi za spinalno anestezijo niso bile najboljše in
nenazadnje celotni ekipi v operacijski dvorani (8.1.2014) za njihovo prijaznost. Hvala tudi babicam
in sestram na oddelku za prijaznost in spodbudne besede ter vso pomoč, ki so jo nudile pri dojenju.
Hvala, res ste otrokom in mamam prijazna porodnišnica.«
- »Zdravniki, medicinske sestre, tehniki so bili zelo super.«
- »Pohvalim!«
- »Sem zadovoljna.«
- »Pohvalila bi sodelovanje med oddelki, pohvalila bi pristop anestezista v operacijski, nikoli nisem
dobila občutka, da se špara pri materialu ali zdravilih, dr. Veliu ima pravo mero med resnostjo in
humorjem, tako, da mu lahko zaupaš. Če bi še kdaj potrebovala bolnišnične storitve, se zagotovo
vrnem in tudi priporočim drugim. Nimaš občutka, da si številka in to je vaša prednost pred
Ljubljano ali Mariborom.«
- »Nimam pritožb, je bilo kar v redu.«
- »Bilo je vse o.k.«
- »Predolgi čas za sprejem na oddelek.«
- »Bila zelo zadovoljna.«
- »Vrhunska!«
- »Kar tako naprej.«
- »Stranišča so kadilnice, potrebna prepoved kajenja v WC – jih. Bolnišnica ne sme biti kadilni
center. Osebje na splošno je prijazno, je pa razlika od osebe do osebe. Organizacija je marsikje
pomanjkljiva (delitev hrane). Prostor za obiske, soba s TV, je bila ves čas v lasti ene, dveh oseb, kar
ni prav. Na oddelku ni knjige pohval in pritožb.«
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ANALIZA ANKET ZA AMBULANTNO OBRAVNAVO
Skupno število oddanih anket: 183
Veljavne ankete: 113
Neveljavne ankete: 70

1. Spol:

M: 46

Ž: 67

2. Starost: 12 – 92 let
3. Izobrazba:
osnovna: 15

poklicna: 30

višja ali visoka: 14

srednja: 40

univerzitetna in več: 17

1. Ambulante: ORL, ginekološka, protibolečinska, dializa, nevrološka, gastroenterološka,
kardiološka, diabetološka, kirurška, očesna
2. Pogostost obiskov v ambulanti: 3x, 5x letno, redno, po potrebi, redko, 2x, 1x letno, 3x v obdobju
dveh mesecev, pred 5. leti, prvič, poredko, 1x na 5 let, 1 teden vsak dan, 1x na mesec, na vsake tri
mesece, 3x na leto, 2x na leto, 4x na leto, 1x mesečno, 3x na teden

A. SPREJEM V AMBULANTO
1. VAŠ PREGLED /OBRAVNAVA V AMBULANTI JE BIL:
načrtovan zaradi diagnostike/zdravljenja: 90

nujen: 32

2. KOLIKO ČASA JE TRAJAL POSTOPEK OD ZAČETKA DO KONCA OBRAVNAVE V
AMBULANTI?
več kot 2 uri: 3

več kot 1 uro: 23

manj kot 1 uro: 93

3. ALI VAS JE OSEBJE V AMBULANTI OBRAVNAVALO VLJUDNO IN SPOŠTLJIVO?
da

ne

deloma

ZDRAVNIKI

121

1

MED. SESTRE

120

2

RTG TEHNIKI/ING.

46

ADMINISTRATORKE

80

ČISTILKE

36

TRANSPORTNA
SLUŽBA

30
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4. KAKŠNE OBRAZE STE NAJPOGOSTEJE VIDELI PRI NAŠEM OSEBJU?

ZDRAVNIKI

114

1

5

MED. SESTRE

114

1

6

RTG TEHNIKI/ING.

45

ADMINISTRATORKE

68

ČISTILKE

37

TRANSPORTNA SLUŽBA

30

2
1

5
5

1

5

5. ALI VAM JE ZDRAVNIK PRED POSEGI ALI PREISKAVAMI V AMBULANTI NA
RAZUMLJIV NAČIN RAZLOŽIL POSEG ALI PREISKAVO IN MOŽNE ZAPLETE?
da: 116

ne: 2

deloma: 4

6. ALI VAM JE ZDRAVNIK ZAGOTOVIL ZASEBNOST PRI POGOVORU IN OPRAVLJANJU
PREGLEDA, POSEGOV TER VAS OBVAROVAL PRED NEZAŽELENIMI POGLEDI IN
POSLUŠANJEM S STRANI DRUGIH?
da: 119

ne: 1

deloma: 2

7. ALI SO SE ZDRAVSTVENI DELAVCI V AMBULANTI PRED VAMI POGOVARJALI KOT,
DA VAS NI?
da: 8

ne: 111

deloma: 4

8. ALI SO SE VAŠI SVOJCI/BLIŽNJI LAHKO POGOVORILI Z ZDRAVNIKOM, KI VAS JE
PREGLEDAL V AMBULANTI?

da: 61

ne: 3

nisem želel(a),
da govorijo z
zdravnikom: 8

deloma: 2

nisem imel(a)
nikogar od
svojcev/bližnjih: 48

9. ALI STE BILI ZADOVOLJNI Z OBRAVNAVO S STRANI ZDRAVNIKA V AMBULANTI?
zelo zadovoljen: 96

zadovoljen: 25

nezadovoljen: 1

10. ALI STE NA VPRAŠANJA, KI STE JIH POSTAVILI MEDICINSKI SESTRI DOBILI
RAZUMLJIVE ODGOVORE?
da: 110

ne: 1

deloma: 1
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11. ALI SO MEDICINSKE SESTRE ZAGOTOVILE VAŠO ZASEBNOST PRI OBRAVNAVI V
AMBULANTI (POGOVOR, POSEGI)?
da: 115

ne:

deloma: 6

12. ALI SO SE MEDICINSKE SESTRE PRED VAMI POGOVARJALE, KOT DA VAS NI?
da: 5

ne: 111

deloma: 6

13. KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z OBRAVNAVO S STRANI MEDICINSKE SESTRE V
AMBULANTI?
zelo zadovoljen: 89

zadovoljen: 30

nezadovoljen: 1

B. OSEBNA UREJENOST ZAPOSLENIH
zelo urejeni

urejeni

neurejeni

ZDRAVNIKI

zelo urejeni: 99

urejeni: 22

neurejeni: 1

MEDICINSKE SESTRE

zelo urejeni: 97

urejeni: 25

neurejeni:

FIZIOTERAPEVTI

zelo urejeni: 31

urejeni: 10

neurejeni:

RTG TEHNIKI/ING.

zelo urejeni: 34

urejeni: 10

neurejeni:

ADMINISTRATORJI

zelo urejeni: 56

urejeni: 16

neurejeni:

ČISTILKE

zelo urejeni: 28

urejeni: 14

neurejeni:

TRANSPORTNA
SLUŽBA

zelo urejeni: 25

urejeni: 10

neurejeni:

1. ALI STE PO KONČANI OBRAVNAVI V AMBULANTI DOBILI INFORMACIJE O:
 ZDRAVILIH, KI JIH MORATE JEMATI DOMA
da: 100

nisem dobil(a) nobenih
zdravil: 19

ne: 3

 STRANSKIH UČINKIH ZDRAVIL
da: 57

nisem dobil(a) nobenih
zdravil: 19

ne: 44

 NA KATERE ZNAKE MORAM BITI POZOREN V ZVEZI S SVOJO BOLEZNIJO
OZIROMA ZDRAVLJENJEM / OBRAVNAVO:
da - pisna in ustna
informacija: 93

da - samo pisna
informacija: 1

da - samo ustna
informacija: 26
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2. KAKO BI V CELOTI OCENILI OBRAVNAVO V AMBULANTI NAŠE BOLNIŠNICE?
vrhunska: 39

odlična: 73

povprečna: 10

slaba:

zelo slaba:

VAŠI, PREDLOGI, PRITOŽBE, MNENJA IN POHVALE:
- »Super!«
- »V redu je tako, kot je!«
- »Zelo prijazno osebje!«
- »Z ambulanto sem bil zelo zadovoljen. Delo poteka tekoče, hitro in strokovno. Zdravnica mi je
moje težave obrazložila na razumljiv način, podkrepila ga je tudi s primerom. Zelo sem zadovoljen
s kratkimi čakalnimi roki in splošno dostopnostjo. Ambulanta je primer dobre prakse v nekoliko
razglašenem javnem zdravstvu. Želim vam veliko uspehov še naprej!«
- »Zaposleni zaslužijo vso pohvalo in priznanje za svoje delo. Hvala!«
- »Hvala!«
- »Izboljšati čakalne vrste!«
- »Zelo dobro.«
- »Čestitamo za vaše storitve, prijaznost in resnično res korekten odnos do pacienta.«
- »Bila sem ganjena nad visoko stopnjo etičnosti oseb v ambulanti ORL. Team je usklajen in se
odlikuje po vrednotenju moralnih norm. Za vsakega bolnika je pomembna strokovna pomoč,
razumevanje, lepa beseda. Zelo cenim take zdravstvene delavce! Osebna urejenost zaposlenih – to
pa je absurdno vprašanje. Ko bom zmogla, bom anketo posredovala v vpogled stroki. Ne, ne bom
pozabila. Vprašanja v anketi se ponavljajo in so dvoumna. Začuti se naperjenost proti zaposlenim in
ne kot boljša skrb za paciente. S sestav ankete nisem zadovoljna. Hvala, če boste začeli
razmišljati!«
- »Vzorno! Hvala.«
- »Z ozirom, da obiskujem ambulanto vsaj 2x letno, moram izraziti zadovoljstvo z zdravstvenim
osebjem. Opomba: motijo me le čakalne dobe in naročanje, ker mislim, da je to nepotrebno.«
- »Za pacienta je zelo pomemben odnos zdravnika, medicinskih sester…V vaši ambulanti je to
zagotovljeno, saj se po pregledu vračam domov s pozitivno energijo in dobrim občutkom. Še
posebej moram pohvaliti odnos zdravnice, saj zelo pozitivno vpliva na paciente (marsikateri
zdravnik si bi moral vzeti vzor, kako sprejeti pacienta v ambulanti). Še enkrat zelo pohvalno!«
- »Pacient se počuti sproščeno, vse razume. Pohvala.«
- »Obravnava odlična.«
- »Osebje se naj javlja na telefon!«
- »Izredno zadovoljen.«
- »Nimam pripomb!«
- »Celotna bolnica 1.A. Prijazni vsi.«
- »V ambulanti sem zelo zadovoljna, saj si na vrsti takrat, ko si naročen.«
- »Odkar sem rodila na porodniškem oddelku vaše bolnišnice, se vedno znova vračam k vam, četudi
sem iz Maribora. Vse pohvale. Iskreno!«
- »Tako naprej!«
- »Nimam pripomb.«
- »Vsi zdravniki in kirurgi so vrhunski, razen kirurga dr. Pevca, ki pa se je do mene osebno obnašal
neprofesionalno in neodgovorno. Vsa pohvala tudi vsem medicinskim sestram, ki pa so tudi
vrhunske.«
- »Sredstva iz javne uprave naj se preusmerijo v zdravstvo.«
- »Zelo prijazni.«
- »Nimam pripomb.«
- »Dializni bolniki smo lahko srečni, da imamo na Ptuju tako dobro in prijazno osebje – zdravnico
in zdravnika ter vse medicinske sestre. Hvala vam!«
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- »Naj ostane tako, kot je. Za pohvalit.«
- »Vso medicinsko osebje na dializi je strokovno, prijazno. Moja želja je, da takšno tudi ostane.«
- »Sestram dializnega oddelka hvala in tako naprej v odnosu s pacienti.«
- »Ostanite še naprej takšni, kot ste. Hvala!«
- »Manj čakanja.«
- »nimam nobene pritožbe. Nadaljujte z dobrim delom, sodelujte med seboj in ostanite nasmejani,
čeprav je včasih težko. Hvala vam za vse lepe trenutke, ki sem jih preživela v bolnici in na
pregledih. Hvala vsem.«
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9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
9.1. Ocena notranjega nadzora javnih financ (v prilogi)
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. Za leto 2013 še
nismo opravili opravili revizije poslovanja, smo pa v fazi izvajanja le te. Notranjo revizijo nam bo
opravila pooblaščena revizorka in bo osredotočena na pregled organizacije in delovanje notranjih
kontrol.
Za leto 2013 bo revizija poslovanja zajemala pregled delovanja notranjih kontrol, ki omogočajo
pravilno in pošteno sliko poslovanja zavoda in pregled in preizkus področja računovodskega
analiziranja in informiranja za zunanje in notranje uporabnike računovodskih podatkov in
informacij. Konkretno se bodo revidirala področje plač in povračila stroškov zaposlenim, zaključni
račun 2013, nabava blaga z naročilnicami, knjigovodstvo in sistem notranjih kontrol.

9.2. Register tveganj
Splošna bolnišnica Ptuj ima izdelan Centralni register tveganj že od leta 2009, pri čemer je v letu
2012 nadgradila register tveganj in ga posodobila z dodatnimi tveganji pri posameznih poslovnih
procesih. 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.
9.3 Načrt intergritete
Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo z namenom uvajanja etike,
doseganje višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in zagotavljanja
učinkovitega upravljanja. Gre za strateški, razvojni in obenem operativni dokument na podlagi
katerega moramo v 5 letih od sprejema urediti in sprejeti ukrepe pravne in dejanske narave za
preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih
norm in drugih nepravilnosti, glede na prioriteto.
Načrt integritete smo izdelali v mesecu maju 2012 in kateri predstavlja osnovo za obvladovanje
koruptivnih ravnanj. V skladu z navedenim smo v Splošni bolnišnici Ptuj pristopili k izvajanju
obvladovanja koruptivnih tveganj, vendar gre za skupek različnih zahtev po posameznih prioritetah
in različnih dejavnikov. Prav tako smo izvedli določene ukrepe dejanske narave za obvladovanja
koruptivnih tveganj in sicer s področja javnih naročil, spremljanje organizacijske klime v smislu
izvajanje anket, izvajanje notranjih revizij, seznanjenost zaposlenih z načrti in poslovanjem zavoda,
izredni strokovni nadzori, preverjanje zalog zdravil, kakor tudi spremljanje čakalnih dob. Gre za
kontinuirana dejanja, ki jih sprotno in vsakodnevno izvajamo. Posodobljen načrt integritete
istočasno pomeni tudi posodobitev obstoječega Centralnega registra tveganj.
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10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Zastavljenih ciljev nismo dosegali predvsem zaradi pomanjkanja časa in kadrov, pa tudi zaradi
zunanjih dejavnikov, na katere nimamo večjega vpliva. Nekaterih ciljev ni bilo mogoče doseči v
celoti, zato je njihova realizacija prestavljena na leto 2014.
Tabela 11: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje
NEDOSEŽENI CILJI

UKREPI

TERMINSKI NAČRT
ZA DOSEGANJE

Projekt elektronskega beleženja
delovnega časa
Uravnoteženje realizirane in
pogodbene uteži v pogodbi
ZZZS
Povečanje obsega dejavnosti na
trgu
Pozitivni poslovni rezultat (na
dano raven prihodkov uravnati
stroške dela, materiala, storitev
ter amortizacije)
Pozitivni likvidnostni tok, ki bo
zagotovil poravnave obveznosti
v pogodbeno dogovorjenih
rokih.

Nadaljevati z aktivnostmi za
uveljavitev projekta

Leto 2014

Nadaljevati arbitražni postopek

Leto 2014

Pripraviti aktivnosti za povečanje
tržnega deleža

Leto 2014

Pripravit oz. nadgraditi obstoječi
sanacijski načrt in naredit vse za
dosego cilja

Leto 2014

Pripravit oz. nadgraditi obstoječi
sanacijski načrt in naredit vse za
dosego cilja

Leto 2014

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA
SB Ptuj ima s prihodkom 21.650.791 EUR in 423 zaposlenimi pozitiven vpliv na okolje, saj je
velik kupec za vse materiale in storitve, ki jih potrebuje za izvajanje zdravstvenih storitev. Velik del
materiala in storitev nabavlja v svojem okolju.
Tudi 423 zaposlenih ima pomembno vlogo, saj SB Ptuj mnogim nudi zaposlitev in socialno varnost,
ki je v zadnjih letih ob nastali situaciji v podravski regiji še kako pomembna.
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12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH
VLAGANJIH
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike
Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013 (v prilogi)
V prvi vrsti načrtujemo in zaposlujemo delavce na podlagi potreb dela. S kadrom, izhajajočim iz
delovnih programov in iz pogodbe z ZZZS – jem, ni vedno možno v celoti pokriti 24 – urnega
varstva, ki ga mora zagotavljati bolnišnica.
Datum

Kader iz pogodbe za leto (iz
ur)

31.12. 2012
31.12. 2013

400,33
410,12

Fizično št. zaposlenih
(brez porodnic in dolgotrajno
bolniško odsotnih)
424
423

Prišteti so pripravniki in specializanti.
Število zaposlenih po dejansko razporejenih delovnih mestih 2012
Število
zaposleni
h 31. 12.
2012

Skupaj
424

I.
/

II.
26

III.
/

IV.
24

V.
206

VI.
7

VII.
122

VIII.
39

VII.
122

VIII.
42

Prištetih je 11 pripravnikov in 10 specializantov.
Število zaposlenih po dejansko razporejenih delovnih mestih 2013
Število
zaposleni
h 31. 12.
2013

Skupaj
423

I.
/

II.
27

III.
/

IV.
24

V.
202

VI.
6

Prištetih je 15 pripravnikov in 11 specializantov.
Pri številu zaposlenih ni zajetih 14 delavk, ki so na porodniškem dopustu in 17 delavcev, ki imajo
rizično nosečnost oziroma so drugače dolgotrajno bolniško odsotni. Zaposleni, ki delajo v delovnem
času, krajšem od polnega (invalidi, starševsko varstvo...) so prikazani s celim številom.
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Število zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev po delovnih mestih na dan 31. 12. 2013
Skupaj
Zdravstveni
Nezdravstveni

I.
/
/

II.
/
27

III.
/
/

IV.
5
19

V.
160
42

VI.
/
6

VII.
115
7

VIII.
42
/

Niso zajete delavke, ki koristijo porodni dopust oziroma delavci, ki so dolgotrajno bolniško odsotni.
Strokovno izpopolnjevanje
Strokovno izpolnjevanje je formalna zahteva, ki jo mora izpolnjevati vsak zaposleni v bolnišnici. V
letu 2013 je bilo strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj za 4.021 ur.
Fluktuacija
Fluktuacija v letu 2013 je bila 10,47 (upoštevajoč začetno stanje kadra na dan 1. 1. 2013).
Absentizem
Vseh bolniških odsotnosti je bilo v letu 2013 kar 86.286 ur oziroma 10.785 dni – to predstavlja 9,14
% vseh delovnih ur. Vzrok velikega števila bolniških odsotnosti je v tem, da je veliko delavk na
porodnem dopustu, prav tako pa veliko delavk koristi pravice iz naslova rizične nosečnosti.
V 9,14 % bolniške odsotnosti je zajeto:
-

bolniška odsotnost do 30 dni = 3,09 %
bolniška odsotnost nad 30 dni = 2,08 %
H080 (kombinacija 4 ure rednega dela, 4 ure bolniške odsotnosti) = 0,44 %
porodni dopust = 2,49 %
H070 – krvodajalstvo = 0,05 %
nadomestilo za nego in varstvo otroka = 0,99 %

Čiste bolniške odsotnosti je za 5,61 % na letni ravni. Bolniško odsotnost evidentiramo sprotno.
Upravičenost izostanka kontroliramo z obiski na domu s strani pooblaščene organizacije.
Strokovni nadzor v bolnišnici
Strokovni nadzor izvajajo Komisija za pripravo standardov, Komisija za zdravila in uporabo
antibiotikov, v primeru potrebe se imenuje tudi Komisija za interni notranji nadzor.
Na področju zdravstvene nege se izvajajo notranje presoje izvedenih aktivnosti zdravstvene nege, v
sklopu obvladovanja bolnišničnih okužb pa notranja presoja kontaktna izolacija in higienska vizita
ter nadzor nad opazovanjem priložnosti za higieno rok. Notranje presoje se izvajajo po Alpha
metodi (Robida 2004).
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12.1.2. Ostale oblike dela
Pogodbeno sodelovanje z zunanjimi sodelavci
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-ja 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, pogodb o strokovnem
sodelovanju in pogodb o poslovnem sodelovanju.
Pogodbe z zunanjimi sodelavci so se sklenile z namenom doseganja realizacije programa,
priznanega s strani ZZZS – ja in zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva.
V letu 2013 je imela Splošna bolnišnica Ptuj sklenjene podjemne pogodbe z 39 zunanjimi izvajalci,
4 podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi (december 2013, program SVIT), pogodbe o
strokovnem sodelovanju s 6 zunanjimi izvajalci in 6 pogodb o poslovnem sodelovanju z nekaterimi
zdravstvenimi zavodi.

1. Podjemne pogodbe
Natančen prikaz zunanjih sodelavcev, ki delajo po podjemnih pogodbah v letu 2013, se nahaja v
tabeli.

PODJEMNE POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI
Namen/delo
članstvo v Komisiji 1.
stopnje
za
umetno
prekinitev nosečnosti
ortopedski program
ortopedski program in ostali
operativni posegi
anestezija in reanimacijadežurstvo
fiziatrična ambulanta
rentgenska diagnostika
pregledi
in
operativni
posegi
ambulantni
preglediambulanta za bolezni dojk
dežurstvo
dežurstvo+UZ preiskave
dežurstvo+ambulanta
dežurstvo
svetovanje
o
uporabi
antibiotikov na oddelkih
dežurstvo - laboratorij
ortopedski program

Profil zunanjega sodelavca
socialna delavka

Št. izvajalcev
1

specialisti ortopedi
specialist kirurg

4
2

specialist anesteziologije
reanimatologije
specialist fiziater
specialist rentgenolog
specialist ginekolog

in 2
1
2
2

specialist ginekolog

2

specialist ginekolog
specialist pediater
specialist pediater
specialist pediater
specialistka infektologinja

2
1
2
1
1

inženir laboratorijske medicine
operacijska medicinska sestra

1
1
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posegi
stalna pripravljenost in
dežurstvo
nujna traheotomija
članstvo v KOBO
UZ doplerske preiskave
kirurgija-dežurstvo
kirurški oddelek-dežurstvo
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specialist ginekolog

1

specialist ginekolog

1

specialist otorinolaringolog
klinični mikrobiolog
specialistka rentgenologinja
specialist kirurg
zdravnik
brez
specializacije/zdravnik
po
opravljenem sekundariju (sobni
zdravnik)
tutorstvo iz intenzivne specialist anesteziologije in
medicine
reanimatologije
delo v očesni ambulanti
DMS
interni oddelek
specialist internist
kirurški oddelek
specialist kirurg
SKUPAJ

3
1
1
2
1

1
1
1
1
39

Z 24 izvajalci poteka dolgotrajno sodelovanje preko podjemnih pogodb (skozi celotno leto 2013), z
ostalimi pa je šlo za kratkotrajnejša sodelovanja ali pa za enkratno izvedbo zdravstvene storitve.

PODJEMNE POGODBE Z LASTNIMI ZAPOSLENIMI
Namen/delo

Profil

opravljanje kolonoskopij
asistenca pri kolonoskopijah

specialist internist
SMS

Število
izvajalcev
2
2

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so se sklenile za potrebe izvajanja programa SVIT od
01.12.2013 s podpisom pogodbe z ZZZS.
2. Pogodbe o strokovnem sodelovanju
Pogodbe o strokovnem sodelovanju so sklenjene s koncesionarji za izvajanje dežurstva. Z vsemi 6
koncesionarji so hkrati sklenjene tudi podjemne pogodbe, zato je teh 6 izvajalcev prikazanih tudi v
tabeli »Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci«.
Namen/delo
dežurstvo
dežurstvo
dežurstvo
SKUPAJ

Profil zunanjega sodelavca
specialist kirurg
specialist ginekolog
specialist pediater

Št. izvajalcev
1
3
2
6

V letu 2013 ni bilo sklenjenih pogodb o strokovnem sodelovanju z lastnimi zaposlenimi.
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3. Pogodbe o poslovnem sodelovanju
Na ravni zavodov je za zagotavljanje zdravstvenih storitev v SB Ptuj v letu 2013 bilo sklenjenih
nekaj pogodb o poslovnem sodelovanju:
-

-

z UKC Maribor za zdravstveno storitev izvedbe pregleda hospitaliziranih pacientov s
srčnimi spodbujevalniki zaradi zamenjave baterije ali reprogramiranja vzpodbujevalca,
z UKC Maribor za UZ pregled ožilja,
z UKB Maribor za izvajanje urgentnih traheotomij,
z Zavodom Dornava za zagotovljanje delovnega terapevta in logopeda za delo v pediatrični
razvojni ambulanti,
z ZZV Maribor za potrebe članstva v komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb za
zagotavljanje zdravnika specialista epidemiologa in zdravnika specialista klinične
mikrobiologije,
z UKC Maribor za opravljanje mamografskih preiskav.

4. Študentsko delo
Študentsko delo se je v letu 2013 v Splošni bolnišnici Ptuj odvijalo v minimalnem obsegu, saj je
preko študentske napotnice v poletnem času delala zgolj ena študentka, in to v obsegu 228
opravljenih ur.
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva
Število pripravnikov in specializantov
Na zadnji dan leta 2013 je v bolnišnici pripravništvo opravljalo 15 pripravnikov: 5 zdravnikov, 4
tehniki zdravstvene nege, 1 bolničar – negovalec, 1 farmacevtski tehnik, 2 radiološka inženirja, 1
fizioterapevt in 1 laboratorijski tehnik.
Za vse pripravnike je stroške povrnil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Na zadnji dan leta 2012 je bolnišnica zaposlovala 11 pripravnikov, od tega je Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije povrnil stroške za zaposlitev 10 pripravnikov, 1 pa je bil strošek bolnišnice.
Na zadnji dan leta 2013 smo zaposlovali 13 zdravnikov specializantov, od katerih za 12 dobimo
stroške refundirane, zaposlitev 1 specializanta pa je strošek bolnišnice.
Na zadnji dan leta 2012 je bilo zaposlenih 10 specializantov, od katerih smo za 9 dobili stroške
refundirane.
Štipendiranje
V letu 2013 so štipendijo prejemale 3 štipendistke, pri čemer sta bili dve študentki vpisani na
Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, smer splošna medicina, ena pa na Medicinski fakulteti
Univerze v Ljubljani, smer splošna medicina.
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Opravljanje pripravništva in opravljanje strokovnih izpitov
V letu 2013 je bilo na kroženje v SB Ptuj iz drugih zavodov poslanih 10 pripravnikov. V Splošni
bolnišnici Ptuj je strokovni izpit opravilo 38 kandidatov, in sicer: 14 tehnikov zdravstvene nege, 16
farmacevtskih tehnikov in 8 bolničarjev – negovalcev, v Ljubljani pa 14 pripravnikov: 11
zdravnikov, 2 diplomirani inženirki radiološke tehnologije, in 1 diplomirana fizioterapevtka.
Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami
Splošna bolnišnica Ptuj je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega
izobraževanja program tehnik zdravstvene nege in srednjega poklicnega izobraževalnega programa
bolničar – negovalec ter študentov fakultetnega študijskega programa zdravstvena nega in študentov
univerzitetnega študijskega programa medicina.
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12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem
V letu 2013 nam je storitve čiščenja zagotavljal zunanji servis, s katerim imamo sklenjeno pogodbo.
Strošek izvajanja te dejavnosti jev celotnem letu znašal 729.236,48 EUR. V tej dejavnosti nismo
imeli zaposlenega nobenega lastnega delavca.
Tudi storitve pranja nam od leta 1996 zagotavlja zunanji dobavitelj. Štiri delavke, zaposlene v
organizacijski enoti »pralnica«, izvajajo dnevno distribucijo posteljnine in oblek (razvoz po
oddelkih).
Strošek izvajanja te dejavnosti je v letu 2013 znašal 321.066,26 EUR.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013 (v prilogi)
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12.2.1 Investicije, ki niso financirane s strani kohezijskih skladov
Tabela 12: Investicije v letu 2013, ki niso financirane iz kohezijskih skladov
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Naziv

Datum

TISKALNIK PRINTRONIX P5210
KOMPRESOR GA11-10 VIJAČNI ZA ZRAK
KOMPRESOR GA11-10 VIJAČNI ZA ZRAK
RAČUNALNIK LENOVO THINK CENTRE E 72
RAČUNALNIK LENOVO THINK CENTRE E 72
RAČUNALNIK LENOVO THINK CENTRE E72
RAČUNALNIK LENOVO THINK CENTRE E72
RAČUNALNIK LENOVO THINKCENTRE E72
RAČUNALNIK LENOVO THINKCENTRE E72
RAČUNALNIK H Z 420
MONITOR EIZO FORCE 5 M P 21"LCD
MONITOR EIZO RADIOFORCE 5MP 21" LCD
ELEKTROKIRURŠKI SISTEM BIPOLARNI
VIDEO KOLONOSKOP CF -Q 180 AI OLYMPUS
PROGRAMSKA OPREMA ENDOBASE OLYMPUS KOMPL.LICE
KLIMA NAPRAVA INVERTER
KLIMA NAPRAVA DAJKIN
KLIMATSKA NAPRAVA
MERILNIK GLEŽENJSKEGA INDEKSA
KUTOR ELEKTROKIRURŠKA ENOTA AUTOCOM 400
LOKATOR KABLOV
FRITEZA ELEKTRIČNA
MEDIS-MEDICINSKI INFORMACIJSKI SISTEM-PROGRAM.P
VITRINA HLADILNA-SOLATNI BIFE
UPS-NET ( ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE CT) 7 KVA
PULT DELOVNI PLINSKI A.
'ULT DELOVNI BCS XP
PULT DFELOVNI - PROSPEC
PULT DELOVNI OTOK
MONITOR ANESTEZIJSKI LIFE SCOPE VS 15"
MONITOR ANESTEZIJSKI LIFE SCOPE 15" ZA SPREMLJE
PROGRAMSKA OPREMA INVENTURA OS
ELEMENT ZA PLADNJE IN PRIBOR NA KOLESIH
PULT DELILNA LINIJA KOMPL.
OBJEKT INTERNI ODDELEK
KLIMA NAPRAVA DAIKIN
KLIMATSKA NAPRAVA DAIKIN
ARTROMOT K1 STANDARD Z VOZIČKOM KINETEK KOLENO
PULT DELILNA LINIJA KOMPL.
VOZIČEK ANESTEZIJSKI SCHMITZ
MAMOGRAF SENOGRAPHE ESSENTIAL
ORGANIZATOR INFUZIJSKIH ČRPALK S POKROVOM SPACE
STOL PREGLEDNI S KOLPOSKOPOM GINEKOLOŠKI
APARAT ZA ELEKTRO TERAPIJO SONOPULS992
ČRPALKA VOLUMETRIČNA ALARIS
PORTAL INTRANET - SHAREPOINT
KLIMA NAPRAVA DAIKIN OKI COMFORT ERXM 50L9
KLIMA NAPRAVA DAIKIN OKI COMFORT ERXM 50L9
KLIMA NAPRAVA DAIKIN OKI COMFORT ERXM 25L9
KLIMA NAPRAVA DAIKIN OKI COMFORT ERXM 35L9
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15/01/2013
18/01/2013
28/01/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
25/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
29/03/2013
10/04/2013
16/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
06/05/2013
08/05/2013
16/05/2013
24/05/2013
30/05/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
06/06/2013
06/06/2013
15/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
20/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
24/06/2013
26/06/2013
27/06/2013
28/06/2013
19/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
29/07/2013
31/07/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013

Nabavna
vrednost
2.930,20
2.884,92
10.000,40
528,71
528,71
726,45
528,71
528,71
528,71
3.459,55
8.875,34
8.875,34
7.062,21
38.879,57
1.408,65
2.292,37
1.945,89
1.760,27
2.066,79
10.916,85
774,89
1.669,02
6.276,43
2.356,51
2.441,81
497,87
541,43
640,88
2.521,78
9.377,09
9.377,10
1.529,84
664,02
14.212,31
2.724,49
1.360,68
1.360,68
4.850,98
149,00
2.825,14
190.152,04
2.000,84
11.415,74
634,54
2.297,48
2.990,38
1.430,51
1.430,51
897,09
999,96
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Zaporedna
številka
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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Naziv

Datum

KLIMA NAPRAVA DAIKIN OKI COMFORT
KLIMA NAPRAVA DAIKIN OKI COMFORT RXN 50L9
POLNILNA POSTAJA ALARIS
RAČUNALNIK PRENOSNI HP PB 6570B
RAČUNALNIK PRENOSNI HP PB657
RAČUNALNIK HP 830 CMT
EKG CARDOVIT MS S SPIROMETROM MS-2015 Z VOZIČKOM
DIALIZNI APARAT REVERNA OSMOSAHEMO RO 3000DWA
OMARA PISARNIŠKA LESENA
OPREMA DELOVNEGA PROSTORA KUH. ELEMENTI
OPREMA ZA AMBULANTO (PULT,OMARE)
MIZA PISALNA
OPREMA ZA AMBULANTO
OPREMA ZA AMBULANTO (OMARA 2X,MIZA)
OMARA GARDEROBNA 4-DELNA
MIZA PISALNA KOTNA LESENA
OPREMA ZA DELOVNO SOBO
OPREMA ZA DELOVNI PROSTOR
OMARA LESENA 6- DELNA
OPREMA PROSTORA LESENA
OPREMA ZA DELOVNI PROSTOR LESENA
OPREMA ZA DELOVNI PROSTOR LESENA
OMARA GARDEROBNA LESENA
OMARA GARDEROBNA LESENA
OMARA LESENA
OPREMA ZA DELOVNI PTOSTOR (MIZA, OMARA STENSKA)
OPREMA DELOVNEGA PROSTORA - FILTER OSEBJA
OPREMA DELOVNEGA PROSTORA
BLATEX -MACERATOR VORTEX VERNACARE1102
BLATEX -MACERATOR VORTEX VERNACARE
BLATEX - MACERATOR VORTEX VERNACARE
VENTILATOR PRENOSNI OXILOG 3000
OPREMA ZA PREVEZOVALNICO I.NAD.(LESENO POH.KOMPL)
OPREMA ZA PREVEZOVALNICO II NAD. (POHIŠTVO LESENO)

Skupaj :

13/08/2013
13/08/2013
06/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
17/10/2013
14/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
25/11/2013
25/11/2013
25/11/2013
29/11/2013
30/11/2013
30/11/2013

Nabavna
vrednost
897,08
1.430,51
4.032,39
907,80
907,80
1.175,73
6.437,82
8.554,35
1.350,00
2.830,00
3.704,00
840,00
1.875,00
1.350,00
675,00
1.250,00
4.620,00
1.620,00
1.850,00
2.120,00
1.620,00
1.730,00
530,00
723,00
985,00
2.120,00
835,00
1.685,00
5.729,36
5.729,36
5.729,35
17.508,40
1.383,60
1.155,60

483.020,54

Bistvenih odstopanj od plana ni bilo, razen nabave osnovnih sredstev, ki so bila nujno potrebna za
nemoteno poslovanje bolnišnice.
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12.2.2 Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči
Poročilo o opravljenih aktivnostih in stanja na investicijskih projektih v SB Ptuj – Urgentni
center
V cilju izvedbe projekta izgradnje Urgentnega centra v SB Ptuj, ki bo omogočil optimalno
dostopnost do novih storitev ter bo na enem mestu omogočil urgentnim bolnikom v vsakem
trenutku hitro in učinkovito medicinsko pomoč je Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj v letu
2012 in 2013 pospešila pripravo projekta in do sedaj izvedla sledeče aktivnosti:
 določila obseg in vsebino investicije,
 utemeljila namen izvedbe investicije, pripravila DIIP katerega je Svet zavoda potrdil in ga
posredovala na Ministrstvo za zdravje,
 pridobila vsa potrebna izhodišča na MZ na osnovi katerih je pripravila:
o opis programske projektne naloge
o program potrebnih prostorov s površinami
o projekt tehnologije za pripravo projektne naloge in za načrte arhitekture z:
 osnovnimi smernicami
 bivalne in varnostne zahteve
 preliminarni popis opreme po prostorih
 tehnološka zasnova
 ocena gradbeno obrtniških del in opreme
o projektno nalogo
o razpis za izbiro projektanta.
Do sedaj je bilo na projektu porabljenih 35.315,00 € lastnih sredstev bolnišnice. Konec leta 2013
smo uspešno zaključili javni razpis za "Izdelava projektne dokumentacije za urgentni center v
Bolnišnici Ptuj" in podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem v vrednosti 30.902,60 EUR z DDV.
Prav tako je za izvedbo projektne dokumentacije potrebno opraviti geomehanske raziskave in
geodestski posnetek, kjer morajo izbrani izvajalci delo opraviti do 15.1.2014. Strošek za izdelavo
geotehničnega poročila znaša 2.135 EUR z DDV, za izdelavo geodetskega posnetka pa 340 EUR z
DDV.
SB Ptuj je vključen v mrežo urgentnih centrov po projektu, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje,
obljubljeno pa je, da bo financiran iz državnega proračuna v letu 2014 oz. 2015.
Projekt je zastavljen racionalno in bo dolgoročno pomemben del sanacije finančnega stanja
bolnišnice. Investicija v urgentni center bo omogočila dodatno realizacijo programov in s tem
dodatne prihodke.
V letu 2011 pa so bile v okviru investicij nujne medicinske pomoči izvedene že naslednje
aktivnosti:
2. junija 2011 smo v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča skupaj z Zdravstvenim domom Ptuj odprli
skupno urgentno službo. Ob tej priložnosti je bolnišnico obiskal minister za zdravje Dorijan
Marušič, ki se je sestal s predstavniki bolnišnice in Zdravstvenega doma Ptuj ter prisostvoval
otvoritvi urgentne službe. Takratni direktor bolnišnice dr. Robert Čeh in minister za zdravje Dorijan
Marušič sta podpisala tudi dogovor o zagotavljanju neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega
varstva v prostorih bolnišnice v nočnem času, med prazniki in drugih, dela prostih dneh.
Organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva, posamezne oblike dela, s katerimi se zagotavlja
neprekinjeno zdravstveno varstvo in v okviru tega neprekinjeno nujno medicinsko oziroma
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zdravniško pomoč ter neprekinjeno preskrbo z zdravili določa Pravilnik o organizaciji
neprekinjenega zdravstvenega varstva.
Namen skupne urgentne službe je zagotavljanje 24 urnega zdravstvenega varstva s stalno
prisotnostjo potrebnega strokovnega osebja, brez nepotrebnih zamud in čakanja ter dostopnejšo in
racionalnejšo organiziranostjo. S tem se nedvomno dviga učinkovitost, dostopnost in strokovna
raven izvajanja nujne medicinske pomoči primarnega nivoja in sicer zaradi boljše in hitrejše
dostopnosti do ustreznega nivoja strokovne obravnave, ustreznejše možnosti diagnostike (rtg,
laboratorij, konzultacije s specialisti), hitrejšega dostopa do ustreznega zdravljenja in stroškovne
učinkovitosti (manj prevozov, brez ponavljanja diagnostičnih postopkov, zaradi hitrega zdravljenja
manjša verjetnost komplikacij, uporaba enotne primernejše in ustrezno vzdrževane opreme in
sredstev).
S takšno organizacijo torej največ pridobijo predvsem tisti pacienti, ki potrebujejo nujno pomoč, saj
so po novem hitreje deležni nujne in kakovostne zdravstvene pomoči.
Od 13. junija naprej pacienti v primeru nujnih zadev v času od 22. in 6. uro zjutraj namesto v
zdravstveni dom prihajajo v ptujsko bolnišnico. Prostore za te namene smo uredili na kirurškem
oddelku, vloženi denar pa bi nam po dogovoru, morala povrniti država oz. Ministrstvo za zdravje.
Vsa potrebna dokumentacija (DIIP) je bila vročena na Ministrstvo za zdravje, a zaenkrat še s strani
države nismo prejeli nobenega odgovora.
Investicija za ureditev prostorov urgence je zajemala:
Naziv investicije
- elektro instalacije
- slikopleskarska dela
- izdelava montažnih sten
- keramičarska dela
- talne obloge
- vodovodne inštalacije
- prezračevanje
- zidarska dela
- računalniška oprema
- čitalci zdravstvenih kartic
- oprema in pohištvo za pisarno, ordinacijo in čakalnico
- medicinska oprema (aspirator, ekg aparat, mize, vozički…)
Skupaj

Vrednost
4.107,86 €
4.841,88 €
4.117,35 €
684,36 €
8.676,50 €
271,06 €
972,00 €
4.186,00 €
3.055,39 €
519,09 €
15.069,57 €
20.860,22 €
67.361,28 €

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013 (v prilogi)

Pripravili:
Boris Kmetec
Renata Bevc
Sabina Bricelj Čelan

Odgovorna oseba:
Mirjana Bušljeta
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ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
Naslov: POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ

RAČUNOVODSKO
POROČILO ZA
LETO 2013
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
BORIS KMETEC
Odgovorna oseba zavoda:
MIRJANA BUŠLJETA
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika 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, 104/10, 104/11):
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
(priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga
3/B)
Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del)
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2013
- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2013
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
2.3. Analiza poslovnega izida
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2012
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2013
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K
BILANCI STANJA
1.1. SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
(AOP 002 in 003)
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:
v EUR, brez centov
konto
001

Naziv konta
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

2012

2013

Indeks

002

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

003

Dolgoročne premoženjske pravice

230.863

212.612

92,09

005

Druga neopredmetena sredstva

180.726

180.726

100,00

006

Terjatve za predujme iz naslova vlaganj

007

Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi

00

Skupaj AOP 002

411.589

393.338

95,57

01

Popravek vrednosti AOP 003

335.117

322.225

96,15

00-01

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev

76.472

71.113

92,99

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je
obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje
so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca, po
tistem, ko je neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja neopredmetenih
sredstev na dan 31.12.2013 nismo opravili.
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve v bilanci stanja na dan 31.12.2013 niso izkazane.
V letu 2013 je prišlo do naslednjih sprememb pri neopredmetenih sredstvih:
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu
2013 zmanjšala za 18.251 EUR sedanja vrednost znaša 71.113 EUR.
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Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
v EUR, brez centov
kon
to
020
021
022

Naziv konta

2012

2013

Indeks

Zemljišča
Zgradbe
Terjatve za predujme za nepremičnine

1.199.110
13.192.221

1.199.110
13.194.945

100,00
100,02

023

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi

029

Nepremičnine trajno zunaj uporabe

33.069

35.197

106,44

02
03

Skupaj AOP 004

14.424.400

14.429.252

100,03

Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005

4.885.302

5.281.279

108,11

0203

Sedanja vrednost nepremičnin

9.539.098

9.147.973

95,90

Nepremičnine, med katerimi evidentiramo zemljišča in zgradbe, so vrednotene po nabavnih
vrednostnih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah
odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od
prvega dne naslednjega meseca po tistem, ko je nepremičnina razpoložljiva za uporabo. Za
zemljišča se amortizacija ne obračunava. Prevrednotenja nepremičnin na dan 31.12.2013 nismo
opravili.
V letu 2013 je prišlo pri nepremičninah do naslednjih sprememb:
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2013 povečala za 4.852 EUR in znaša 14.429.252 EUR.
Odpisana vrednost nepremičnin znaša 5.281.279 EUR sedanja vrednost znaša 9.147.973 EUR.
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:
-

zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – spremembe v letu 2013 stanje na dan
31.12.2013 13.194.945 EUR, odpisana vrednost 5.281.279 EUR sedanja vrednost pa znaša
9.147.973 EUR. Nepremičnine v gradnji izdelavi znašajo 35.197 EUR (projekt urgentnega
centra).

-

zemljišča po vrstah rabe – (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki)spremembe v letu 2013 in stanje 31. 12. 2013 znaša 1.199.110 EUR.

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski
dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavoda SB Ptuj.
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Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)
v EUR, brez centov
konto
040

Oprema

2012
11.072.738

2013
11.320.705

Indeks
102,24

041

Drobni inventar

042

Biološka sredstva

738.517

760.179

102,93

043

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti

045

Druga opredmetena osnovna sredstva

13.378

13.378

100,00

046

Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os

047

Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo

049

Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe

04

Skupaj AOP 006

11.824.633

12.094.262

102,28

05

Popravek vrednosti opreme AOP 007

10.354.622

10.762.973

103,94

053

Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna
sredstva v tuji lasti
Sedanja vrednost opreme

1.470.010

1.331.289

90,56

04-05

Naziv konta

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih
za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega
dne naslednjega meseca, po tistem, ko so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
razpoložljiva za uporabo. Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi evidentiramo
opremo v upravljanju, opremo pridobljeno iz donacij, drobni inventar, druga opredmetena osnovna
sredstva, terjatve za predujme za opremo in opremo v pridobivanju. Prevrednotenja opreme in
drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2013 nismo opravili.
V letu 2013 je prišlo pri opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstev do naslednjih sprememb:
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2013 povečala za
269.630 EUR in znaša 12.094.262 EUR. Odpisana vrednost znaša 10.762.973 EUR, sedanja
vrednost znaša 1.331.289 EUR.
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
v EUR, brez centov
konto

Naziv konta

060

Naložbe v delnice v državi

061

Naložbe v delnice v tujini

062

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

063

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini

065

Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela

069

Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb

06

SKUPAJ

2012

2013

Indeks

Dolgoročne finančne naložbe v bilanci stanja na dan 31.12.2012 in na dan 31.12.2013 niso
izkazane.
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Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
v EUR, brez centov
konto
070

Naziv konta
Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb

072
074

Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih
papirjev
Dolgoročno dani depoziti

075

Druga dolgoročno dana posojila

079

Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil

07

SKUPAJ

2012

2013

Indeks

Dolgoročno dana posojila in depoziti v bilanci stanja na dan 31.12.2012 in na dan 31.12.2013 niso
izkazana.
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)
v EUR, brez centov
konto
O84

Naziv konta
Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva

085

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

2012

2013

Indeks

711

156

20,23

711

156

20,23

- do uporabnikov državnega proračuna
- do uporabnikov občinskih proračunov
- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja
086

Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema

089

Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja

08

SKUPAJ

Med dolgoročnimi terjatvami izkazujemo le dolgoročne terjatve iz naslova prodaje stanovanj po
stanovanjskem zakonu. Izkazane so po zadnji objavljeni vrednosti točke za neodplačan del in
znašajo:
Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2013 zmanjšale za 555 EUR, tako znaša sedanja
vrednost 156 EUR.
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(RAZEN

ZALOG)

IN

AKTIVNE

ČASOVNE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)
Izkazana denarna sredstva so dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah.
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice v blagajni znašajo na dan 31.12.2013
znašajo 280 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2013 skupaj 100.404 EUR.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo plačane. Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev, zaradi dvoma o plačilu, je
izkazana v skladu s pravilnikom o računovodstvu.
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 307.920 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,42 % celotnega
prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s
plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.
Pet največjih terjatev na dan 31.12.2013
V EUR
Zap. št
1
2
3
4
5

Naziv uporabnika
VZAJEMNA
ADRIATIC
TRIGLAV
TIP ZAŠČITA PTUJ
ZAŠČITA PTUJ
SKUPAJ

Znesek
158.339
49.704
25.052
4.198
5.681
242.975

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2013 7.020 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja
plačila oz. dane predujme za kotizacije, strokovne revije…
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo stanje kratkoročnih
terjatev iz naslova prostih denarnih sredstev – EZR in stanje terjatev do kupcev, ki so uporabniki
enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2013
1.034.372 EUR.

- 87 -

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2013

Največjih pet terjatev je:
Zap. št
1
2
3
4
5

Naziv uporabnika
ZZZS
UKC MB
PSIH.BOL.ORMOŽ
JAVNI ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ
SKUPAJ

Znesek
989.394
25.733
2.431
3.600
810
1.021.969

Izkazane terjatve so bile v večini poravnane v mesecu januarju in februarju 2014.
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročne finančne naložbe so kratkoročno dani depoziti. Kot kratkoročna finančna naložba je
v bilanci stanja izkazan del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade v plačilo v poslovnem letu
po datumu bilance stanja.
Kratkoročne finančne naložbe na dan 31.12.2013 znašajo 0 EUR.
v EUR, brez centov
konto
150

Naziv konta
Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje

151

Kratkoročno dana posojila

152

Kratkoročno dani depoziti

155

Druge kratkoročne finančne naložbe

15

SKUPAJ

2012

2013

Indeks

0

0

0

0

0

0

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)
Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2012 in na dan 31.12.2013 v bilanci stanja niso
izkazane.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2013 znašajo 15.346 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov
konto
170

Naziv konta
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij

174

Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost

175

Ostale kratkoročne terjatve

179

Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev

17

SKUPAJ

2012

2013

754

923

122,41

18.139

14.423

79,51

18.893

15.346

81,23

Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za prehrano zunanjim izvajalcem.
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Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki in kratkoročno
nezaračunani prihodki. Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki so ob svojem nastanku
zneski, ki še bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno nezaračunani
prihodki se pojavijo, če se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo tudi prihodki, za katere do
takrat še ni bilo prejeto plačilo in ki jih tudi ni bilo mogoče nikomur zaračunati.
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami so izkazani kratkoročno odloženi stroški okoljske dajatve
odpadne vode, ki se nanašajo na tekoče leto in zadnji obrok zapade v mesecu januarju
prihodnjega leta.
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013 znašajo 615 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov
konto
190

Naziv konta
Kratkoročno odloženi odhodki

191

Prehodno nezaračunani prihodki

192

Vrednotnice

199

Druge aktivne časovne razmejitve

19

SKUPAJ

2012
3.473

2013
615

Indeks
17,71

4.473

615

17,71

C) ZALOGE
Zaloge materiala so izkazane po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in
neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste in povečana za tisti del
davka na dodano vrednost, ki se izkazuje kot terjatev za vstopni davek na dodano vrednost.
Stanje zalog na dan 31.12.2013 znaša 375.198 EUR in so naslednje:
Zaloge zadoščajo za 26 dnevno poslovanje. Zaloge v lekarni pa zadoščajo za 5 dni poslovanja.
Zmanjšanje zalog je predvsem na račun zmanjšanja na raven zalog, ki so nujne za nemoteno
poslovanje zavoda.
v EUR, brez centov
Konto

Naziv konta

30

Obračuna nabave materiala

31

Zaloge materiala

32

Zaloge drobnega inventarja in embalaže

34-36
37

2012

2013

Indeks

363.643

375.198

103,18

0

0

363.643

375.198

Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga
Druge zaloge namenjene prodaji
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1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31.12.2013 znaša 134 EUR in se
nanaša na naslednje prejete predujme:
v EUR, brez centov
Zap.št
1

Plačnik predujma-varščine
PROMED D.O.O. LJUBLJANA

2

MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. LJUBLJANA

3

SANOLABOR d.d. LJUBLJANA

Namen
FINANČNI DEPOZIT
(javno naročilo)
FINANČNI DEPOZIT
(javno naročilo)
FINANČNI DEPOZIT
(javno naročilo)

Znesek
8
57
68

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2013 1.809.066 EUR in se nanašajo
na:
 obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 1.076.150 EUR. Obveznost do
zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2014;
 obveznost za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v
osnovnih plačah javnih uslužbencev v višini 355.705 EUR. Obveznost do zaposlenih je
bila v celoti poravnana do 28. februarja 2014.
 obveznost za izplačilo davčnega inšpekcijskega nadzora davkov in prispevkov od
dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve za leto 2011 v višini 377.211 EUR.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo plačilo.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2013 2.983.445 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo s približno sto dnevnim zamikom po datumu zapadlosti
računa.
Seznam dobaviteljev, do katerih izkazujemo obveznosti na dan 31.12.2013
DOBAVITELJ

Obveznosti na dan 31.12.2013
338.100,69 €
277.170,88 €
268.595,64 €
244.596,59 €
189.291,80 €
138.982,80 €
97.689,46 €
73.685,66 €
71.315,00 €

FARMADENT
MARK MEDICAL
MEDIS, D.O.O.
AKTIVA ČIŠČENJE D.O.O.
KEMOFARMACIJA
JAVNE SLUŽBE PTUJ
SANOLABOR, D.D.
ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.
PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.
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DOBAVITELJ

Obveznosti na dan 31.12.2013
66.737,81 €
61.772,89 €
51.890,71 €
50.363,20 €
48.956,80 €
46.218,92 €
40.961,66 €
38.350,16 €
37.860,71 €
36.086,24 €
29.955,81 €
29.953,78 €
28.702,39 €
28.334,15 €
28.286,18 €
28.280,99 €
25.446,85 €
22.313,56 €
21.859,56 €
19.887,03 €
19.103,54 €
19.096,66 €
17.585,20 €
17.042,17 €
16.899,39 €
16.134,15 €
15.569,44 €
12.035,08 €
11.558,67 €
11.105,45 €
10.122,05 €
10.030,38 €
9.819,90 €
9.558,12 €
9.204,40 €
9.132,91 €
8.682,62 €
8.246,73 €
8.192,95 €
7.723,39 €
7.716,01 €
7.340,29 €
6.873,11 €
6.585,07 €
6.552,52 €
6.546,14 €
6.324,18 €
6.176,49 €
5.911,33 €
5.888,36 €
5.521,08 €
5.180,87 €
5.152,01 €

MEDIAS INTERNATIONAL D.O.O.
MEDINOVA D.O.O.
PERUTNINA D.D.
TOSAMA D.D.
OLYMPUS SLOVENIJA D.O.O.
INTEREXPORT D.O.O.
MEDIA METALKA MEDIA D.O.O.
LEK D.D.,
DRAGER D.O.O.
IRIS D.O.O.,
MM SURGICAL D.O.O.
BIOKORP D.O.O.
BIRO KEBSI D.O.O.
PINNA, D.O.O.
JOHNSON & JOHNSON D.O.O.
SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O.
KIRURŠKI CENTER TOŠ
PULMODATA D.O.O.
ROCHE
MEVI D.O.O.
TAMES
TEHNOBIRO D.O.O.
MESSER SLOVENIJA D.O.O.
PITUS D.O.O.
MIKRO + POLO
SALUS, VELETRGOVINA, D.O.O.
HERMES ANALITICA
SIMPS,S D.O.O.
KAVNIK MATJAŽ
NOVO ANALITICA D.O.O.
ERA-GOOD D.O.O.
BIRO BIROPRODAJA D.O.O.
LIMA - LTO SPA
ČISTO MESTO
FIN-PRO DO.O.
ELEKTRO CELJE ENERGIJA D.O.O.
SIND,LJUBLJANA, D.O.O.
KEMOVOD D.O.O.
BELIMED D.O.O
SAN.KO.M. D.O.O.
IMPAKTA ORTOMED
POMURSKE MLEKARNE, D.D.
LEDO D.O.O.
EXTRA LUX D.O.O.
AMS MEDING D.O.O.
MEDIMAJ D.O.O
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.
PRVI SERVIS, D.O.O.
MEDIS - M D.O.O.
PPS - PTUJSKE PEKARNE IN
ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU
LANCOM D.O.O.
UPTODATE
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DOBAVITELJ

Obveznosti na dan 31.12.2013
5.040,23 €
4.962,83 €
4.591,23 €
4.578,24 €
4.443,66 €
4.160,20 €
3.974,74 €
3.962,48 €
3.938,77 €
3.936,56 €
3.819,08 €
3.790,17 €
3.590,37 €
3.585,93 €
3.354,31 €
3.345,11 €
3.308,11 €
3.281,80 €
3.280,16 €
2.990,56 €
2.953,06 €
2.841,90 €
2.791,99 €
2.710,41 €
2.607,10 €
2.576,20 €
2.567,12 €
2.536,55 €
2.420,67 €
2.363,58 €
2.328,32 €
2.309,09 €
2.256,36 €
2.190,99 €
2.168,31 €
2.135,00 €
2.130,58 €
2.061,80 €
2.017,20 €
1.856,40 €
1.836,20 €
1.789,23 €
1.739,31 €
1.677,31 €
1.658,51 €
1.627,53 €
1.619,56 €
1.619,08 €
1.617,12 €
1.590,60 €
1.573,85 €
1.518,22 €
1.478,67 €

INTERPART D.O.O.
FARCOM, FARMACIJA, KOZMETIKA
SCHILLER D.O.O.
HELPY D.O.O.IOC TRZIN
ZALOKER-ZALOKER
BT-T POSLOVNE STORITVE
MLEKARNA CELEIA
INPOS, D.O.O.
CARDIO MEDICAL D.O.O.
ELEKTRO MARIBOR
DIPROS D.O.O.
VENOFARMACIJA S.O.O.
SWETCOM D.O.O.
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
COMBIC D.O.O.
PREVENT DELOZA D.O.O.
POŠTA SLOVENIJE
SALINEN PROSOL D.O.O.
MEDIP D.O.O.
ARHIDES D.O.O.
HIBISKUS D.O.
CONMED D.O.O.
THOMY FREY EAST,D.O.O.
FRESENIUS MEDICAL CARE
J.S.EVRO-MEDICAL COMPANY D.O.O
KASTOR MEDICAL DENTAL D.O.O.
VAFRA COMMERCE D.O.O.
SELEKT PRO
PROFARMAKON INTERNATIONAL D.O.
ECOLAB D.O.O.
ZAMUDA FRANC S.P.
STUDIO NUX D.O.O.
ERSIM D.O.O.
PFM-S TRGOVINA Z MED. PROIZVOD
REVITAL D.O.O.
ING INVEST D.O.O.
MEDITRADE D.O.O.
MED-LAS MEDICINSKA OPREMA
MARTISK SIMON MARENČE S.P.
B 211 D.O.O.
TIMO D.O.O.
PLINARNA MARIBOR DRUŽBA ZA
MERKUR, D.D.,
LABOHEM D.O.O.
MIR D.O.O.
HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK D.D
KEFO D.O.O.
LOTRIČ D.O.O.
MILUMED D.O.O.
SALESIANER MIETEX PERITEKS D.O
ŽITO
SEMOS D.O.O.
DR. GORKIČ ZDRAVST.DEJAVNOST,
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DOBAVITELJ

Obveznosti na dan 31.12.2013
1.476,08 €
1.470,00 €
1.400,74 €
1.400,00 €
1.381,25 €
1.309,06 €
1.256,61 €
1.251,30 €
1.212,68 €
1.169,52 €
1.134,52 €
1.121,00 €
1.118,39 €
1.110,24 €
1.110,20 €
1.098,00 €
1.090,60 €
1.029,53 €
1.016,88 €
984,80 €
962,88 €
930,65 €
901,93 €
899,50 €
851,91 €
851,47 €
845,46 €
825,09 €
803,98 €
799,10 €
790,56 €
779,03 €
762,30 €
752,61 €
740,62 €
715,00 €
701,50 €
694,05 €
686,37 €
680,00 €
667,00 €
655,71 €
636,84 €
620,25 €
611,78 €
609,22 €
582,38 €
547,74 €
540,00 €
537,60 €
530,09 €
514,85 €
511,38 €

SANREX
SKERBINJEK KAVALAR ASIST.MAJA
POVALEJ IVAN S.P.SERVIS IN
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA
MEDILINE D.O.O.
HANŽELIČ D.O.O.
RIMTEH D.O.O. TRGOVINA,
MARITIM D.O.O.
ELKIM D.O.O.
VALIDACIJSKE MERITVE D.O.O.
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
SONČEK TUI POTOVALNI CENTER
ČETRTA POT, D.O.O. KRANJ
DZS,ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA,
PETER STRNIŠA, S.P. PROIZVODNJ
INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU
NORD D.O.O.
LOHMANN & RAUSCHER
SPES, D.O.O.
RADIO TEDNIK PTUJ
PROMED D.O.O.
RAM 2 D.O.O.
M.M. KAUČIČ D.O.O.
ALAMED D.O.O.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
BIRO - TEH SVETOVANJE, PRODAJA
SEPTIMA
GORENJE GTI D.O.O.
IV ZALOŽBA D.O.O.
BAUMAN KLEPARSTVO KROVSTVO S.P
KREMENITI D.O.O.
DTS KORENJAK D.O.O.
TDS SERVIS DRAGAN TARLAČ S.P.
DAR D.O.O. TRGOVINA EL DAR
EUROGRAND D.O.O. PROIZVODNJA,
KLINKON ZDRAVSTVENI ZAVOD
FABIA D.O.O.
UNICREDIT BANK SLOVENIJA D.D.
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA
NEBRA DRUŽBA ZA DAVČNO IN
SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
PSS PTUJ D.O.O.
MANET D.O.O.
HLADILSTVO KMETIČ TRGOVINA IN
BETATRON D.O.O.
ATREI COMBIG D.O.O.
MEDIPRO, TRŽENJE IN RAZISKAVE,
GOINFO D.O.O. NOVA GORICA
ZDRAVSTVENE STORITVE ZOLTAN
HIDRIA INŽENIRING D.O.O.
ANGIOMEDIC D.O.O.
ELGRIN, D.O.O.
CARDIO D.O.O.
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DOBAVITELJ

Obveznosti na dan 31.12.2013
506,49 €
481,80 €
455,45 €
452,33 €
445,13 €
439,20 €
431,43 €
422,40 €
420,50 €
420,17 €
420,00 €
406,26 €
386,63 €
383,08 €
375,49 €
370,87 €
368,07 €
360,00 €
354,90 €
350,40 €
342,21 €
330,06 €
330,05 €
307,07 €
303,90 €
280,08 €
264,00 €
253,36 €
251,63 €
247,66 €
244,00 €
235,80 €
234,10 €
232,58 €
231,80 €
226,02 €
221,20 €
213,20 €
208,40 €
204,00 €
202,55 €
200,69 €
196,41 €
187,21 €
183,00 €
179,06 €
178,88 €
176,90 €
175,00 €
164,76 €
160,00 €
152,94 €
151,95 €

AMIS D.O.O.
NEKTAR NATURA D.O.O.
CMC EKOCON D.O.O.
MAH OPORNICE ALOJZIJA HROVAT
BAYER D.O.O.
GV ZALOŽBA, ZALOŽNIŠKO
AVIVA D.O.O
PARKETARSTVO PETROVIČ D.O.O.
EMPORIO MEDICAL D.O.O.
MEDICO ENGINEERING D.O.O.
EVROPSKO CENTER MARIBOR
MEDICOP MEDICINSKA OPREMA D.O.
GC LEASING D.O.O.
SHOP D.O.O.
ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
FILPRO D.O.O.
MEDICO TEHNA
ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO IATROS
MEDIKEM D.O.O.
THORAX D.O.O LABORATORIJSKA
ISKRA PIO D.O.O.
LABENA D.O.O.
ZALOŽBA FORUM MEDIA D.O.O.
METALKA SENKANAR
STORZ KARL STORZ - ENDOSKOPIJA
AMBULANTA ROSIČ, D.O.O.
DRUŠTVO INTERNIST, NAPREDEK
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
NIVEX
CETIS - GRAF, D.D.
SLOV.ZDRUŽ. ZA KLINIČNO KEMIJO
DETA DEKORATERSTVO-TAPETNIŠTVO
ZAŠČITA PTUJ KONFEKCIONIRANJE
PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA
GASPERO ZASTOPANJE IN
RA-TV-VIDEO SERVIS ŽUPEVC
PROTON - LOK PODJETJE ZA
PREVAJANJE ST SANDRA TRAVNIKAR
PODJETJE ZA STANOVANJSKE STOR.
VALENCIA STOMA-MEDICAL D.O.
ZDRAVSTVENO INFORMACIJSKI BIRO
DESIGN STUDIO K ARANŽERSTVO
DIAFIT D.O.O.
ZAVAROVALNICA MARIBOR
SLOVENSKA KNJIGA D.O.O.
KLIMATEH D.O.O.
LINDSTROM D.O.O.
AUBELJ, SERVIS-TRGOVINA D.O.O.
DRUŠTVO ZA POMOČ PREZGODAJ
SLUŠNI APARATI - WIDEX D.O.O.Ž
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO
KRETNJA SUZANA KRSTESKI S.P.
VARGAS-AL D.0.0.
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DOBAVITELJ

Obveznosti na dan 31.12.2013
146,40 €
136,88 €
135,36 €
135,01 €
126,88 €
125,00 €
120,00 €
106,75 €
103,80 €
101,46 €
101,26 €
98,00 €
93,89 €
86,71 €
85,40 €
81,01 €
80,00 €
74,52 €
69,46 €
62,40 €
61,00 €
54,40 €
53,41 €
51,22 €
49,28 €
48,75 €
47,20 €
41,34 €
39,59 €
39,05 €
25,62 €
25,00 €
24,89 €
24,08 €
13,42 €
7,67 €
7,00 €

GUMARSTVO MARIJAN STAJNKO S.P.
PLUS MED
MERCATOR D.D.
DRUŠTVO FIZ. SLOVENIJE
BURNIK LABORATORIJSKA TEHNIKA
DIVJAK DARKO S.P.
HEMATOLOŠKO DRUŠTVO LAB. TEH.
SERVOS - POPRAVILO STROJEV IN
ZARJA ELEKTRONIKA
SKB D.D.
ELEKTROMEHANIKA GAJSER JOŽE SP
VULKANIZERSTVO KMETEC FREDI S.
ALIMAL STEKLARNA PTUJ
BIGA D.O.O. PODJETJE ZA
GORIŠKO DRUŠTVO ZA BOJ PROTI
KOMPTUR D.O.O.,
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
VARNOST MARIBOR D.D.
MELE VESNA, AMBULANTA SPLOŠNE
PTUJSKA KLET D.O.O.
ROŽA MIŠKO BRIGITA S.P.
KKS PTUJ D.D.
PAA GLOBAL D.O.O.
ČZP DELO
LIMAKS ZASTOPANJE D.O.O.
ATRIJ NEPREMIČNINE D.O.O.
AGROCENTER REZERVNI DELI
ATRIJ NEPREMIČNINE D.O.O.
SANMED TRGOVINA IN STORITVE
RITOŠA D.O.O. TRGOVINA IN
CREA PLUS S.O.O.
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA
VEČER
PANTEON GROUP SVETOVANJE IN
ISKRA MEDICAL
NOVA KBM D.D.,
KLJUČI-KLJUČAVNICE ŠTIFTAR

2.983.445,37 €

SKUPAJ

Finančne posledice zamujanja plačil dobaviteljem, predstvljajo zamudne obresti v vrednosti 91.969
EUR. Razlogov pa je več: nerealizacija programa dela, nižje cene zdravstvenih storitev, višja
stopnja DDV, izplačilo regresa za leto 2012…
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Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2013 188.416 EUR in se nanašajo
na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
konto
230

Naziv konta
Kratkoročne obveznosti za dajatve

231

Obveznosti za DDV

231
234

Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih
plačilnih instrumentov
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja

235

Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih

23

SKUPAJ

2012
33.120

2013
184.880

Indeks
558,21

5.561

3.536

63,59

38.681

188.416

487,10

Kratkoročne obveznosti za dajatve so obveznosti za plačila po pogodbah o delu in ostali stroški
(davki, prispevki) povezanimi s temi pogodbami.
 obveznost za izplačilo davčnega inšpekcijskega nadzora davkov in prispevkov od
dohodkov fizičnih oseb za plačila po pogodbah o delu za leto 2011 v višini 153.294
EUR.
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2013
1.711.579 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
Konto
240
241
242
243
244

Naziv konta
Kratkoročne obveznosti do MZ

2012

Kratkoročne obveznosti do proračunov občin
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov
proračuna države
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov
proračunov občin
Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ

2013

0

0

879.433

1.674.677

Indeks

190,43

36.902
36.902

- ZZZS
- ZPIZ
24

879.433

SKUPAJ

1.711.579

194,62

V kratkoročnih obveznostih do posrednih uporabnikov proračuna države je v znesku 1.674.677
zraven ostalih obveznosti do EKN (enotni uporabniki kontnega načrta), zajet še znesek
kratkoročnega kredita v višini 800.000 EUR s strani Ministrstva za finance – EZR (enotni
zakladniški račun), ki bo predvidoma poplačan 30.5.2014.
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)
Kratkoročnih obveznosti do financerjev v bilanci stanja na dan 31.12.2013 ne izkazujemo.
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kratkoročne obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2013 znašajo 72.510 EUR.
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Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na zamudne obresti iz poslovanja in znašajo
5.911 EUR, zamudne obresti iz naslova davčnega nadzora in znašajo 19.587 EUR, zamudne obresti
iz naslova izplačila ¾ plačnih nesorazmerij znašajo 47.011 EUR.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Pasivne časovne razmejitve so kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in
kratkoročno odloženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi
enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki se še niso
pojavili. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če še niso opravljene sicer že zaračunane ali celo
plačane storitve, vendar zaradi tega ni običajnih obveznosti do kupcev, ki bi se štele kot dobljeni
predujmi.
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki
Vnaprej vračunani stroški zamudnih obresti dobaviteljev
v EUR, brez centov
Opis
- Vnaprej vračunani stroški – zavarovalne premije
- Vnaprej vračunani odhodki – zamudne obresti
SKUPAJ

Znesek
31.407 EUR
26.613 EUR
58.020 EUR

Vnaprej vračunani stroški za zavarovalne premije so stroški leta 2013 in jih je bilo potrebno
vračunati, ker računa za zavarovanje za obdobje 01.10.2013 do 30.9.2014 še nismo prejeli.
Vnaprej vračunani odhodki – zamudne obresti, so zamudne obresti dobaviteljev za leto 2013, za
katere smo sicer zaprosili za odpis in ker predstavljajo strošek leta 2013 smo jih tudi vračunali v to
leto.
Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki
Izkazujemo sredstva za brezplačno pridobljena še neporabljena zdravila in majhen del preplačil.
v EUR, brez centov
Naziv
Sredstva za še neporabljena brezplačno pridobljena zdravila in
preplačila

Znesek
2.976 EUR
EUR
2.976 EUR

SKUPAJ

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite
Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2012
Prenos dolgoročno odloženih prihodkov, ki so namenjeni pokrivanju stroškov
amortizacije
stanje na dan 31. 12. 2013
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Izkazujemo vnaprej plačana sredstva za več let v višini 654.969 EUR, ki se še ne vštevajo v
prihodke

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA

Znesek
150.399
22.438
171.730
299.691

stanje na dan 31. 12. 2012
Amortizacija
Prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije
stanje na dan 31. 12. 2013

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih
odhodkov
Dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov v bilanci stanja na dan
31.12.2013 ne izkazujemo
Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije
Drugih dolgoročnih rezervacij v bilanci stanja na dan 31.12.2013 ne izkazujemo
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2012 – dolgoročno prejeti kredit za energetsko sanacijo
Odplačilo v letu 2013
stanje na dan 31. 12. 2013

Znesek
976.453
97.644
878.809

Na kontu podskupine 960 – dolgoročni krediti izkazujemo 878.809 EUR. Znesek predstavlja najeti
dolgoročni kredit za namen energetske sanacije bolnišnice, ki se je začel odplačevati v letu 2013.
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti
Drugih dolgoročnih obveznosti v bilanci stanja na dan 31.12.2013 ne izkazujemo.
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Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12.
2013 9.745.060 EUR.
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA

Znesek
9.906.221

stanje na dan 31. 12. 2012
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup
osnovnih sredstev
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov
sredstev (konto 4629)
-zmanjšanje sredstev za odškodninski in stanovanjski sklad

160.973
188

stanje na dan 31. 12. 2013

9.745.060

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2012
Zmanjšanje obveznosti

Znesek
711
555

stanje na dan 31. 12. 2013

156

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 156 EUR. V primerjavi z letom 2012 so se
znižale za 555 EUR. Predstavljajo dana dolgoročna stanovanjska posojila delavcem.
Konti skupine 986 presežek prihodkov nad odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki je v bilanci stanja izkazan v skladu z 68. členom Pravilnika o
enotnem kontnem načrtu in izkazujejo razliko med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev.
Povečanje oziroma zmanjšanje presežka zaradi uskladitve na kontih 980 Obveznosti za
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter 981 Obveznosti za dolgoročne
finančne naložbe sta vrednosti, ki se izračunata v skladu z 68. členom pravilnika o enotnem
kontnem načrtu in v skupni vrednosti 3.875.175 EUR izkazujeta razliko med aktivo in pasivo v
bilanci stanja.
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2012
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev
po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)
+/- ----------------stanje na dan 31. 12. 2013
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USKLADITEV OBVEZNOSTI IN TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE S
STRANI DRŽAVE NA DAN 31.12.2013
Zap.
Št.

Opis vrstice

01

Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje na dan
31.12.2013(podatek prepišite iz obrazca "izpis stanja terjatev")

02
03
04
05
06
07
08
09

Znesek v EUR

Zmanšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina
kontov 98)
(02= 03+04+05+06+07)
Amortizacija, evidentirana v breme konta 98
Izločitve sredstev med letom
Nakup opreme, evidentiran kot drobni inventar - samo v primeru, ko je na
"izpisu stanja terjatev" ta nakup evidentiran kot terjatev za sredstva dana
v upravljanje*
Presežek odhodkov nad prihodki leta 2013
Druga morebitna zmanjšanja (našteti)
(07= 08+09+10+11+12)
Za odškodninski in stanovanjski sklad
Uskladitev - izravnava (zaradi zaokroževanja) obveznosti in terjatev na dan
31.12.2013

3.925.117,29

2.147.408,77
9.407,80

2.137.813,00
187,97
187,97

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina
kontov 98):
(13= 14+15+16+17+18)
Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev iz lastnih virov
Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev iz drugih virov
Brezplačno pridobljena sredstva, ki so evidentirana na skupini kontov
98
Presežek prihodkov nad odhodki leta 2013
Druga morebitna povečanja (našteti):
(18= 19+20+21+22+23)

0,00

0,00
0,00

19
20
21
22
23
24

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan
31.12.2013 izkazuje javni zavod
(24=01-02+13)

1.777.708,52

1. Obrazložitev postavke pod zaporedno številko 03:
Amortizacija, evidentirana v breme konta 98.
2. Obrazložitev postavke pod zaporedno številko 06:
Presežek odhodkov nad prihodki 2013.
3. Obrazložitev postavke pod zaporedno številko 08:
Nekatera stanovanja, ki so bila last bolnišnice Ptuj so bila prodana fizičnim osebam (za kar
smo takrat dobili vsa potrebna dovoljenja). Pri fizičnih osebah, ki odplačujejo stanovanja mesečno
nam banka odteguje in nakazuje 10% zneska v odškodninski sklad in 20% zneska v stanovanjski
sklad. Za takoj plačana stanovanja pa nam je bilo omenjeno že takoj zmanjšano. Za teh 10 in 20%
sedaj zmanjšujemo obveznost do države pod zaporedno številko 08 (zmanjšanja za odškodninski
in stanovanjski sklad).
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Besedilo

Realizacija

FN

Realizacija

jan-dec 2012

jan-dec 2013

jan-dec 2013

1

Indeks

Indeks
6=4/3

2

3

4

5=4/2

I. PRIHODKI SKUPAJ

23.116.261

22.752.000

21.650.791

93,66

95,16

II. ODHODKI SKUPAJ

23.440.935

22.748.760

23.788.604

101,48

104,57

324.674

3.240

-2.137.813

-658,45

-65981,87

III RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov (v prilogi)
2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so znašali 21.650.791 EUR in so bili za 6,34 % nižji od
doseženih v letu 2012 in 4,84 % nižji od načrtovanih.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,83 %, ostali prihodki pa 0,17 %, glede na celotne prihodke
za leto 2013.
Finančni prihodki so znašali 361 EUR in predstavljajo 0,002 % delež v celotnih prihodkih, prejeli
smo jih iz naslova prejetih obresti za tekoča sredstva na računu.
v EUR, brez centov
Besedilo

Zap.
št.
1

Realizacija
jan-dec 2012

Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 +
3 + 4 + 5)
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja

7

Indeksi
real 13 /
real 12

real 13 /
FN 13

22.592.000

21.614.629

94,29

19.212.852

18.891.061
2.598.939

17.968.617

93,52

95,12

2.641.850

2.609.440

98,77

100,40

437.835

452.000

646.988

147,77

143,14

629.826

650.000

389.584

61,86

59,94

10.290

10.000

361

3,51

3,61

Finančni prihodki
Prihodki od prodaje blaga in m ateriala, drugi
prihodki in prevrednotovalni prihodki
Prihodki (1 + 6 +7)

Realizacija
jan-dec 2013

22.922.363

3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih
4 storitev, od nadstandardnih storitev, od
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij
5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev
6

FN
jan-dec 2013

95,67

183.608

150.000

35.801

19,50

23,87

23.116.261

22.752.000

21.650.791

93,66

95,16

Graf 4: Struktura prihodkov 2013
Realizirano v obdobju jan-dec 2013

Prihodki iz obveznega zavarovanja

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega
zavarovanja

Prihodki od doplačil do polne cene
zdravstvenih storitev, od nadstandardnih
storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov
in od konvencij
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Finančni prihodki

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi
prihodki in prevrednotovalni prihodki
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2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki doseženi v letu 2013 in so znašali 23.788.604 EUR in so bili za 1,48 % višji od
doseženih v letu 2012 in 4,57 % višji od načrtovanih.
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 96,91 %, finančni odhodki 3,09 % glede na celotne odhodke za
leto 2013.
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
 Stroški blaga, materiala in storitev,
 Stroški dela,
 Amortizacija,
 Ostali drugi stroški in
 Finančni odhodki.

Odhodki
1
Stroški materiala
Stroški storitev
Skupaj stroški blaga materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
SKUPAJ ODHODKI

Realizacija
jan-dec 2012
2

Delež
v%
3

FN
jan-dec 2013
4

Delež
v%
5

Realizacija
jan-dec 2013
6

Delež
v%
7

Indeks
8=6/2

9=6/4

5.330.197

22,74

4.975.197

21,87

5.212.512

21,91

97,79

104,77

3.882.842

16,56

3.714.842

16,33

3.747.563

15,75

96,52

100,88

9.213.039

39,30

8.690.039

38,20

8.960.075

37,67

97,25

103,11

13.196.721

56,30

13.038.721

57,32

13.190.538

55,45

99,95

101,16

867.321

3,70

870.000

3,82

831.065

3,49

95,82

95,52

74.406

0,32

75.000

0,33

613.732

2,58

824,84

818,31

Indeks

89.448

0,38

75.000

0,33

193.194

0,81

215,98

257,59

23.440.935

100,00

22.748.760

100,00

23.788.604

100,00

101,48

104,57

Graf 5: Struktura odhodkov 2013
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1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2013 znašali
8.960.075 EUR in so bili za 2,75 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 3,11 % višji od
načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 37,67 %.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 5.212.512 EUR in
so bili za 2,21% nižji od doseženih v letu 2012 in za 4,77 % višji od načrtovanih. Delež glede na
celotne odhodke zavoda znaša 21,91 %.
Stroški m ateriala

Realizacija jan-dec/2012
EUR

1

FN 2013

Delež v %

EUR

Realizacija jan-dec/2013
EUR

Delež v %

Indeks

Indeks

2013/2012 real13/FN13

2

3

4

5

6

7=4/2

8=9/4

Zdravila

1.550.300

29,09

1.424.497

1.470.166

28,63

94,83

103,21

Zdravstveni material

2.877.766

53,99

2.682.420

2.743.474

53,92

95,33

102,28

902.131

16,92

868.280

998.872

17,45

110,72

115,04

5.330.197

100,00

4.975.197

5.212.512

100,00

97,79

104,77

Nezdravstveni material
Skupaj stroški m ateriala

Nekoliko odstopajo le stroški nezdravstvenega materiala ki so posledica višjih cen na javnih
razpisih (živila, pisarniški material, čistila, električna energija). Prav tako so tukaj zajeti stroški
porabe vode, kjer lahko vplivamo na racionalnejšo porabo, na ceno pa ne.
Graf 6: Struktura stroškov materiala 2013
3.000.000

2.500.000

2.000.000
Zdravila

1.500.000

Zdravstveni material
Nezdravstveni material

1.000.000

500.000

0
Realizacija jan-dec
2012

FN jan-dec 2013
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Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 3.747.563 EUR in
so bili za 3,48 nižji od doseženih v letu 2012 in za 0,88 % višji od načrtovanih. Delež glede na
celotne odhodke zavoda znaša 15,75 %.
Stroški storitev

Realizacija jan-dec/2012
EUR
1

Delež v %

FN
jan-dec 2013

Realizacija jan-dec/2013
EUR

Indeks

Indeks

Delež v %

2013/2012

2013/FN13
8=5/4

2

3

4

5

6

7=5/2

5.173

0,13

3.400

3.342

0,09

64,61

98,31

Storitve vzdrževanja

406.890

10,48

400.000

455.029

12,14

111,83

113,76

Zavarovalne premije

Prevozne storitve

136.785

3,52

130.250

133.224

3,55

97,40

102,28

Najemnine

1.246

0,03

3.595

3.567

0,10

286,34

99,22

Reprezentanca

2.607

0,07

3.500

2.379

0,06

91,26

67,97

Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

4.146

0,11

2.300

2.207

0,06

53,24

95,98

Laboratorijske in zdravstvene storitve storitve

800.870

20,63

760.000

771.297

20,58

96,31

101,49

Izobraževanje in specializacije (šolnine)

19.765

0,51

17.019

18.972

0,51

95,99

111,48

Strokovno izpopolnjevanje (kotizacije, seminarji)

22.038

0,57

20.500

31.407

0,84

142,51

153,20

Komunalne storitve

98.524

2,54

105.000

107.474

2,87

109,08

102,36

Stroški podjemnih pogodb

475.167

12,24

450.000

509.989

13,61

107,33

113,33

Stroški zunanjih izvajalcev zdr. storitev preko s.p. in d.o.o.

312.099

8,04

295.000

70.016

1,87

22,43

23,73

Pranje

324.061

8,35

310.900

321.066

8,57

99,08

103,27

Ogrevanje

262.588

6,76

236.147

247.941

6,62

94,42

104,99

Čiščenje

669.536

17,24

700.110

729.236

19,46

108,92

104,16

Druge storitve

341.347

8,79

277.121

340.415

9,08

99,73

122,84

3.882.842

100,00

3.714.842

3.747.563

100,00

96,52

100,88

Skupaj stroški storitev

Storitve vzdrževanja
Povečanje stroškov izhaja iz povečanja servisov medicinske opreme, nemedicinske opreme in
računalniške opreme in sicer zaradi okvar na tej opremi (dotrajanost), zraven rednih mesečnih
servisov. V obdobju januar- november v letošnjem letu imamo vzdrževanje informacijskega sistema
za beleženje delovnega časa, ti stroški so bili v lanskem obdobju prisotni šele ob koncu leta. Večji
stroški popravil zaradi dotrajanosti so nastajali predvsem na servisih rentgenskih aparatov,
zamenjav dotrajanih cevi za ogrevanje, vzdrževanje opreme v operacijskem bloku, zamenjava
membranskih modulov na dializni opremi… Prav tako so bile opravljene elektro meritve s pretoki
po oddelkih in ambulantah ipd.
Zavarovalne premije
So stroški premoženjskega zavarovanja za požar-civil, strojelom, zavarovanje računalnikov,
zavarovanje proti vlomu, zavarovanje stekla, zavarovanje civilne odgovornosti in zavarovanje
poklicne odgovornosti zdravnikov. V letu 2011 je bil izpeljan nov javni razpis za zavarovanje, kjer
so višje predvsem zavarovalne vsote za poklicno odgovornost zdravnikov. Zato se strošek
zavarovanja v letu vedno poveča za novo zaposlene zdravnike, ki jih je potrebno zavarovati za
namen poklicne odgovornosti.
Stroški najemnin
V letu 2012 smo imeli stroške najema predpražnikov od meseca marca dalje, v letu 2013 so ti
stroški od začetka leta dalje, prav tako se je povečalo število najetih predpražnikov. Od meseca
septembra imamo v najemu 7 tiskalnikov in fotokopirni stroj, katerih mesečni najem znaša 370,00€.
Stroški reprezentance
Povečanje stroškov reprezentance se nanaša na stroške povezane s pridobivanjem akreditacije
bolnišnice oz. pogostitve presojevalcev iz Kanadske akreditacijske hiše.
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Strokovno izpopolnjevanje ( kotizacije)
V letu 2013, je bilo več izobraževanj zaposlenih, zato so tudi stroški kotizacij višji, nekoliko morda
odstopajo nekatere večje mednarodne kotizacije za zdravnike specialiste v skupni vrednosti 6.509€.
V letu 2013, je bilo za zaposlene plačanih več kotizacij kot v enakem obdobju lani, 2013: plačanih
kotizacij za 126 zaposlenih, v enakem obdobju lani pa za 82 zaposlenih.
Stroški izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj se skoraj v celoti pokrivajo iz naslova
donacij, posledično se je zaradi tega zvišalo število odobrenih izobraževanj.
Komunalne storitve
Povečanje stroškov komunalnih storitev predstavlja višji strošek monitoringa v letu 2013 in
nekoliko večja količina odpeljanih odpadkov.
Čiščenje
Z koncem leta 2012 smo pri storitvah čiščenja na javnem razpisu izbrali novega izvajalca, ki je bil
izbran kot najugodnejši ponudnik, kljub temu pa je bila njegova cena storitev višja, kot je veljala
pred tem. Z novim ponudnikom se poskušamo dogovoriti o znižanju cene.
Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter
preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:
Stroški izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. v letu 2013
Vrsta zdravstvenih storitev
ZUNANJI IZVAJALCI
SKUPAJ

Št. izvajalcev Strošek 2012
22
22

312.099
312.099

Št. izvajalcev Strošek 2013 Indeks 2013/2012
7
7

70.016
70.016

22,43
22,43

Stroški izvajalcev zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb v letu 2013
Vrsta zdravstvenih storitev
LASTNI ZAPOSLENI
ZUNANJI IZVAJALCI
SKUPAJ

Št. izvajalcev Strošek 2012
35
174.932
32
300.235
67
475.167

Št. izvajalcev Strošek 2013 Indeks 2013/2012
0
0
0,00
41
509.989
169,86
41
509.989
169,86

10 najvišjih stroškov preko s.p. in d.o.o. za opravljanje nezdravstvenih storitev:
Vrste storitev, ki se opravljajo preko
zunanjih izvajalcev za nezdravstvene
storitve
AKTIVA ČIŠČENJE D.O.O.
JAVNE SLUŽBE PTUJ (ogrevanje, voda)
SB MURSKA SOBOTA (pranje perila)
ZAVAROVALNICA MARIBOR
OLYMPUS SLOVENIJA D.O.O.
PERUTNINA PTUJ
ELEKTRO CELJE ENERGIJA
INTEREXPORT D.O.O.
SAUBERMACHER SLOVENIAJ
PINNA D.O.O. (računalniške storitve)

Strošek v letu 2013

Število zunanjih izvajalcev

728.766
356.930
322.295
135.371
139.651
120.901
108.898
83.560
74.020
67.730

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Navedenih je le nekaj največjih stroškov storitev po dobavitelju in opravljeni storitvi. Strošek vseh
storitev v letu 2012 znaša 3.747.563 EUR.
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2.) STROŠKI DELA so v letu 2013 znašali 13.190.538 EUR in so bili za 0,05 % nižji od
doseženih v letu 2012 in za 1,16 % višji načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 55,30 %.
V letu 2013 je strošek za izplačilo razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih
plačah javnih uslužbencev znašal 355.705 EUR in 47.011 EUR zamudnih obresti.
Prvi obrok z zamudnimi obrestmi bo javnim uslužbencem izplačan do 28. februarja 2014.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je znašalo 464 zaposlenih, in se je
v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 6 zaposlenih oz. za 1,28 %.
Povprečna bruto plača je znašala 1.867 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za
2,14 % in je v primerjavi s planirano za 2,06 % večja.
V preteklem letu je bilo izplačano 303.683 EUR regresa za letni dopust na delavca.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 29.150 delovnih
ur, v breme ZZZS 23.122 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 4.176 delovnih ur.

Stroški dela

Realizacija jan-dec /2012
EUR

Delež v %

2

3

1

FN 2013

Realizacija jan-dec /2013

Indeks

Indeks

EUR

Delež v %

2013/2012

REAL/FN

8

4

5

6=4/2

7=4/8

Skupaj plače in nadom estila

10.309.847

78,12

10.186.129

10.396.168

78,82

100,84

102,06

Dajatve na plače

1.671.175

12,66

1.651.122

1.665.995

12,63

99,69

100,90

Drugi stroški dela

1.215.698

9,21

1.201.470

1.128.375

8,55

92,82

93,92

Skupaj stroški dela

13.196.721

100,00

13.038.721

13.190.538

100,00

99,95

101,16

Stroški dela
Obračunane bruto plače

Realizacija jan-dec /2012

Realizacija jan-dec /2013

Indeks

EUR

Delež v %

EUR

Delež v %

2013/2012

7.488.027

56,74

7.492.318

56,80

100,06

Obračunane bruto plače - splošni dodatki

559.542

4,24

570.152

4,32

101,90

BOD dodatki za redno delo, nočni, nedelj, praznični

464.998

3,52

447.373

3,39

96,21

BOD stalna pripravljenost doma

88.829

0,67

89.281

0,68

100,51
145,07

259.705

1,97

376.753

2,86

1.258.310

9,54

1.199.591

9,09

95,33

Obračunana nadomestila OD do 30 dni

190.435

1,44

220.699

1,67

115,89

Stroški prevoza na delo in z njega

379.402

2,87

311.003

2,36

81,97

Stroški prehrane med delom

358.910

2,72

339.419

2,57

94,57

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

191.536

1,45

105.028

0,80

54,83

Regres za letni dopust

204.341

1,55

303.683

2,30

148,62

Jubilejne nagrade

9.962

0,08

8.951

0,07

89,85

Solidarnostne pomoči

8.085

0,06

2.310

0,02

28,57

Neobdavčene odpravnine

40.847

0,31

54.390

0,41

133,15

Obdavčene odpravnine

22.616

0,17

3.591

0,03

15,88

Prispevek za IPZ na plače 8,85%

917.954

6,96

909.311

6,89

99,06

Prispevek za zdrav. zav. na plače 6,56%

681.543

5,16

684.401

5,19

100,42

Prispevek za zaposlovanje na plače 0,06%

6.234

0,05

6.553

0,05

105,11

Prispevek za starševsko varstvo na OD 0,10%

10.391

0,08

10.435

0,08

100,43

Prispevek za poškodbe pri delu na OD 0,53%

55.053

0,42

55.295

0,42

100,44

13.196.720

100,00

13.190.538

100,00

99,95

BOD nadurno delo
BOD dežurstvo

Skupaj stroški dela
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EUR

Delež v %

Obračunane bruto plače

222.727

62,88

Obračunane bruto plače - splošni dodatki

34.878

9,85

BOD nadurno delo

39.356

11,11

Obračunana nadomestila OD do 30 dni

5.284

1,49

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

3.682

1,04

Prispevek za IPZ na plače 8,85%

26.284

7,42

Prispevek za zdrav. zav. na plače 6,56%

19.890

5,62

Prispevek za zaposlovanje na plače 0,06%

182

0,05

Prispevek za starševsko varstvo na OD 0,10%

303

0,09

1.607

0,45

354.193

100,00

Prispevek za poškodbe pri delu na OD 0,53%
Skupaj stroški dela

¾ odprave plačnih nesorazmerij, ki je prikazana v zgornji tabeli prikazuje izplačilo prve polovice
le te 28.2.2014, nastali stroški bremenijo leto 2013, so pa k temu znesku prištete še zamudne
obresti. Zneski v tej tabeli so zajeti že v tabeli o stroških dela.
Želeli bi opozoriti, da je v letu 2013 evidentirana le prva polovica ¾ odprave plačnih
nesorazmerij in sicer na več posredovanih pisnih zahtev Ministrstva za zdravje, čeprav menimo,
da je to nezakonito in je bilo naše mnenje enako kot mnenje računskega sodišča.
STROŠKI DELA SKUPAJ

jan-dec 2012

jan - dec 2013

13.196.720

13.190.538

-6.182

Stroški podjem nih pogodb

475.167

509.989

34.822

Stroški zunanjih izvajalcev zdr.stotritev preko s.p. in d.o.o.

312.099

70.016

-242.083

Plače

Študentski servis
SKUPAJ STROŠKI DELA

RAZLIKA 2013/2012

1.268

1.248

-20

13.985.255

13.771.792

-213.463

Obračunana nadomestila OD do 30 dni
Obračunana nadomestila OD do 30 dni odstopajo glede na enako obdobje preteklega leta predvsem
zaradi večjega števila rizičnih nosečnosti, poškodb in nekaterih boleznin.
Regres za letni dopust
Znesek regresa v letu 2013 je višji zaradi poračuna regresa za leto 2012.
Neobdavčene odpravnine
V letu 2013 je bilo izplačanih 17 odpravnin ob upokojitvi in 4 odpravnine ob prenehanju delovnega
razmerja. V enakem obdobju lani pa je bilo izplačanih 12 odpravnin ob upokojitvi.
V bolnišnici smo tako kot na ostalih postavkah stroškov privarčevali tudi na vseh stroških dela.
Skupni stroški dela za bolnišnico so v letu 2013 bili nižji za 213.463 EUR glede na preteklo leto.
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3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2013 znašali
831.065 EUR in so bili za 4,18 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 4,48 % nižji od načrtovanih.
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,49 %.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.055.713 EUR:
‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 831.065 EUR (končni rezultat skupine
462),
‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
znaša 160.973 EUR (podskupina 980) in
‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 63.675 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE v letu 2013 niso bile obračunane.
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2013 obračunani v znesku 613.732 EUR za
(nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, sodne takse, koleki, članarine zbornicam, izdatki za
varstvo človekovega okolja, denarna kazen – davčni nadzor)
6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2013 znašali 193.194 EUR in predstavljajo plačila obresti za
najete kredite za tekočo likvidnost 51.301 EUR, odhodke za obresti – opomini v znesku 65.356
EUR, odhodki za obresti – zamudne obresti za regres 2012 v znesku 9.930 EUR, odhodki za obresti
davčni nadzor v znesku 19.587 EUR in odhodki za obresti – odprava ¾ plačnih nesorazmerij v
znesku 47.011 EUR.
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI v letu 2013 niso bili izkazani.
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2.3. POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje
negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodkov v višini 2.137.813 EUR. Razlogov za
negativen rezulat je več in sicer: kljub izvajanju sanacijskih ukrepov je bilo na odhodkovni strani
preveč nepredvidljivih stroškov, kot so premalo plačani davki in prispevki iz davčnega nadzora za
leto 2011 v višini 550.091 EUR, poračun izplačila prve polovice odprave ¾ plačnih nesorazmerij za
obdobje 1.10.2010 – 31.7.2011 v višini 402.716. EUR, izplačilo regresa za leto 2012, višja davčna
stopnja… Vsekakor pa je en del razloga za negativno poslovanje tudi nerealizacija programa dela in
nižanje cen zdravstvenih storitev.
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz,
v katerem so izkazani prihodki in odhodki, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih
knjigah v skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov.
Izkazovanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno zaradi spremljanja
gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov na ravni države.
Pri evidenčnem izkazovanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo denarnega toka, ne pa
pravila iz Slovenskih računovodskih standardov, ki določajo načelo nastanka poslovnega dogodka.
Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki, izkazanimi v izkazu prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov.
Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva
pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je
nastal in denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javno finančnih
prihodkov in odhodkov.
Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.761.780 EUR in se od
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok)
razlikuje za 376.033 EUR. Razlika predstavljajo: neplačane terjatve in obveznosti, dani in prejeti
predujmi, nabave osnovnih sredstev.
Odprava izplačila ¾ plačnih nesorazmerij v višini 402.716. EUR je prikazana v tabeli pri stroških
dela, ni pa še v letu 2013 imela vpliva na denarni tok, saj je predvideno izplačilo za 28.2.2013.
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Likvidnostno stanje bolnišnice je zelo težko, saj je bilo na dan 31.12.2013 zapadlih 2.904.071 EUR
obveznosti. Imamo težave z dobavitelji (izvršbe, ustavitve dobav, zamudne obresti…). Brez
dodatnih varčevalnih ukrepov in poštenega financiranja bolnišnic (v primerjavimi z ostalimi
bolnišnicami smo glede financiranja v veliko slabšem položaju in na letni ravni izgubljamo čez
500.000 EUR) ne gre pričakovati boljšega likvidnostnega stanja.

konto 22 –
Neporavnane obveznosti glede
kratkoročne obveznosti
na zapadlost
do dobaviteljev

konto 24 –
kratkoročne obveznosti
do uporabnikov EKN

Skupaj stanje
na dan
31.12.2013

zapadle do 30 dni

578.021

128.437

706.459

zapadle od 30 do 60 dni

534.537

126.575

661.112

zapadle od 60 do 120 dni

804.358

261.034

1.065.392

zapadle nad 120 dni

279.065

192.043

471.109

2.195.982

708.090

2.904.071

Skupaj

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o danih
posojilih in prejetih vračilih danih posojil ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev in
prejemkih iz naslova prodaje teh deležev.
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, ki je priloga v prilogi 3/A-1,
za leto 2013 izkazujemo 555 EUR razlike med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili, ki
smo jih evidentirali po načelu denarnega toka.
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in je evidenčni izkaz. Vsebuje podatke o prejetih
zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.
V vrstici zadolževanje se izkažejo zneski, pridobljeni z najemom dolgoročnih posojil, zneski iz
naslova izdaje dolgoročnih vrednostnih papirjev in razlika med več prejetimi in vrnjenimi sredstvi
likvidnostnega zadolževanja.
V vrstici dolga se izkažejo zneski vrnjenih glavnic najetih dolgoročnih posojil in posojil z izdajo
dolgoročnih vrednostnih papirjev ter znesek iz naslova likvidnostnega zadolževanja, če je znesek
vrnjenih denarnih sredstev večji od zneska prejetih denarnih sredstev.
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2013, ki je priloga v TABELI 3/A-2, ne
izkazujemo zadolževanja in odplačil dolga.
Izkazano povečanje sredstev na računih 1.761.226 EUR je vsota presežka prihodkov nad odhodki iz
izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in zneskom, ki je v
izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov izkazan kot razlika med prejetimi
vračili danih posojil in danimi posojili.
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2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu
prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se nanašajo na leto 2013, razdeljeni
na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in
storitev na trgu.
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. 012-11/201020, 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.

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
Javna služba
Tržna dejavnost
Skupaj zavod

Prihodki
22.669.800
446.461
23.116.261

LETO 2012
Odhodki
23.001.414
439.521
23.440.935

Poslovni izid
-331.614
6.940
-324.674

v EUR, brez centov
Prihodki
21.263.773
387.018
21.650.791

LETO 2013
Odhodki
23.403.661
384.943
23.788.604

Poslovni izid
-2.139.888
2.075
-2.137.813

Graf 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti

25.000.000
20.000.000
15.000.000

10.000.000
5.000.000
0
-5.000.000
Javna služba

Tržna dejavnost

Skupaj zavod

LETO 2012 Prihodki

LETO 2012 Odhodki

LETO 2012 Poslovni izid

LETO 2013 Prihodki

LETO 2013 Odhodki

LETO 2013 Poslovni izid

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -2.139.888 EUR, iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti pa 2.075 EUR.
Pojasnila k izkazu za leto 2013 v primerjavi z letom 2012: Poslovni izid javne službe je v letu 2013
znašala -2.139.888 EUR, iz tržne dejavnosti pa 2.075 EUR, kar pomeni da se je izguba v letu 2013
glede na leto 2012 zvišala.
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Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
a) prodaja malic,
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) opravljene rentgenske storitve…
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z
naslednjimi sodili: Razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti
javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev.
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3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S
SKLEPI SVETA ZAVODA
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA
ZA LETO 2013
(predlog za obravnavo na svetu zavoda, ki mora v zvezi s porabo izida sprejeti
posebni sklep).
V letu 2013 je prišlo do presežka odhodkov nad prihodki, zato ni sredstev, ki bi se namenila za
nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2014.

Svet zavoda sprejme letno poročilo zavoda za poslovno leto 2013.

Datum: 25.02.2014
Podpis pooblaščenega računovodja
Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe
Mirjana Bušljeta
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PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU
1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del)
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2013
- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2013 (bodo dostavljeni naknadno)
PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU:
1. Priloge iz Pravilnika 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, 104/10, 104/11):
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
(priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga
3/B)
2. Potrdila o dostavi obrazcev na AJPES
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