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UVOD 
 

KOMENTAR  POSLOVANJA  POSLOVNEGA LETA 2016 

 
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je stopila v leto 2016 z optimističnimi načrti. Po katastrofalnih 

zadnjih letih, ko smo namreč od leta 2009 v povprečju poslovali z 1.125.000 euro presežka odhodkov nad 
prihodki letno in skupno  pridelali 6,5 milijona eurov kumulativne izgube, smo nato že v letu 2014 z 
ukrepi na prihodkovni in odhodkovni strani praktično izničili nastajajočo izgubo iz samega poslovanja. V 

letu 2015 smo nato prvič po več letih poslovali pozitivno, prvič uravnotežili realizirano in plačano utež (R 
1,21; P 1,20; indeks 99,2), uspešno pridobili nove programe, izboljšali klimo med zaposlenimi in našimi 
uporabniki, začeli novi investicijski ciklus posodobitve opreme, ki je v bila v preko 90% amortizirana ali 
celo odpisana.  

 

Zato smo tudi v letu 2016 predvideli uravnoteženo poslovanje, oz. presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 77.000 euro, ob prihodkih, ki bodo višji za 3,3% in odhodkih višjih za 3,1%. Vendar smo že takrat 
opozorili, da resen problem predstavljajo sproščena napredovanja javnih uslužbencev, višji regres in 
dodatne zaposlitve na najbolj kritičnih mestih, kar bo pomenilo ocenjenih okrog 600.000 euro dodatnih 

stroškov dela, ki niso pokriti v ceni naših storitev. Ob tem smo opozorili tudi da še vedno obstaja velika 
razlika med realno pričakovano realizirano utežjo (ocenjena na 1,23) in na drugi strani planirano pogodbeno 

plačano utežjo povprečnega primera (1,18) ter vsako leto neplačanimi a opravljenimi prepotrebnimi 
storitvami za naše paciente. Vsakoletna pogodba, namreč v skladu z veljavno metodologijo temelji vedno na 
preteklih rezultatih in tako ni ustreznih rešitev za napake iz preteklosti ter bo tako ob znanih likvidnostnih 

težavah in prepotrebnih investicijah v medicinsko opremo poslovanje še naprej rizično. 
 

 

 

REALIZACIJA POSLOVANJA 2016 

 

Nismo izpolnili enega glavnih ciljev zadanih v Finančnem načrtu-uravnoteženo poslovanje. Prihodki so 

znašali 24.153.728 EUR (99,1% predvidenih v FN), odhodki pa 25.313.948 EUR (104,2% predvidenih v 
FN). Finančno poročilo tako kaže 1.178.220 euro presežka odhodkov nad prihodki in to kljub temu, da 

smo  dosegli izredno visoko realizacijo planiranega programa in nekaj uspešnih prestrukturiranj programov 
med letom. Bolnišnično  smo tako zdravili za 1,7% več akutnih bolnikov in realizirali za 7,7% (675 SPP) več 
uteži kot je bilo planirano, s povprečnim realiziranim SPP 1,255 (lani 1,21). Glede na plan dela sicer nismo 

realizirali za 313.697 EUR (1,3%) programa, vendar predvsem na področjih, kjer ni bilo potrebe po tem 
(dializa) ali pa nam prostorske kapacitete niso dovoljevale ustrezne realizacije (podaljšano bolnišnično 
zdravljenje, zdravstvena nega in paliativa), teh sredstev pa tudi nismo smeli pokompenzirat z 

prerealizacijo na drugi strani (primer: opravljene artroskopske operacije nad planom, ki imajo za 

večinoma še delovno aktivno prebivalstvo predolgo čakalno dobo in na drugi strani neopravljene 

ginekološke inkontinenčne operacije, kjer pa ni čakajočih, rezultira v izpadu dohodka tako zaradi 

nerealizacije  kot neplačilu opravljenih operacij, namesto ohranitve denarja v okolju smo tako deležni dvojne 
izgube). Kljub doseženi odlični realizaciji programa zdravstvenih storitev za naše državljane in sledenje 
njihovim potrebam in ciljem Ministrstva za zdravje po skrajševanju čakalnih dob ter ob izrazitem dvigu 
povprečne uteži, ki odraža težo zdravljenja in posledične stroške je prišlo v letu 2016 celo do ponovnega 

poslabšanja oz. znižanja cene našega dela in storitev. Končna plačana utež SPP je  le 1,19  kar je samo 

94,8% realizirane (podobna situacija le v treh bolnišnicah, ki vse poslujejo negativno!?) in je najnižja med 
vsemi splošnimi bolnišnicami v RS, ob tem, da ima velika večina ostalih bolnišnic plačano 100% realizirano 
utež. Tako je ponovno prišlo do bistveno večje razlike v pri končnem plačilu za paciente prepotrebnih 
opravljenih storitev in izpada dohodka – v skupnem znesku 808.749 EUR, čemur smo že bili priča v 
preteklosti in je glavni krivec težav poslovanja naše bolnišnice. 
 

Določeni  problemi  pri realizaciji predvsem ambulantnega programa  in  obvladovanju čakalnih dob so 

posledica še vedno nezadostne kadrovske zasedenosti, kjer smo nezadovoljni s popolnjevanjem predvsem 

manjkajočega zdravniškega kadra (anestezija, interni oddelek). Uspešni smo pri pridobivanju mladih 
zdravnikov specializantov, manj pa pri nujno potrebnih izkušenih specialistih, kljub temu, da smo zaposlili 
tri nove kolege in imamo  dogovor še z nekaterimi za prihajajoče leto. 
 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2016 

 5 

 

 

Največja težava pa je, da je tudi na odhodkovni strani prišlo do v FN nepredvidenega povečanja 
izdatkov v višini 1.034.594 EUR (4,2%). Stroški blaga, materiala in storitev so presegli načrtovane za 

432.981 EUR (4,5%) predvsem pri zdravilih in zdravstvenem materialu. To je posledica spremenjene stopnje 

DDV in večjega tako obsega kot zahtevnosti zdravljenja, kar potrjuje  porast  SPP. O podobnih težavah že 
vse leto poroča večina zdravstvenih zavodov. Največje odstopanje pa je zabeleženo pri stroških dela za 
535.917 EUR (3,87%). Razlog je prenizka ocena sicer pričakovanega povišanja stroškov dela v FN, ki 
nastajajo zaradi sproščenih napredovanj plač, dviga plačnih razredov, porasta absentizma in posledično 
plačila izrednih oblik dela, zakonskega povečanja višine nadomestil za hrano in prevoz ter nujno potrebnih 
novih zaposlitev predvsem strokovnega kadra. Vse leto trajajoča pogajanja med Združenjem 
zdravstvenih zavodov Slovenije in MZ o potrebnosti pokritja omenjenih zakonsko določenih 
povečanih izdatkov, predvsem sproščenih napredovanj, žal niso obrodila pozitivnega dogovora. Prav 

tako smo šele pri končnem letnem obračunu spoznali da tudi ni prišlo do dokončne odprave plačilne 
anomalije ustreznega plačila naši bolnišnici. 
 

Pri realizaciji letnih ciljev smo od 39 zadanih uspešno izvršili 30 (77%) letnih ciljev. Letni cilji s 

področja razvoja stroke, kakovosti, varnosti, komunikacije so 100%  realizirani.  Skrb za kakovost je 

naša stalnica.  Nadaljujemo z zavezami akreditacije, obnavljamo že pridobljene ISO standarde, merimo 
zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih,… Povečali smo  notranje kontrole varnosti in kakovosti, uvajamo 
ukrepe za izboljšanje, nadzorujemo povprečno ležalno dobo na oddelkih (5,04 dni)  in s tem posteljne 

kapacitete,… 

 

Veliko pozornost polagamo izboljšanju komunikacije in odnosov tako med zaposlenimi kot do naših 
uporabnikov in zainteresirane javnosti. Z izboljšano finančno situacijo, ureditvijo prostorov, opreme in 
kadrov bomo tudi lažje sledili zadanim ciljem zagotavljanja vrhunske zdravstvene storitve našim 
uporabnikom, k čemu smo se zavezali tudi z pridobljeno mednarodno akreditacijo naše bolnišnice ( Canada  
international).  

Pri pridobivanju novih programov smo uspešno na razpisu MZ pridobili aparat in konec leta tudi ustrezni 

del programa za magnetno resonančno slikanje ( iz OI LJ), uredili potrebne prostore, zaposlili potreben 
strokovni kader, kar predstavlja izreden napredek tako za stroko, paciente našega okolja kot poslovodenje . 
 

Predvsem pa niso bili realizirani pomembni cilji, kot so uravnoteženo poslovanje, izboljšanje 
likvidnosti in začetek gradnje Urgentnega centra Ptuj. Z izjemo omenjenega smo na področju 
investicijske dejavnosti, kljub pomanjkanju likvidnostnih sredstev, do konca 2016 realizirali večino 
projektov (z odloženim financiranjem preko 3 milijone eurov nujno potrebne opreme- CT, MR, ginekološki 
UZ, laboratorijska oprema, Ris-Pacs, serverji in 80 računalniških enot, anestezijski aparat in dve operacijski 
mizi, defibrilator, dializni aparati,…). Sproti smo nabavljali in nadomeščali tudi ostalo vitalno potrebno 
opremo, ki pa je je vse več in katere vzdrževanje je vse dražje. Enako velja za prostore. Odpisanost opreme 

je v letu 2016 znašala 0,75, v letu 2015 pa 0,92. 
 

Projekt URGENTNI CENTER PTUJ, ki je  od 2015 dokončno uvrščen v Načrt razvojnih programov 
države,  še ni realiziran. Zagotovljena je večina sredstev, potrebna je še potrditev novelacije investicijskega 
projekta, podane pa so tudi rešitve za zagotovitev potrebnega lastnega deleža bolnišnice. Realizacija se 
premika v leto 2017. 

 

Povečevanje deleža tržne dejavnosti še vedno temelji predvsem na novih samoplačniških programih 
estetske kirurgije, večji razmah pa bo možen šele po pridobitvi novih prostorskih kapacitet in ustrezne 

opreme. 

 

Ponovno negativno poslovanje sedaj ponovno poglablja že tako težko likvidnostno situacijo zaradi 
negativnega poslovanja preteklih let. Tako se zapadle obveznosti še povečujejo (stanje na dan 

31.12.2016 je 5.611.947 eur). Povprečno plačujemo z 190 dnevi zamude, zamudne obresti nas še naprej 
bremenijo (80.000 eur letno), prav tako vračanje kreditnih sredstev do EZR, zato skupaj z MZ in MF iščemo 
rešitev omenjene problematike, saj je eden od prioritetnih ciljev sedanje vlade tudi dolgoročna stabilizacija 
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poslovanja bolnišnic. V novembru 2016 smo tudi pripravili Sanacijski načrt za izboljšanje likvidnosti, a žal 
nobena od predlaganih rešitev  še ni potrjena s strani MZ. 
 

 

Po solidnem letu 2015 je poslovno leto 2016 za SB Ptuj žal ponovno prineslo nove izredne razmere 

poslovanja. Povečanje velikega dela odhodkov, na katere praktično ne moremo vplivat in so predvsem 
posledica nenavadnih razmer pogojev poslovanja v naši državi s postavljenimi povečanimi zahtevami 
obsega, kvalitete in cene storitev, s povečanimi strokovnimi, kadrovskimi in birokratskimi normativi, ki jim 

ne sledi ustrezen prihodek in na drugi strani še nerazumno zmanjševanje cene opravljenih storitev in 
neustrezno plačevanje le teh, čemur pa smo že bili priča v preteklosti, je pričakovano rezultiralo v 
negativnem poslovanju.  

 

Bolnišnica Ptuj, kot javni zavod na javnem segmentu dela, deluje kot neprofitna ustanova z osnovnim 

ciljem izvajanja kvalitetnih, varnih, dostopnih zdravstvenih storitev predvsem za paciente podravske 

regije in širše. V letu 2016 smo uspeli izpolnit večino zadanih ciljev v smeri izvajanja kvalitetnih 

zdravstvenih uslug za naše paciente. Kljub več let pojavljajoči zapostavljenosti in podfinanciranosti 

programov ter posledični podhranjenosti tako na kadrovskem področju kot pri potrebni opremi in 

prostorih bolnišnice Ptuj, smo v letu 2016 opravili odlično realizacijo predvidenega programa 
zdravstvenih storitev, dvignili strokovnost in opremljenost bolnišnice, kar je pogoj za kvalitetno in 
varno opravljene storitve zdravljenja, nismo imeli nobene afere, zadovoljstvo vseh deležnikov okrog 
bolnišnice Ptuj je boljše kot v preteklih letih. Žal nismo uspeli doseči sistemskih rešitev potrebnih za 
finančno stabilizacijo bolnišnice, kar ostaja ena od osnovnih nalog in usmeritev tako za upravo 

bolnišnice, kot predstavnika ustanovitelja (MZ). V letu 2016 je prevladala tako v javnosti kot pri 

odločevalcih in izvajalcih prioriteta sistema, ki je bil usmerjen predvsem v kvantiteto (čim več - čim 
prej) storitev za pacienta in tu smo svojo nalogo opravili praktično v celoti! 

 

Še naprej iščemo možnosti za prepotrebno stabilizacijo poslovanja, ki bo kljub nadaljnjem izvajanju 
sanacijskih ukrepov možna le z ustreznejšo plačilno politiko opravljenih storitev ter ustrezno 
»dokapitalizacijo« oz. ugodno dolgoročno zadolžitvijo, ki je nujna za stabilnejše uravnoteženo 
dolgoročno poslovanje in ustrezen razvoj bolnišnice Ptuj, ki po obsegu pokritja prebivalstva in svojem 
140 letnem delovanju niti približno ne spada med obrobne, temveč je ključni deležnik ohranjanja 

enakosti v Sloveniji za 120.000 državljanov Spodnjega Podravja. 

 

 

                  Direktor 

                  Andrej Levanič, dr. med. spec.     
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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 
 

Direktor SB Ptuj 

 

 

VODSTVO ZAVODA 

 

- Direktor SB Ptuj – Andrej Levanič, dr. med. spec.                                                                                      
- Pomočnica direktorja za zdravstveno nego SB Ptuj – Sabina Bricelj Čelan, dipl. med. sestra, 

univ. dipl. org. 
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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 120.000 prebivalcev.  
 

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

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

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

I 56.102         Okrepčevalnice in podobni obrati; 
M 72.110       Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije; 

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

M 72.200     Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike: 
P 85.590       Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; 

Q 86.100     Bolnišnična zdravstvena dejavnost; 
Q 86.220  Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost; 
Q 86.909  Druge zdravstvene dejavnosti; 

S 96.010  Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. 
 

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

 kirurgija s specialističnimi ambulantami,  
 ortopedija s specialističnimi ambulantami, 
 ginekologija in porodništvo s specialističnimi ambulantami, 
 interna medicina z diabetološkim dispanzerjem, specialističnimi internističnimi ambulantami, 
 pediatrija s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko, 
 oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje (v nadaljevanju: PBZ). 

 oddelek za reanimacijo, anestezijo, nego in terapije bolečine s protibolečinsko ambulanto, 
 rentgen z rentgenološko in ultrazvočno diagnostiko, CT, MRI, 

 oddelek za znanstveno raziskovalno dejavnost, 

 lekarna, 

 laboratorijska diagnostika, 

 hospitalna in ambulantna medicinska rehabilitacija, 

 očesna specialistična ambulanta, 
 otorinolaringološka specialistična ambulanta, 
 nevrološka specialistična ambulanta, 
 program SVIT, Dora 

 

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 
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programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina ter študentov 
univerzitetnega študijskega programa medicina. 
 

Za uresničevanje svojega poslanstva preko izvajanja navedenih dejavnosti se SB Ptuj povezuje in 
sodeluje z drugimi subjekti v slovenskem zdravstvu, predvsem pa z Ministrstvom za zdravje (v 

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

nadaljevanju: ZZZS) kot plačnikom in z zdravstvenimi institucijami oziroma ustanovami na 
primarni, sekundarni in terciarni ravni.  
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PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
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E1 ZDRAVNIKI                                     75     

  Specialist         3     9     4 1 10 7 1 1 4   40     

  

Specialist - dopolnilno delo (8 
ur/teden)                     1               1   1 

  Specializant         3     4   2     4 4     7   24 23 23 

  

Zdravnik brez specializacije z 
licenco                   1                 1     

  

Zdravnik brez special./po 
oprav.sek. (sobni zdrav.)               1                     1   1 

  Pripravnik-zdravnik               4     1   3           8 8 8 

E3 ZDRAVSTVENA NEGA                                     258     

  Koordinator v ZN 1                                   1     

  

Samostojni strokovni sodelavec v 
ZN                                     0     

  Diplomirana medicinska sestra         1     17 5 2 5   11 8   1 21   71   7 

  

Diplomirana medicinska sestra - 
inštrumentarka                         12           12   1 

  

Diplomirana medicinska sestra - 
sterilizacija                                     0     

  

Diplomirana babica v porodnem 
bloku IT III                           8         8   1 

  Srednja medicinska sestra         2   1 38 11 16 13 1 26 19 1   8   136   12 

  Srednja medicinska sestra - babica                           5         5     

  

Srednja medicinska sestra - 
inštrumentarka                         2           2     

  

Srednja medicinska sestra - 
mavčarna                         4           4     

  

Srednja medicinska sestra - 
sterilizacija                         6           6     

  Bolničar - negovalec                   5                 5   2 

  Pripravnik zdravstvene nege               3   1     2 1         7 7 7 

  Pripravnik bolničar - negovalec                   1                 1 1 1 
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E2 FARMACEVTSKI DELAVCI                                     7     

  Farmacevt specialist                                   2 2     

  Farmacevtski tehnik                                   3 3     

  Pripravnik farmacevtski tehnik                                   2 2 2 2 

E4 
RTG, FIZIOTERAPIJA, 
LABORATORIJ                                     40     

  Radiološki inženir         12                           12   1 

  Pripravnik radiološki inženir         1                           1 1 1 

  Fizioterapevt             13                       13   3 

  Pripravnik fizioterapevt             1                       1 1 1 

  Medicinski biokemik - specialist           2                         2     

  

Specializant (laboratorijska 
medicina)                                     0     

  Inženir laboratorijkse biomedicine           2                         2     

  Analitik v laboratorijski medicini           2                         2     

  

Pripravnik - analitik v laboratorijski 
medicini                                     0     

  Laboratorijski tehnik           7                         7   1 

  Pripravnik laboratorijski tehnik                                     0     
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B DIREKTORJI                                     2     

  Direktor/pomočnik 2                                   2     

                                              

J NEZDRAVSTVENI KADER                                     103     

  Visoka  VII/1, VII/2 8                                   8     

  Višja  VI 4 1           1                     6     

  Srednja  V 9 1 1 2 3     6     2 1 11 6 1 1 1 1 46   6 

  VKV/KV  IV 1 12   3                             16     

  PKV  II   15 4 6       1                 1   27   4 

S K U P A J    25 29 5 11 25 13 15 84 16 28 26 3 91 58 3 3 42 8 485 43 83 
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JAVNA 
DELA                 2   1     2           5 4 4 

SKUPAJ                 86   29     93           490     

PRIPRAVNIKI                                       20     

Porodni               1 2         1 2     1   6     
Invalidi II in III 
kat. (4-urn.)     1     0,5     1     0,5   1 0,5         4,5     
Skrajšani 4,6,7 
urnik   1       0,5     2         0,5 3     1   8     

  
                      

 
  dop. zdr.   invalidi       skrajšani starš. 

 
porodnice 

     
Skupaj 490 0,5 4,5   7,5 

 
8 469 

 
  otroški 1 SMS adm./zdr.   SMS DMS 

 
SMS DMS   

    

  
  rtg      2 1     gin.      2   

 
  

gin/zdr. 
1 

     

    
otr      1 int.       1   

int.       
3 int.       1 

 
    

int.       
1 

     

 
  

 
steril   2     

upr.        
2 gin.      2 

 
int 1 

gin.      
1 

     

    
kuhin. 2 int.zdra.1   

gin.adm 
2   

 

krg          
1 

fiz.       
1 

     

    
      krg    1    rtg/zdr  1 

 
  rea 1 

     

 
  

  
gin.    1       rea       1 

 

rea/zdr. 
1   

     

                       

    
Skupaj  Pripravniki Specializanti Rizične/bolniške Skupaj 

     

    

469 20 23 15,5 410,5 
     

                       

 

Zdravstveni kader 380   78% 
                 

 

Nezdravstveni kader 110   22% 
                 

 

SKUPAJ 490   100% 
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ZAVOD:  SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 

Naslov: POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 

POSLOVNO 

POROČILO ZA 
LETO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna oseba: ANDREJ LEVANIČ 
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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, 58/08-

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), 

‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 

ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 

ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-

ZPPKZ, 40/12-ZUJF), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi, 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS. 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – 

ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718), 

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

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

‒ Navodilo o pripravi 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 in 86/16), 

‒ 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, 94/14 in 100/15) 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

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

‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 
103/15), 

‒ 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. 2010) 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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c) Interni akti zavoda: 

 

- Statut SB Ptuj,  

- Poslovnik sveta zavoda, 

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

- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, 

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

- Pravilnik o 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, 
- Pravilni 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 prisotnosti psihoaktivnih snovi in prepoved uporabe nedovoljenih psihoaktivnih 

snovi na delovnem mestu in postopku za ugotavljanje njihove prisotnosti pri delodajalcu, 

- Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje ( mobbing ) na delovnem mestu in varovanje 

dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici Ptuj. 
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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. 

 

                                                 
1 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, estetske operacije, 
bariatrične operacije še povečalo). 
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Doseganje našega jasno opredeljenega poslanstva in vizije, da bodo naši pacienti deležni vrhunske 

zdravstvene oskrbe, ki mora bit kakovostna, strokovna in varna, bolnišnica pa bo v slovenskem 
prostoru in širše prepoznana kot sodobna, varna in prijazna ter tudi poslovno učinkovita uspešna 
bolnišnica, ostaja naš osnovni cilj. Le ta nas opredeljuje in umešča v širši družbeni prostor, ki prav 
tako stalno dinamično vpliva nas. Zato se je potrebno za uspešen prehod v prihodnost tudi ustrezno 
stalno pravočasno odzivat na spremenjene razmere. 
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Dolgoročni cilji so naslednji:  

 

Dolgoročni cilj bolnišnice na področju obsega dela, finančnega poslovanja in obvladovanja 
stroškov je zagotavljanje zadostnih sredstev za stabilno poslovanje bolnišnice, ki je osnova za 
dolgoročni strokovni razvoj bolnišnice. Izpostavljamo naslednje pomembne dolgoročne cilje: 

- Izpolnjevanje planiranega obsega programa s plačniki (predvsem ZZZS) na osnovi 
dejanskih potreb prebivalstva, 

- Uvajanje novih in širitev že obstoječih zdravstvenih programov  na osnovi potreb 
prebivalstva,  

- Povečevanje obsega tržne dejavnosti 
- Pozitivno poslovanje in s tem postopno pokrivanje izgube iz preteklih let. 

- Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti 
- Učinkovita izraba obstoječih sredstev in učinkovita naložbena politika 

- Preglednost poslovanja 

- Obvladovanje stroškov in povečevanje učinkovitosti 

- Spremljanje izvajanja pogodb do dobaviteljev s določitvijo skrbnikov pogodb. Na podlagi 
podatkov bomo zagotovili boljše načrtovanje, pripravo in izvedbo prihodnjih postopkov. 

Strokovni razvoj, razvoj kakovosti in varnosti ter komunikacija: 

- Stalno spremljanje in izboljševanje procesov zdravstvene in nezdravstvene oskrbe, s ciljem 
doseganja najsodobnejših z dokazi podprtih smernic obravnave, multidisciplinarnega 
pristopa celostne obravnave pacienta in stalnega nadgrajevanja akreditacijskih meril na vseh 

področjih delovanja zavoda. 
- Projekt znanstveno raziskovalnega oddelka bo stimulator stalnega izobraževanja in 

inovativnega razmišljanja. 
- Stalna  interna komunikacija, komunikacija z uporabniki in izvajanje informativno 

izobraževalnih akcij ter prenos informacij do medijev za izvajanje našega poslanstva za vse 
nas, izvajalce in uporabnike.   

 

Cilje bolnišnice na pedagoškem področju, kadri in krepitev povezav in sodelovanje lahko 

strnemo in sicer:  

- zagotavljati pogoje za normalno kadrovsko delovanje zavoda, v smislu nadomeščanja 
odhodov v pokoj oz. prenehanja delovnega razmerja iz drugih razlogov,  

- prioritetno zagotoviti ustrezno kadrovsko zasedbo na delovnih mestih, kjer je to nujno 

potrebno za ohranitev dejavnosti, 

- na ostalih delovnih mestih oz. poklicih, kjer niso prisotni tako pereči kadrovski problemi je 
načrtovati ohranitev obstoječega stanja zaposlenih, 

- na pedagoškem področju je Splošna bolnišnica učna bolnišnica za zdravstvene tehnike, 
kakor tudi diplomirane medicinske sestre in ta status Splošna bolnišnica mora obdržati, 

- permanentno izvajanje izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj v in izven zavoda, glede 
na strokovne zahteve ( napredek na znanstvenem in raziskovalnem področju in zahteve za 
pridobitev oz. podaljšanje licenc, napredovanje) ter zahteve delovno pravne zakonodaje in 

kolektivnih pogodb. 

- nadaljnja krepitev povezav in sodelovanja z drugimi bolnišnicami, obema UKC, ter 

socialnovarstvenimi, vzgojno izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter 
posamezniki. Sedanja koordinacija z Zdravstvenim domom Ptuj je zadovoljiva, a se bi dala 

na določenih segmentih izboljšati, predvsem na področju racionalizacije stroškov. 
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Na področju investicij, prostorske ureditve in vlaganj v informatiko lahko cilje strnemo kot 

sledi: 

- na področju investicij je bilo v preteklih letih storjenega že veliko, a bo v prihodnje potrebno 
izvajati investicije v obnovo zastarele in že amortizirane medicinske opreme. Prav tako bodo 
potrebna sprotna vzdrževalna dela na posameznih oddelkih v smislu beljenja, zamenjave 

dotrajanih podov in sprotnega investicijskega vzdrževanja, 
- potrebno bo zamenjati računalniško in programsko opremo, posodobit informacijski sistem 

ter urediti elektronsko arhiviranje, 

- prioritetni cilj na področju prostorske ureditve je vsekakor izgradnja urgentnega centra, 

nadalje obnova in preureditev oddelka za intenzivno terapijo in ureditev novih operativnih 

prostorov, ki bi jih umestili v nadstropje zgradbe urgentnega centra. V prihodnje bo 

potrebno urediti nove prostore diabetične ambulante. Na kirurškem in internem oddelku 
nameravamo urediti nove zdravniške sobe. Sredstva za navedeno področje bomo pridobili iz 
proračuna RS, iz naslova amortizacije, donacij in nenazadnje tudi kohezijskih skladov EU. 
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3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 

 

Primarni letni cilj SB Ptuj je pozitivni poslovni rezultat, ob ohranitvi najmanj dosežene ravni 
kakovosti obravnav v letu 2015. 

 

1. Obseg dela, finančno poslovanje in obvladovanje stroškov  
- Doseganje 100% planiranega obsega dela do ZZZS in preseganja pogodbenega plana za 

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

- Povečanje prihodkov iz širitev pogodbenih programov do ZZZS in pridobitve novih programov 
v skupni vrednosti 504.881 evrov (Širitve programov: kolki, kolena, artroskopije, siva mrena. 
Novi programi: operacije na stopalu (hallux valgus) in operacije na ožilju (krčne žile). 

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

- Preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo. 
- uravnoteženo poslovanje – usklajenost odhodkov s prihodki, 

- Tekoče spremljanje plačilne sposobnosti, 
- pridobitev EU ali proračunskih sredstev za financiranje projektov, 

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

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

- Izdelava letnega načrta, spremljanje stroškov izobraževanja in ustrezno ukrepanje v skladu s 
predvidenimi ukrepi, 

- Dosledno spremljanje izvajanja pogodb do dobaviteljev (skrbnik pogodbe), 

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

 

2. Strokovni razvoj, razvoj kakovosti in varnosti ter komunikacija 

 

- Izboljšanje kazalnikov kakovosti, njihovo spremljanje, ter njihova objava, 
- Povečano informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti, komunikacij, 

izvajanje pogovorov o varnosti, varnostnih vizit in mortalitetnih konferenc, 

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

- Obnovitev vizije in strateških ciljev bolnišnice, posameznih oddelkov, ter njihova analiza, 
- Povečati zadovoljstvo pacientov oz. uporabnikov zdravstvenih storitev v naši bolnišnici. 
- Izvajanje kategorizacije zdravstvene nege in vključitev v odpustno pismo, 
- Uvesti 4 nove klinične poti, 
- Povečati število (eno)dnevnih bolnišničnih obravnav pacientov in skrajšanje čakalne dobe, 
- Razvijati nove storitve oz. metode obravnav na področjih, kjer to narekujejo potrebe 

(alternativne metode poroda, analgezije, odprtje mediacijske pisarne…) 
- Obvladovanje bolnišničnih okužb, 
- Notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode, 

- Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih informativno – 

izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih, 

- Sodelovanje z mediji, 
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3. Kadri, pedagoško področje in krepitev povezav ter sodelovanje  

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

- Promocija zdravja na delovnem mestu, 

- Spremljanje, analiziranje in zmanjšanje absentizma, 
- Vodenje letnih razgovorov z zaposlenimi, 

- Organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja medicine, 
zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, higiene rok, kulture varnosti in kakovosti, 

temeljnih postopkov oživljanja, idr.. 
- Krepitev partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, izvajalci zdravstvenih storitev, 

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

- Prenos primerov dobrih praks. 

 

4. Investicije, prostorska ureditev in vlaganje v informatiko  

 

- Planiranje le najnujnejših investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu in zmanjšanje 
stopnje odpisanosti opreme,  

- Realizacija strateškega projekta (urgentni center), 
- Posodobitev infrastrukture informatike (zagotavljanje varnosti in zmogljivosti dela) in 

vzdrževanje komunikacij – RIS PACS sistem 

- pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih virov, 

- Posodobitev računalniške in programske opreme (nov kadrovski in finančno računovodski 
sistem) 

- Ureditev elektronskega arhiviranja e Računov 
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

Na osnovi dolgoročnih ciljev je bilo izpostavljenih 39 pomembnejših letnih ciljev, od katerih je bilo 

realiziranih 30 ciljev (77 %), nerealiziranih ali delno realiziranih pa je ostalo 9 ciljev (23 %). Iz 

navedenega lahko sklepamo, da smo bili v letu 2016 manj uspešni, kot v letu 2015 (86% 

realiziranih ciljev) pri doseganju realizacije zadanih ciljev. 

 

 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3  
 

Letni cilji Realizirane 

naloge 

Nerealizirane 

naloge 

Skupaj Odstotek 

realizacije 

(%) 

Obseg dela, finančno 
poslovanje in obvladovanje 

stroškov 

6 6 12 50% 

Strokovni razvoj, razvoj 

kakovosti in varnosti ter 

komunikacija 

13 0 13 100% 

Kadri, pedagoško področje 
in krepitev povezav ter 

sodelovanje 

6 2 8 75% 

Investicijska dejavnost, 

prostorska 

5 1 6 83% 

Skupaj 30 9 39 77% 

 

Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so nekateri cilji doseženi drugi ne. 

Razloge za nerealizacijo nekaterih ciljev podajamo v točki 11. 
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LETNI CILJI PO POSAMEZNIH 

PODROČJIH 

 

KAZALEC MERJENJA USPEŠNOSTI 

 
REALIZACIJA CILJEV V LETU 2016 

OBSEG DELA, FINANČNO POSLOVANJE IN OBVLADOVANJE STROŠKOV 

 
 

Doseganje 100% planiranega obsega dela do 

ZZZS in preseganja pogodbenega plana za 

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

glede na potrebe zavarovanih oseb 

Doseganje 100% realizacije programa do 

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

planov na posameznih dejavnosti, 

- poglobljeno spremljanje 
realizacije na segmentih, kjer se tekom leta 

pojavljajo odstopanja od zastavljenih 

pogodbenih obsegov ZZZS, 
- spremljanje ustreznosti 

evidentiranja zdravstvenih 

storitev (komisija za SPP, 
ustreznost evidentiranja 

spec. amb. storitev, izvedene delavnice).  

Izvedeno prestrukturiranje s ciljem 100 % 
plačila dogovorjenega programa 

Cilj je bil realiziran. Poročilo o realizaciji je 
razvidno v Letnem poročilu iz realizacije 
delovnega programa. Prerealizacija števila 
uteži in preseženega ambulantnega programa 
bistveno presega nedosežen del programa, 
kar pa je posledica sledenja potrebam 
pacientov in v manjšem obsegu težav z 
pomanjkanjem potrebnih resursov 

Povečanje prihodkov iz širitev pogodbenih 
programov do ZZZS in pridobitve novih 

programov v skupni vrednosti 504.881 evrov 

(Širitve programov: kolki, kolena, artroskopije, 
siva mrena.  

Novi programi: operacije na stopalu (hallux 

valgus) in operacije na ožilju (krčne žile). 

Poročilo o širitvi programov in pridobitvi 
novih (vrednost) 

Cilj ni bil realiziran. Pojasnilo pod točko 11. 
Letnega poročila 

Povečanje trženja storitev izven ZZZS 
(nadstandardne namestitve, storitve kuhinje, 

samoplačniške zdravstvene storitve, 

laboratorijske storitve…) 

I= prihodki na trgu (tekoče leto)  / prihodki 
na trgu (predhodno leto) 

Cilj je bil realiziran. 

847.210 EUR / 694.600 EUR= 1,22 

Preseganje programa ZZZS kjer je to plačano 
in je ekonomsko opravičljivo 

Poročilo o realizaciji programa dela do 

ZZZS 

Cilj je bil realiziran. Poročilo o realizaciji je 
razvidno v Letnem poročilu iz realizacije 
delovnega programa. 

Uravnoteženo poslovanje – usklajenost 
odhodkov s prihodki 

Indeks gospodarnosti večji od 1 Cilj ni bil realiziran. Odhodki večji kot 
prihodki in posledično indeks gospodarnosti 
nižji od 1. 

Tekoče spremljanje plačilne sposobnosti Skrajšanje povprečnega plačilnega roka Cilj ni bil realiziran. Povprečni plačilni rok 
se je podaljšal. 

Pridobitev EU ali proračunskih sredstev za 

financiranje projektov 

Poročilo o pridobljenih EU ali proračunskih 
sredstvih 

Cilj je bil realiziran. Pridobljena sredstva za 

namen RIS/PACS sistema 

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

I= odhodki materiala ali storitev glede na 

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

realizirano število SPP  (predhodno leto) 

Cilj ni bil realiziran. Indeks višji glede na 
preteklo leto, kar pomeni večje stroške glede 
na SPP. 

9.939.737 EUR / 9.237= 1.076 

9.346.756 EUR / 9.369= 997 
1076 / 997= 1,08 

Obvladovanje stroškov plač z optimalno 
izkoriščenostjo človeških virov in izboljšano 
organizacijo dela skladno s pogodbenimi 

obveznostmi bolnišnice 

Zmanjševanje števila nadur in zunanjih 
izvajalcev zdravstveni storitev glede na 
preteklo leto 

Cilj je bil delno realiziran. Povečani stroški 
zaradi nadurnega dela in nižji stroški 
zunanjih izvajalcev (podjemne pogodbe in 

ostali s.p. in d.o.o.), kar je razvidno iz 

Letnega poročila 

Izdelava letnega načrta, spremljanje stroškov 
izobraževanja in ustrezno ukrepanje v skladu s 
predvidenimi sredstvi 

 

Letni načrt je izdelan v skladu s FN in v letu 
2016 predvideva nižja sredstva za 
izobraževanje, razen v primeru, ko bi to bilo 

pokrito s strani donatorjev. 

Cilj je bil realiziran. Izdelan letni načrt 
izobraževanj in nižja lastna sredstva za 
izobraževanja, ki niso pokrita s strani 
donacij. 

Dosledno spremljanje izvajanja pogodb do 

dobaviteljev (skrbnik pogodbe) 

Poročilo o realizaciji pogodb Cilj je bil realiziran. Skrbniki redno 

spremljajo in poročajo realizaciji pogodb. 
Povečanje sredstev iz naslova donacij (nova 
oprema) za glede na doseženo raven v 
predhodnem letu  

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

Cilj je bil realiziran.  

58.978 EUR/22.561 EUR=2,61 

  

STROKOVNI RAZVOJ, RAZVOJ KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER 

KOMUNICIRANJA 

 

Izboljšanje kazalnikov kakovosti, njihovo 
spremljanje, ter njihova objava 

 

Podatkih o kazalnikih kakovosti Cilj je bil realiziran. Natančna analiza je 
podana v Letnem poročilu v poglavju 8.2. 

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

I= Število pogovorov, varnostnih vizit… 
2016/ Število pogovorov, varnostnih vizit… 
2015 

Cilj je bil realiziran. Obrazložitev v poglavju 
9. Letnega poročila 
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vizit in mortalitetnih konferenc 

 

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

Podatki o izvedenih aktivnostih Cilj je bil realiziran. Obrazložitev v poglavju 
9. Letnega poročila 

Obnovitev vizije in strateških ciljev bolnišnice, 
posameznih oddelkov, ter njihova analiza 

 

Opisni podatki o realizaciji Cilj je bil realiziran do faze analize in 

potrditve na strokovnem svetu 

Povečati zadovoljstvo pacientov oz. 
uporabnikov zdravstvenih storitev v naši 
bolnišnici 

Izvedba ankete in letno poročanje Cilj je bil realiziran. Analiza podana v točki 
8.2 Letnega poročila 

Izvajanje kategorizacije zdravstvene nege in 
vključitev v odpustno pismo 

Letno poročilo o kategorizaciji zdravstvene 
nege 

Cilj je bil realiziran. Obrazložitev v točki 8.2 
Letnega poročila 

Uvesti 4 nove klinične poti I= število kliničnih poti 2016 /   število 
kliničnih poti 2015 

Cilj je bil realiziran. Obrazložitev v poglavju 
9. Letnega poročila 

Povečati število (eno)dnevnih bolnišničnih 
obravnav pacientov in skrajšanje čakalne dobe 

I= 2016 / 2015 Cilj je bil realiziran. 

Razvijati nove storitve oz. metode obravnav na 

področjih, kjer to narekujejo potrebe 

(alternativne metode poroda, analgezije, 
odprtje mediacijske pisarne…) 
 

Poročilo o izvedenih novih storitvah Cilj je bil realiziran. Obrazložitev v poglavju 
9. Letnega poročila 

Obvladovanje bolnišničnih okužb Poročilo o obvladovanju bolnišničnih okužb Cilj je bil realiziran. Obrazložitev v poglavju 

9 Letnega poročila 

Notranja presoja standardov na osnovi ALPHA 

metode 

Poročilo o notranji presoji Cilj je bil realiziran. Obrazložitev v poglavju 
8.2 in 9. Letnega poročila 

Izboljšanje informiranja uporabnikov 
zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih 

informativno – izobraževalnih promocijskih 
akcij na različnih področjih, 
 

Izvedeni dnevi odprtih vrat, organizacija 
strokovnih srečanj bolnikov z namenom 
ozaveščanja širše javnosti, tisk zgibank, 
ažuriranje spletne strani 

Cilj je bil realiziran (4 dnevi odprtih vrat 
bolnišnice, organizacija 4 večjih strokovnih 
srečanj, ozaveščanje javnosti o kroničnih 
boleznih, nova spletna stran bolnišnice) 

Sodelovanje z mediji Število sporočil za javnost, novinarskih 

konferenc in drugih oblik sodelovanja 

Cilj je bil realiziran. Praktično tedensko 
pojavljanje v javnih medijih z različnimi 
tematikami 

  

  

KADRI, PEDAGOŠKO PODROČJE IN KREPITEV POVEZAV TER SODELOVANJE 

 
 

Povečati zadovoljstvo zaposlenih in izboljšati 
organizacijsko klimo 

Izvedba ankete in izdelava primerjalne 
analize 

Cilj je bil realiziran. Poročilo podano v 
poglavju 8.2 

Pridobivanje deficitarnih kadrov v skladu s 

planom 

Opisni kazalec Cilj ni bil realiziran. Obrazložitev v Letnem 
poročilu – poglavje 11 

Promocija zdravja na delovnem mestu Poročilo o izvedbi Cilj je bil realiziran (izvedba delavnic 
kinestezije, obvladovanje stresa, sodelovanje 

v projektu Preprečevanje in obvladovanje 
bolečine v križu pri zaposlenih) 

Spremljanje, analiziranje in zmanjšanje 
absentizma 

I= št. dni absentizma 2016/ št. dni 
absentizma 2015 

Cilj ni bil realiziran.  
12.107 dni / 11.709 dni = 1,03 

Vodenje letnih razgovorov z zaposlenimi Izvedeni letni osebni razgovori. Cilj je bil realiziran. Letni razgovori se redno 

opravijo. 

Organizacija lastnih usposabljanj in 

usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja 
medicine, zdravstvene nege, obvladovanja 
bolnišničnih okužb, higiene rok, kulture 
varnosti in kakovosti, temeljnih postopkov 

oživljanja, idr.. 

Število usposabljanj  Cilj je bil realiziran. Evidenca vodena v 

kadrovski službi. 

Krepitev partnerskega sodelovanja z lokalnimi 
skupnostmi, izvajalci zdravstvenih storitev, 

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

institucijami v regiji 

Poročila o izvedenih sodelovanjih. Cilj je bil realiziran. Obrazložitev v poglavju 
13. Letnega poročila 

Prenos primerov dobrih praks Poročilo o izvedenih dobrih praksah Cilj je bil realiziran (porod v vodi, 

Bioptron…) 
  

INVESTICIJE, PROSTORSKA UREDITEV IN VLAGANJE V INFORMATIKO 

 
 

Planiranje le najnujnejših investicij in 
investicijskega vzdrževanja v tekočem letu in 
zmanjšanje stopnje odpisanosti opreme  

I= odpisanost opreme 2016 / odpisanost 

opreme 2015. 
 

Cilj je bil realiziran. Indeks odpisanosti 

opreme je nižji, kot je razvidno iz Letnega 
poročila – poglavje 8.1 

Realizacija strateškega projekta (urgentni 
center) 

Poročilo o realizaciji  Cilj ni bil realiziran. Obrazložitev v Letnem 
poročilu. 

Posodobitev infrastrukture informatike 
(zagotavljanje varnosti in zmogljivosti dela) in 

vzdrževanje komunikacij – RIS PACS sistem 

Poročilo o realizaciji posodobitve 
infrastrukture 

Cilj je bil realiziran. RIS/ PACS sistem je bil 

konec leta implementiran in že deluje. 
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Pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih 

virov 

Realizacija pridobljenih sredstev Cilj je bil realiziran. Pridobljene donacije za 

nabavo opreme. 

Posodobitev računalniške in programske 
opreme (nov kadrovski in finančno 
računovodski sistem) 

Poročilo o izvedenih projektih Cilj je bil realiziran. Nov informacijski 

sistem že deluje v praksi. 

Ureditev elektronskega arhiviranja e Računov Poročilo o izvedbi elektronskega arhiva  Cilj je bil realiziran. Elektronsko arhiviranje 

je bilo urejeno in že poteka 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 

 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

 

Obseg programa zdravstvenih storitev je bil načrtovan na ravni Pogodbe preteklega leta, Aneksov k 
Pogodbi, Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 ter pripadajočega Aneksa. 
 

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 je bil sprejet oziroma objavljen 17. junija 2016.  

  

 

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 – pomembnejše novosti, določila za bolnišnico:  
 

 

25. člen 

 

(7) Za skrajšanje čakalnih dob Zavod ob izvedbi končnega letnega obračuna za leto 2016 

izvajalcem dodatno plača: 
 

  P   r   o   g   r   a   m I z v a j a l e c 
Obseg 

programa 

Dod. sred. 
na letni ravni 

(v EUR) 

Dod. sred. 
1.1.-31.12.2016 

(v EUR) 

1 Operacije hrbtenice   500 operacij   1.749.286,00 

2 Ortopedske operacije rame   200 operacij   356.672,60 

3 Endoproteza kolena   600 operacij   3.203.238,00 

4 Operacije na ožilju - arterije in vene (drugi posegi na 
perifernem ožilju) 

  91 operacij   346.279,12 

5 Operacije kile - odrasli   400 operacij   336.226,40 

6 EMG - plačilo do 10 % preseganja realizacije 2015       88.195,00 

7 Plačilo prvih pregledov v SAD po realizaciji       1.019.590,00 

  Skupaj 7. odstavek     0,00 7.099.487,12 

      
  Skupaj 5., 6. in 7. odstavek     28.202.436,00 71.581.455,71 

 

 

Splošna bolnišnica Ptuj se za izvajanje dodatnega obsega programa za skrajšanje čakalnih dob,  
navedenega v 25. členu Splošnega dogovora 2016 ni prijavila, zaradi nestrinjanja s pogoji in 
načinom plačila ministrstva, ki so navedeni v nadaljevanju: 
 

• Pogoji za pridobitev dodatnih sredstev (pripravljenost za sodelovanje, ustrezen kader, 

oprema in prostorske možnosti, transparentni čakalni seznami, ki jih bo izvajalec prečistil,  
1. 11. 2016 za 20% krajše čakalne dobe, ki ne presegajo najdaljših dopustnih po Pravilniku. 
 

• Način plačila storitev: 75% SPP ob opravljeni storitvi, 15% 1. 11. 2016 ob dokazilu krajše 
čakalne dobe in seznama, ostalih 10%, če uspe na nacionalnem nivoju skrajšati izbrane 
čakalne sezname in dobe za 20%. 

 

S pojasnilom o nestrinjanju s pogoji in o pripravljenosti ter zmožnostih sodelovanja pri skrajševanju 
čakalnih dob, je bolnišnica pisno obvestila  Ministrstvo za zdravje, ki pa nam po naknadno 

spremenjenih pogojih plačila enkratnega dodatnega programa ni dodelila dodatnega programa. 
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36. člen 

 

Izvajalci bodo zavarovanim osebam pri uresničevanju pravic zagotovili standarde v skladu s 
Pravili. Pri tem bodo: 

 

(15) Nudili zavarovanim osebam storitve v ordinacijskem času, ki je opredeljen v pogodbi z 
Zavodom in to enakomerno skozi vse leto. V okviru delovnega oziroma ordinacijskega časa se v 
pogodbi z Zavodom obvezno opredeli tudi odmor za malico, ki se lahko določi šele po eni uri dela 
in najpozneje eno uro pred koncem delovnega časa. Za nemoteno zagotavljanje stalne dostopnosti 

nujne medicinske pomoči svojim bolnikom v skladu z naravo dejavnosti, je izvajalec v dejavnosti 

splošne oz. družinske medicine, dejavnosti otroških in šolskih dispanzerjev ter v dejavnosti 
zobozdravstva za odrasle in mladino dolžan ordinacijski čas za zavarovane osebe Zavoda 
predhodno uskladiti s koordinatorjem te dejavnosti v izpostavi. 
 
(16) Izvajalci bodo zagotovili ordinacijski čas za zavarovane osebe Zavoda najmanj v obsegu ene 
petine s pogodbo dogovorjenega ordinacijskega časa popoldne od 16. ure naprej. Za zdravstvene 

programe, kjer zavarovane osebe izbirajo osebnega zdravnika, mora izvajalec zagotoviti, da bo 

vsak izbrani osebni zdravnik, izbrani ginekolog oziroma izbrani zobozdravnik izvajal program v 

obsegu najmanj 0,1 tima in zagotovil eno petino s pogodbo dogovorjenega ordinacijskega časa po 
16. uri.  

 

 

                                                                     40. člen 

 

(3) Zavod pri končnem letnem obračunu za koledarsko leto 2016 za endoproteze kolka in kolena, 
ortopedske operacije rame, operacije hrbtenice, endoproteze gležnja, operacija na stopalu – hallux 

valgus, operacije ušes, nosu, ust in grla, operacije žolčnih kamnov, operacije na ožilju in operacije 
kile plača izvajalcem do 10 % preseganje pogodbenega plana (za operacije kile v specialistično 
izven bolnišnični dejavnosti Zavod plača do 10% preseganje planiranih sredstev). Zavod plača 
preseganje programov akutne bolnišnične obravnave po ceni uteži končnega letnega obračuna 
akutne bolnišnične obravnave, v primeru, da izvajalec program izvaja ambulantno, pa po ceni 

točke oziroma storitve iz končnega letnega obračuna posamezne specialistično ambulantne 
dejavnosti. 

 

(4) Zavod bo pri končnem letnem obračunu za leto 2016 v celoti plačal preseganje pogodbenega 
plana prvih pregledov v specialistično ambulantni dejavnosti. Pri plačilu bo Zavod upošteval 
točkovni normativ razširjenega pregleda skupaj z začetno oskrbo (ustrezno upoštevajoč ali gre za 
oskrbo v operativnih ali neoperativnih strokah) v specialistični dejavnosti (šifra razširjenega 
pregleda 03004; šifri začetne oskrbe: 11003, 11004), povprečno ceno točke in delež obveznega 
zdravstvenega zavarovanja za posamezno specialistično ambulantno dejavnost v koledarskem letu. 
Določba ne velja za izvajalce, ki izvajajo zgolj prve preglede (okuliste, ki izvajajo zgolj program 

ugotavljanja dioptrije za predpisovanje očal, urgentne ambulante). 
 

(5) Če realizacija točk v specialistično ambulantni dejavnosti nevrologije v letu 2016 preseže 
pogodbeno dogovorjeni plan točk v tej dejavnosti, Zavod pri končnem letnem obračunu 2016 v 

okviru obračuna specialistično ambulantne dejavnosti nevrologije dodatno plača do 10 % 
preseganje realizacije točk EMG storitev s šiframa 12030 in 13631 v primerjavi z letom 2015, toda 
največ do višine preseganja pogodbeno dogovorjenega plana točk v specialistično ambulantni 
dejavnosti nevrologije. Pri plačilu Zavod upošteva povprečno ceno točke in delež obveznega  
zdravstvenega  zavarovanja v specialistično ambulantni dejavnosti nevrologije. 
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(6) Če realizacija točk v specialistično ambulantni dejavnosti kardiologije v letu 2016 preseže 
pogodbeno dogovorjeni plan točk v tej dejavnosti, Zavod pri končnem letnem obračunu 2016 v 
okviru obračuna specialistično ambulantne dejavnosti kardiologije dodatno plača preseganje 
realizacije točk storitev s šiframi 12601, 12602, 12603, 12604, 12620 in 12630 v primerjavi z letom 

2015, toda največ do višine preseganja pogodbeno dogovorjenega plana točk v specialistično 
ambulantni dejavnosti kardiologije. Pri plačilu Zavod upošteva povprečno ceno točke in delež 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v specialistično ambulantni dejavnosti  kardiologije. 
 

(7) Če realizacija točk v specialistično ambulantni dejavnosti ultrazvok ali kardiologije v letu 

2016 preseže pogodbeno dogovorjeni plan točk v tej dejavnosti, Zavod pri končnem letnem 

obračunu 2016 v okviru obračuna specialistično ambulantne dejavnosti ultrazvok dodatno plača 
preseganje realizacije točk storitev s šiframi 36103, 36121, 36122, 36123, 36124 in 36125 v 
primerjavi z letom 2015, toda največ do višine preseganja pogodbeno dogovorjenega plana točk v 
specialistično ambulantni dejavnosti ultrazvok in kardiologije (velja za izvajalce, ki imajo v 
pogodbi planiran ultrazvok). Pri ugotavljanju realizacije se upošteva število storitev in točk 
obračunanih za različne zavarovane osebe v letu 2016 v primerjavi z obračunanim številom storitev 
in točk za različne zavarovane osebe v letu 2015 (za eno zavarovano osebo se upošteva le prvo 
obračunana storitev v letu in pripadajoče število točk). Pri plačilu Zavod upošteva povprečno ceno 

točke in delež obveznega zdravstvenega zavarovanja v specialistično ambulantni dejavnosti 
ultrazvok. 

 

 

                                                          Priloga BOL II/b-1 

 

CT PREISKAVE 

 

 Načrtovani obseg programa na kumulativni ravni in tudi po posameznih skupinah radioloških 
diagnostičnih postopkov (v nadaljnjem besedilu: SRDP) je za CT preiskave enak načrtovanemu 
obsegu programa za preteklo pogodbeno leto, za MR preiskave pa je enak realiziranemu obsegu 

programa za preteklo pogodbeno leto. 

 

Pogodbena vrednost programa za CT preiskave za tekoče pogodbeno leto temelji na načrtovanem 
obsegu programa, strukturi po posameznih SRDP in veljavnih cenah preiskav. Pogodbena vrednost 

programa za MR preiskave temelji na realizirani vrednosti programa v preteklem pogodbenem letu. 

 

 

Vlada RS je 22. decembra 2016 sprejela Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016.  

 

Aneks 1 k Splošnemu dogovoru 2016 – pomembne novosti/določila za Splošno bolnišnico Ptuj: 
 

 V 17. členu se kot ločeno zaračunljiv material dodajo preiskave nadzornih kužnin na 
prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov. Posledično se dopolni tudi cenik ločeno 
zaračunljivega materiala – Priloga III. Izvajalci lahko preiskave zaračunajo Zavodu                  
od 1. 1. 2017 dalje 

 

 V 40. členu se s 1.1.2016 dopolnijo (5), (6) in (7) odstavek tako, da se glasijo: 

»(5) Če realizacija točk v specialistično ambulantni dejavnosti nevrologije v letu 2016 
preseže pogodbeno dogovorjeni plan točk v tej dejavnosti, Zavod pri končnem letnem 
obračunu 2016 v okviru obračuna specialistično ambulantne dejavnosti nevrologije dodatno 
plača preseganje realizacije točk EMG storitev s šiframi 12030,13631, 13633 in 13691 v 
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primerjavi z letom 2015, in sicer do 10%. Izvajalcem, navedenim  v 25. členu v 7. odstavku v 

6. točki, Zavod poleg tega plača dodatno še obseg programa iz 25. člena. Plačilo 
preseganja iz prvega in drugega stavka tega odstavka je možno največ do višine preseganja 
EMG oz. pogodbeno dogovorjenega plana točk v specialistično ambulantni dejavnosti 
nevrologije. Pri plačilu Zavod upošteva povprečno ceno točke in delež obveznega  

zdravstvenega  zavarovanja v specialistično ambulantni dejavnosti nevrologije.« 

 

(6) Če realizacija točk v specialistično ambulantni dejavnosti kardiologije preseže 
pogodbeno dogovorjeni plan točk v tej dejavnosti, Zavod pri končnem letnem obračunu v 
okviru obračuna specialistično ambulantne dejavnosti kardiologije dodatno plača 
preseganje realizacije točk storitev s šiframi 12601, 12602, 12603, 12604, 12620 in 12630 v 
primerjavi z letom 2015, toda največ do višine preseganja pogodbeno dogovorjenega plana 
točk v specialistično ambulantni dejavnosti kardiologije. Pri plačilu Zavod upošteva 
povprečno ceno točke in delež obveznega zdravstvenega zavarovanja v specialistično 
ambulantni dejavnosti kardiologije. 

Če je bilo v letu 2015 preseženo pogodbeno dogovorjeno število točk kardiologije, se za 
osnovo plačila preseganja navedenih storitev upošteva realizirano število točk v letu 2015 
za navedene storitve zmanjšano za odstotek preseganja točk dejavnosti kardiologije v letu 
2015. 

 

(7) Če realizacija točk v specialistično ambulantni dejavnosti ultrazvok ali kardiologije 
preseže pogodbeno dogovorjeni plan točk v tej dejavnosti, Zavod pri končnem letnem 
obračunu v okviru obračuna specialistično ambulantne dejavnosti ultrazvok ali kardiologije 
dodatno plača preseganje realizacije točk storitev s šiframi 36103, 36121, 36122, 36123, 
36124 in 36125 v primerjavi z letom 2015, toda največ do višine preseganja pogodbeno 
dogovorjenega plana točk v specialistično ambulantni dejavnosti ultrazvok ali kardiologije. 
Pri ugotavljanju realizacije se upošteva število storitev in točk obračunanih za različne 
zavarovane osebe v letu 2016 v primerjavi z obračunanim številom storitev in točk za 
različne zavarovane osebe v letu 2015 (za eno zavarovano osebo se upošteva le prvo 
obračunana storitev v letu in pripadajoče število točk). Pri plačilu Zavod upošteva 
povprečno ceno točke in delež obveznega zdravstvenega zavarovanja v specialistično 
ambulantni dejavnosti ultrazvok ali kardiologija. 

 

Če je bilo v letu 2015 preseženo pogodbeno dogovorjeno število točk ultrazvoka ali 
kardiologije, se za osnovo plačila preseganja navedenih storitev upošteva realizirano število 
točk v letu 2015 za navedene storitve, zmanjšano za odstotek preseganja točk dejavnosti 
ultrazvoka ali kardiologije v letu 2015.« 

 

 V 48. členu se za (1) odstavkom doda nov odstavek v katerem je zapisano, da  se 
programska oprema izvajalcev na podlagi okrožnic Zavoda spreminja oziroma dopolnjuje 
največ štirikrat letno, in sicer z datumom uveljavitve 1.1., 1.4., 1.7. in 1.10. 

 

 V Prilogi ZD ZAS II/a se v 31. členu v (8) odstavku spremeni obseg programa za izvajanje 
mamografskega slikanja DORA za SB Ptuj iz 5.400 slikanj v okvirnem obsegu na 5.200 

slikanj na letnem nivoju.  

 

 V Prilogi  BOL II/b, v 15. členu, se spremeni točka (9) tako, da se glasi:  
»Med potekom hospitalizacije se lahko poleg bolnišničnega primera posebej obračuna tudi 
storitev dialize, kemoterapije, radioterapije in načrtovane zdravstvene storitve, za katere 

ima zavarovanec potrjen datum v čakalnem seznamu pri izvajalcu zdravstvenih storitev in 
sodijo v sklop specialistične ambulantne dejavnosti. Pogoj je, da medicinska indikacija za 
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ambulantno zdravljenje predstavlja nadaljevanje utečenega zdravljenja, ki ni v neposredni 

povezavi s tekočo bolnišnično obravnavo.« 

 

 V Prilogo BOL II/b – 1a se v klasifikacijo CT in MR preiskav dodajo nove preiskave (RDP) 

od 1. 1. 2017 dalje   

 

 V Prilogi BOL II/b-3a se od 1. 1. 2016 dodajo novi posegi in diagnoze:  

- pri programu (9) 2 Operacija nosu, ušes, ust in grla poseg »41617-00 Vstavitev 

kohlearnega implanta«,  
- pri programu (12) 9 Operacija kile posega »30563-02 Hernioplastika parastomalne kile, 

30563-03 Hernioplastika parastomalne kile s ponovnim šivanjem stome«, 
- pri programu (8) 02 Zdravljenje možganske kapi diagnoza »Q28.0 Arteriovenska 
malformacija (AVM) predmožganskih žil«. 
         

 

Obseg programov zdravstvenih storitev se je načrtoval na ravni pogodbe preteklega leta, razen v 
prestrukturiranih dejavnostih in za programe zdravstvenih storitev iz sedmega odstavka 40. člena 
Dogovora 2016, ki se načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta (specialistična ambulantna 
dejavnost: onkologija, dializa, medikamentozni splavi; specialistična bolnišnična dejavnost: doječe 
matere (NOD), sobivanje staršev ob hospitalizirnaem otroku do starosti otroka vključno 5 let NOD), 
porodi in splavi v skladu s Prilogo BOL II/b, kirurško zdravljenje rakavih bolezni v akutni 
bolnišnični obravnavi in zdravljenje možganske kapi v skladu z metodologijo iz Priloge BOL II/b). 

 

 S Pogodbo za pogodbeno leto 2016 oziroma pripadajočimi aneksi k Pogodbi je bil na predloge 
bolnišnice po prestrukturiranju, obseg programa znižan v specialistični ambulantni in bolnišnični 
dejavnosti, kjer program ni bil realiziran daljše časovno obdobje in ni čakalne dobe ter v obsegu 
priznanih sredstev zvišanje programa v dejavnostih s preseženo realizacijo, z namenom izboljšanja 
dostopnosti do zdravstvenih storitev in posledično zmanjševanja čakalnih dob.  
 

Znižanje programa je bilo predlagano za program mamografije, operacije ženske stresne 
inkontinence in  v okviru istih sredstev zvišanje programa za diabetologijo ter artroskopske 
operacije. 

 

 

Pridobivanje novih programov                    
  

Splošna bolnišnica Ptuj je pridobila nov program magnetne resonance (MR) za november in 

december 2016 v obsegu 200 preiskav, za prihodnje leto 6.000 preiskav. Z izvajanjem preiskav so 

na radiologiji pričeli v mesecu novembru 2016. Načrtovan obseg je bil izpolnjen z indeksom 102.  
          

Med letom je bolnišnica večkrat predlagala širitve programov oziroma obvestila Ministrstvo za 
zdravje in Zavod, da je glede na število čakajočih na določene programe in čakalne dobe ter 
razpoložljiv kader, zmožna opraviti večji obseg programa, kot ima priznanega po Pogodbi, za 

naslednje posege: 

 Endoproteze kolka in kolena 

 Artroskopske operacije 

 Operacije sive mrene. 

 

Hkrati je predlagala nove programe za posege: 

 Operacije na stopalu – hallux valgus 

 Operacije na ožilju – krčne žile. 
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Glede na navedene predloge ministrstvo bolnišnici v letu 2016 ni odobrilo programov. 
  

Septembra 2016 je okviru predlogov za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 bolnišnica 
predlagala širitve obstoječih programov in nove programe za posege ter za storitve v ambulantni 
dejavnosti: 

 Endoprotezo kolka in kolena 

 Operacije na stopalu – hallux valgus 

 Operacije na ožilju – krčne žile 

 Operacije morbidne  (bolezenske) debelosti  

 Fizioterapijo 

 CT preiskave. 

    

 

A. Ambulantna specialistična dejavnost 
 

Za programe v točkah se je načrtovalo tudi število obiskov na tim, razen za programe v dejavnosti 
RTG, UZ, 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. 
 

Dogovorjeno je bilo tudi planirano število prvih pregledov. Planirano število prvih pregledov se je 
ob upoštevanju sprememb v številu timov določilo na osnovi razmerja med novim planom točk in 
količnikom med realiziranim številom točk v preteklem letu in realiziranim številom prvih 
pregledov v preteklem letu. 

 

  

B. Bolnišnična specialistična dejavnost 
 

Programi specialistične bolnišnične dejavnosti so se načrtovali na ravni pogodbe preteklega leta, 

razen programov iz desetega odstavka 40. člena Dogovora 2016, ki se načrtujejo na podlagi 
priznane realizacije preteklega leta. 

  

Za program akutne bolnišnične obravnave (SPP) se je na ravni izvajalca načrtovalo skupno število 
primerov in uteži. Za programe z dolgimi čakalnimi dobami ter druge programe, ki se izvajajo 
prednostno, so se v skladu z določbami Dogovora 2016, načrtovali posebej (prospektivni program). 
 

S pogodbo 2016 je bil dogovorjen program akutne bolnišnične obravnave s prospektivnim 

programom v obsegu 9.080 primerov in 10.760,16 uteži (brez 10% preseganja pogodbenega plana 
za določene prospektivne programe) oziroma planirana utež na primer 1,185. Plan programa, ki 
vključuje 10% preseganje za določene prospektivne programe: kile, žolčni kamni, kolki, kolena) pa 
znaša 9.169 primerov in 10.914,79 uteži oziroma planirana utež na primer 1,19. Po končnem letnem 
obračunu je priznana utež na primer 1,19, realizirana na primer pa je 1,255. 
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4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZZS in ostalih 

plačnikov  
Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (1. in 2. del) 

 

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (1. in 2. del) prikazuje primerjavo realizacije s 

plani obsega delovnega programa po Finančnem načrtu 2016 oziroma na podlagi pogodbe 
preteklega leta.  

 

V tabelah Realizacija programa v obdobju januar – december 2016 je prikazano razmerje med 

realizacijo in načrtovanim obsegom programa po Pogodbi za leto 2016, s katero so bili določeni 
programi prestrukturirani (v specialistični ambulantni dejavnosti program mamografije in 
diabetologije, v specialistični bolnišnični dejavnosti artroskopske operacije in operacije ženske 
stresne inkontinence). V Tabeli 1 je tudi realizacija novega programa magnetne resonance, ki ga je 

bolnišnica pričela izvajati meseca novembra 2016. 
 

 

A. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST 

 
Tabela 1:  Realizacija programa v obdobju januar – december 2016 za specialistično ambulantno dejavnost 

do ZZZS 
  

obiski točke obiski točke obiski točke obiski 

indeks
točke indeks obiski indeks točke indeks

0 1 2 3 4 5 6 7=5/1 8=6/2 9=5/3 10=6/4

Internistika (209 215) 13.518 33.145 14.466 35.499 13.393 33.023 99,08 99,63 92,58 93,03

Nevrologija (218 227) 1.867 16.969 1.978 17.926 1.854 17.229 99,30 101,53 93,73 96,11

Pediatrija (227 237) 4.153 31.740 4.840 39.019 4.678 36.796 112,64 115,93 96,65 94,30

Ginekologija in porodništvo (206 209) 4.751 44.537 4.681 44.979 4.920 46.326 103,56 104,02 105,11 102,99

- medikamentozni splav (E0301) 4 / 4 / 5 / 125,00 / 125,00 /

- diagnostična histeroskopija (E0302) 51 / 50 / 50 / 98,04 / 100,00 /

- histeroskopske operacije (E0303) 13 / 40 / 50 / / / 125,00 /

Kirurgija, anesteziologija in bolečinska ambulanta 
(234 251)

19.843 137.252 19.647 143.265 22.069 157.891 111,22 115,04 112,33 110,21

Ortopedija (222 231) 1.056 5.205 1.083 5.620 1.246 6.171 117,99 118,55 115,05 109,80

Otorinolaringologija (223 232) 4.168 46.028 4.027 43.700 4.081 45.387 97,91 98,61 101,34 103,86

Okulistika (220 229) 6.563 74.227 6.662 67.485 6.139 67.780 93,54 91,31 92,15 100,44

- operacije sive mrene (E0088) 388 / 388 operacij 388 operacij 100,00 / 100,00 /

Onkologija (210 219) 235 1.054 221 1.054 213 858 90,64 81,39 96,38 81,37

Diabetologija, endokrinologija (249 216) 5.797 61.731 5.649 59.313 6.004 61.440 103,57 99,53 106,28 103,59

Bolezni dojk (206 210) 931 8.346 1.143 9.450 787 8.480 84,53 101,62 68,85 89,74

Mamografija (231 211) / 7.069 / 7.474 / 5.293 / 74,87 / 70,81

Gastroenterologija (205 208) 1.689 56.959 1.596 65.354 2.006 63.597 118,77 111,65 125,69 97,31

Kardiologija (211 220) 4.074 73.254 3.523 77.966 4.255 74.672 104,44 101,94 120,78 95,78

Internistika - urgentna ambulanta (238 255) 5.449 31.955 5.870 34.395 5.696 33.444 104,53 104,66 97,04 97,24

Kirurgija - urgentna ambulanta (238 256) 11.657 102.125 11.988 105.733 12.177 106.063 104,46 103,86 101,58 100,31

Dispanzer za ženske (306 007) (kol. iz obiskov) / 26.928 / 21.531 / 29.580 / 109,85 / 137,38

št. uteži št. primerov št. uteži št. primerov št. uteži št. primerov št. uteži št. primerov št. uteži št. primerov
Fizioterapija (507 028) 2.693 1.280 2.477 1.201 2.593 1.234 96,29 96,41 104,68 102,75

št. preiskav št. točk št. preiskav št. točk št. preiskav št. točk
št. 

preiskav 

indeks

št. točk 
indeks

št. preiskav 
indeks

št. točk 
indeks

Računalniška tomografija - CT (231 245) 3.817 / 3.681 / 3.877 / 101,57 / 105,32 /

Magnetna resonanca (231 244) / / 200 / 204 / / / 102,00 /

Ultrazvok - UZ (231 246) / 68.492 / 68.548 / 68.767 / 100,40 / 100,32

Rentgen - RTG (231 247) / 140.921 / 136.029 / 136.716 / 97,02 / 100,50

št. bolnikov št. dializ št. bolnikov št. dializ št. bolnikov št. dializ št. bol. 
indeks

št. dial. 
indeks

št. bol. 
indeks

št. dial. 
indeks

DIALIZE 71 10.291 78 10.291 65 9.468 91,55 92,00 83,33 92,00

Dialize I (216 225) 4 513 6 513 5 636 125,00 123,98 83,33 123,98

Dialize II (216 225) 3 142 4 142 4 248 133,33 174,65 100,00 174,65

Dialize III (216 255) 64 9.636 68 9.636 56 8.584 87,50 89,08 82,35 89,08

REAL 16/PLAN 16

PROGRAM 

REAL JAN-DEC/2015 PLAN JAN-DEC/2016 REAL JAN-DEC/2016 REAL 16/15

 
 

 

V obdobju januar – december 2016 je bil pogodbeni program realiziran v celoti ali presežen, v 
naslednjih specialističnih ambulantah:  
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 RTG, UZ, CT, MR diabetologija, dializa I in II, kirurška splošna amb., skupaj kirurgija z 
anesteziologijo in protibolečinsko ambulanto, kirurška urg. amb., ortopedija, ginekološke 
spec. amb., ginekologija – histeroskopske operacije, diagnostične histeroskopije in 
medikamentozni splav, dispanzer za žene – količniki iz obiskov, ORL, okulistika, siva 
mrena in fizioterapija. 

 

  

Specialistični ambulanti, ki programa nista izpolnili v celoti, v obdobju januar – december 2016 pa 

sta izpolnjevali (9) odstavek 40. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016:  
 kardiologija in gastroenterologija.  

 

 

 

40. člen Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016, odstavek (9): 

»Če izvajalec pri posamezni specialistično ambulantni dejavnosti ne doseže planiranega števila 
točk v kumulativnem obdobju, doseže pa kumulativni plan obiskov, si zagotovi plačilo 
kumulativnega plana števila točk (z upoštevanjem že plačanih točk v koledarskem letu), določenega 
na podlagi kalkulativnega števila 1.430 ur efektivnega dela ambulante na leto, če realizira vsaj 
85% planiranih točk v kumulativnem obdobju in je nosilec programa zdravnik. Če izvajalec ne 
doseže kumulativnega plana obiskov, se za obračun upošteva indeks doseganja plana točk v 
kumulativnem obdobju.« 

 

Ostale specialistične ambulante programa niso izpolnile.  
 

 

Realizacija prvih specialističnih pregledov 

Tabela 2 prikazuje realizacijo dogovorjenih prvih specialističnih ambulantnih pregledov v letu 

2016. Dogovorjeni prvi pregledi so bili preseženi v naslednjih specialističnih ambulantnih 
dejavnostih: 

 gastroenterologija, ginekologija, internistika, onkologija, ortopedija, ORL, kirurgija in 

anesteziologija, diabetologija. Presežek nad pogodbenim planom je bil plačan v skladu s (4) 
odstavkom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016. 
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Tabela 2: Realizacija prvih specialističnih pregledov v letu 2016 

LETNI MESEČNI PREOST.

PLAN PLAN REAL IND REAL IND REAL IND REAL IND REAL IND PLANA

Gastroenterološka amb. 217 18 28 154,84 24 132,72 27 149,31 17 94,01 315 145,16 -98

Ginekološke amb. skupaj 2.078 173 183 105,68 197 113,76 153 88,35 175 101,06 2.119 101,97 -41

Ambulanta za bolezni dojk 868 72 42 58,06 55 76,04 65 89,86 61 84,33 629 72,47 239

Internistične amb. skupaj 585 49 51 104,62 53 108,72 55 112,82 50 102,56 621 106,15 -36

Onkološka SA 45 4 1 26,67 3 80,00 2 53,33 3 80,00 48 106,67 -3

Kardiološka amb. 640 53 38 71,25 46 86,25 39 73,13 37 69,38 524 81,88 116

Nevrološka amb. 650 54 48 88,62 47 86,77 61 112,62 35 64,62 598 92,00 52

Okulistične amb. skupaj 3.448 287 280 97,45 216 75,17 204 71,00 168 58,47 3.194 92,63 254

Ortopedska amb. 483 40 42 104,35 43 106,83 40 99,38 30 74,53 498 103,11 -15

ORL amb. 2.262 189 194 102,92 227 120,42 95 50,40 141 74,80 2.407 106,41 -145

Pediatrične amb. skupaj 2.737 228 193 84,62 221 96,89 191 83,74 214 93,83 2.456 89,73 281

Krg. in anest, reanim in 

periop. skupaj
3.604 300 374 124,53 357 118,87 275 91,56 330 109,88 4.012 111,32 -408

Diabetološka amb. 167 14 26 186,83 28 201,20 35 251,50 26 186,83 353 211,38 -186

DEC 1-12 2016SEP OKT NOV
DEJAVNOST - PROGRAM 

DO ZZZS

 
 

 

 

Realizacija prvih pregledov po načrtu ukrepov za skrajševanje čakalnih dob in stanje čakalnih 
dob  - Ginekologija, Ortopedija, Pediatrija - gastroenterološka ambulanta  
 

Na poziv Ministrstva za zdravje je bolnišnica v mesecu oktobru 2016 pričela z izvajanjem 
povečanega števila prvih specialističnih pregledov po Načrtu ukrepov za skrajševanje čakalnih dob 
v dejavnostih z daljšo čakalno dobo, kjer je bilo glede na kadrovske zmogljivosti to izvedljivo. V 
načrt za skrajševanje čakalnih dob so bile vključene ginekologija, ortopedija in pediatrična 
gastroenterološka ambulanta.  
 

 

Tabela 3:  Realizacija prvih pregledov po Načrtu ukrepov za skrajševanje čakalnih dob 

PLAN POVEČAN PLAN 2016 IND

POGODBA 2016 po Načrtu za skraj. ČD REAL IND-pogodba povečan plan
GINEKOLOGIJA 2.078 2.118 2.119 101,97 100,05

ORTOPEDIJA 483 533 498 103,11 93,43

PEDIATRIJA 2.737 2.737 2.456 89,73 89,73

DEJAVNOST 
REALIZACIJA 1-12 2016 

 
 

Ginekologija je povečan plan izpolnila z indeksom 100,05. Ortopedska ambulanta povečanega 
plana sicer ni izpolnila, indeks realizacije je 93,43, presegla pa je pogodbeni plan za 3,11% oziroma 

za 15 prvih pregledov. 

 

Ker je bila v obdobju januar- september 2016 čakalna doba za stopnjo nujnosti hitro  v pediatrični 
gastroenterološki ambulanti nad dopustno, je bila vključena v Načrt za skrajševanje čakalnih dob, 
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vendar s pogodbenim planom prvih pregledov. Zaradi nedoseganja pogodbenega plana pregledov v 

tem obdobju, dodatno povečanje ne bi bilo smiselno.  
 

V skladu z obračunom zdravstvenih storitev in prvih specialističnih pregledov je realizacija 
prikazana skupaj za vse pediatrične ambulante. Čakalna doba in število čakajočih pa je glede na 
vodenje čakalnih seznamov prikazano samo za pediatrično gastroenterološko ambulanto. 
Pediatrične specialistične ambulante skupaj pogodbenega plana prvih specialističnih pregledov niso 
izpolnile, indeks je 89,73. V mesecu oktobru je bilo v okviru pediatrije sicer opravljenih 28 prvih 

pregledov več kot v septembru in v decembru 23 pregledov več kot v novembru 2016 (Tabela 2).  
 

Kljub neizpolnitvi povečanega plana prvih specialističnih pregledov v ortopedski ambulanti in 

pediatričnih ambulantah skupaj, se je čakalna doba skrajšala tako v ortopedski ambulanti kot  
pediatrični gastroenterološki ambulanti za obe stopnji nujnosti. Gibanje čakalnih dob in števila 
čakajočih je razvidno iz Tabele 4: Čakalne dobe na dan 31. december 2016. 

 

 

Tabela 4: Čakalne dobe na dan 31. december 2016 

HITRO IND REDNO IND HITRO IND REDNO IND

september 49 ↑ 69 ↑ 64 ↑ 52 ↓
oktober 48 ↓ 61 ↓ 56 ↓ 56 ↑

november 56 ↑ 69 ↑ 50 ↓ 54 ↓
december 52 ↓ 69 ↕ 67 ↑ 63 ↑
september 90 ↑ 175 ↑ 61 ↓ 57 ↓

oktober 95 ↑ 180 ↑ 60 ↓ 60 ↑
november 85 ↓ 170 ↓ 56 ↓ 55 ↓
december 80 ↓ 170 ↕ 51 ↓ 60 ↑
september 140 ↑ 140 ↓ 20 ↓ 15 ↓

oktober 140 ↕ 140 ↕ 25 ↑ 25 ↑
november 120 ↓ 120 ↓ 12 ↓ 13 ↓
december 70 ↓ 70 ↓ 23 ↑ 9 ↓

DEJAVNOST MESEC
ČAKALNA DOBA ŠT. ČAKAJOČIH

Ginekološke SA

Ortopedska SA

Pediatrična 
gastroenterološka 
amb.

 
Opombe: 

 indikator predstavlja stanje na pretekli mesec 

 čakalna doba je izražena v dnevih  
 

 

Ginekološke specialistične ambulante 

Čakalna doba se je v dejavnosti ginekologije v decembru v primerjavi z mesecem novembrom 

skrajšala za hitro za 4 dni, za redno je ostala enaka. Število čakajočih se je za hitro povečalo za 17 
oseb, za redno pa za 9 oseb.  

 

V primerjavi z mesecem septembrom se je čakalna doba na 31. december 2016 podaljšala za 
stopnjo nujnosti hitro za 3 dni, za redno je ostala enaka. Prav tako se je, kljub opravljenem večjem 
številu prvih pregledov v obdobju oktober – december 2016 oziroma izpolnjenem povečanem 
planu, število čakajočih povečalo za obe stopnji nujnosti (za hitro za 3 osebe, za redno za 11 oseb), 

kar je posledica stalnega dodatnega naročanja  večjega števila oseb. 
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Ortopedska specialistična ambulanta 

Čakalna doba se je v ortopedski specialistični ambulanti v mesecu decembru v primerjavi s 
preteklim mesecem zmanjšala za stopnjo nujnosti hitro za 5 dni, za stopnjo nujnosti redno je ostala 
enaka. Število čakajočih se je za hitro zmanjšalo za 5 oseb, za redno pa se je povečalo za 5 oseb.   
 

V primerjavi z mesecem septembrom se je čakalna doba na 31. december 2016 skrajšala za hitro za 
10 dni, za redno pa za 5 dni. Število čakajočih se je za hitro zmanjšalo za  10 oseb, za redno se je 
povečalo za 3 osebe.  
 

 

Pediatrična gastroenterološka specialistična ambulanta 

Čakalna doba se je v decembru v primerjavi z mesecem novembrom skrajšala za obe stopnji 
nujnosti za 50 dni. Število čakajočih se je za hitro povečalo za  11 oseb, za redno se je zmanjšalo za 
4 osebe.  

 

V primerjavi z mesecem septembrom se je čakalna doba na 31. december 2016 skrajšala za hitro in 
redno za 70 dni ter je v okviru dopustne. Število čakajočih se je za hitro povečalo za 3 osebe, za 
redno se je zmanjšalo za 6 oseb.  
 

Tabela 5: Realizacija programa SVIT in programa DORA 

DEJAVNOST 

SVIT - presejalna kolonoskopija preiskave 127 84,67 23 150

SVIT - presejalna terapevtska koloniskopija preiskave 36 124,14 -7 29

SVIT - delna kolonoskopija preiskave 1 16,67 5 6

DORA - preventivna mamografija slikanja 4.738 87,74 662 5.400

SKUPAJ   

I-XII 2016

INDEKS    

I-XII 2016

PREOST. 

PLANA

PLAN 

2016

 
 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2016 

 

- 39 - 

 

B. SPECIALISTIČNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST 

 

 

Tabela 6: Realizacija programa v obdobju januar – december 2016 za specialistično bolnišnično 
dejavnost do ZZZS 

 
INDEKS

REAL 16/15
REAL 16/ 

PLAN 16

REAL 16/ 

PLAN 16

0 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6 7 8=7/6

Akutna bolnišnična obravnava
Število primerov - SPP 9.369 9.080 9.237 98,59 101,73

Število uteži 11.359,06 10.760,16 11.589,28 102,03 107,71

Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)
Zdravstvena nega in paliativna oskrba 1.801 3.398 2.565 142,42 75,49

Podaljšano bolnišnično zdravljenje 13.993 14.000 13.952 99,71 99,66

Doječe matere (NOD) 294 294 372 126,53 126,53

Sobivanje (NOD) 1.244 1.244 1.202 96,62 96,62

Prospektivni primeri

Operacija kile 366 335 372 101,64 111,04 369 372 100,95

Operacija žolčnih kamnov 319 293 324 101,57 110,58 322 324 100,53

Endoproteza kolka 152 134 154 101,32 114,93 147 154 104,48

Endoproteza kolena 125 100 107 85,60 107,00 110 107 97,27

Artroskopija 181 209 221 122,10 105,74

Odstranitev osteosintetskega materiala 84 78 91 108,33 116,67

Operacije ženske stresne inkontinence 136 140 128 94,12 91,43

Kirurško zdravljenje rakavih bolnikov 26 26 23 88,46 88,46

Splav 299 299 306 102,34 102,34

Porodi 801 801 810 101,12 101,12

Zdravljenje možganske kapi 49 49 42 85,71 85,71

REAL         

JAN-

DEC/2016     

do 110%

PROGRAM

REAL JAN-

DEC/2015      

do 100%

PLAN JAN-

DEC/2016      

do 100% 

REAL JAN-

DEC/2016      

do 100%

INDEKS
PLAN          

JAN-DEC/2016  

do 110%

 
 

 

V obdobju januar – december 2016 je bilo v okviru akutne bolnišnične obravnave realiziranih 9.237 
primerov z indeksom realizacije 101,73 oziroma 11.589,28 uteži z indeksom realizacije 107,71. 

Realizirana utež na primer na ravni bolnišnice je znašala  1,255, priznana utež na primer pa 1,190. 
 

Program v okviru neakutne bolnišnične obravnave – zdravstvena nega in paliativa je bil realiziran z 

indeksom 75,49. 

  

Indeks realizacije programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja za obdobje januar – december 

2016 znaša 99,66. 
 

Nemedicinsko oskrbni dnevi za sobivanje staršev so bili realizirani z indeksom 96,62, za doječe 
matere pa z indeksom 126,53. 

 

 

Zdravljenje možganske kapi  
V obdobju januar - december 2016 je bilo realiziranih 42 primerov, z indeksom 85,71 glede na plan 

po Pogodbi 2016. 

 

 

KIRURGIJA in GINEKOLOGIJA – prospektivni program 

Iz tabele 6 je razvidno število realiziranih primerov prospektivnega programa oziroma 
preseganje/nedoseganje programa v obdobju januar - december 2016.  

 

Glede na 110 % plan je bilo v obdobju 1-12/2016 opravljenih:   
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 3 operacije kile več, 2 operaciji žolčnih kamnov več, 7 operacij kolkov več in 3 operacije 
kolena manj. 

  

Glede na 100% plan  je bilo v obdobju 1-12/2016 opravljenih:  

 12 artroskopskih operacij več, 13 odstranitev osteosintetskega materiala več, 9 porodov več,                      
7 splavov več, 12 operacij ženske stresne inkontinence manj in 3 operacije kirurškega 
zdravljenja rakavih bolnikov manj. 

 

Realizacija programa do ostalih plačnikov 

V vseh dejavnostih so se v potrebnem obsegu izvajale zdravstvene storitve tudi ostalim plačnikom 
(KVC, doplačila za PZZ,..).  
 

Tabela 7: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2015 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2016  
(vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno 
dejavnostjo 

Zap. 

št. 
DEJAVNOST  POGODBENA 

VREDNOST 2015 

(OZZ in PZZ) 

POGODBENA 

VREDNOST 2016 

(OZZ in PZZ) 

PLAČANA 
VREDNOST 

2016 (OZZ in 

PZZ) 

INDEKS 

POGODBA 

 2016/2015** 

  EUR % EUR % EUR  

1. AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 12.420.886 57,72 12.479.156 57,30 12.636.879,97 100,47 

2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI        

3. NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 1.811.182 8,42 1.950.764 8,96 1.867.203,25 107,71 

4. DOJEČE MATERE 12.042 0,06 10.213 0,05 12.919,56 84,81 

5. SPREMLJEVALCI       

6. SOBIVANJE STARŠA OB 
HOSPITALIZIRANEM OTROKU 

43.786 0,20 43.210 0,20 41.745,46 98,68 

7. OSNOVNA ZDRAVSTVENA 

DEJAVNOST 

426.125 1,98 436.483 2,00 485.500,11 102,43 

8. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST       

9. REŠEVALNI PREVOZI       

10. LEKARNIŠKE STORITVE       

11. SPEC.AMB.DEJAVNOST 2.976.905 13,83 2.960.707 13,60 2.950.975,19 99,46 

12. FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA 1.273.921 5,92 1.316.851 6,05 1.312.297,60 103,37 

13. DIALIZE 2.366.928 11,00 2.267.594 10,41 2.084.907,64 95,80 

14. DRUGO* (CP, SVIT, DORA) 189.090 0,88 312.005 1,43 227.689,12 165,00 

 SKUPAJ 21.520.865 100 21.776.983 100 21.620.117,90 101,19 

 

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. 
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AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA

57,30%

NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA

8,96%

DOJEČE MATERE
0,05%

SOBIVANJE STARŠA OB 
HOSPITALIZIRANEM OTROKU

0,20%

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

2,00%

SPEC.AMB.DEJAVNOST

13,60%

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA

6,05%

DIALIZE

10,41%

DRUGO* (CP, SVIT)

1,43%

Struktura dejavnosti - Pogodba 2016

 
 

 

 

 

AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA

57,71%

NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA

8,42%

DOJEČE MATERE
0,06%

SOBIVANJE STARŠA OB 
HOSPITALIZIRANEM OTROKU

0,20%

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

1,98%

SPEC.AMB.DEJAVNOST

13,83%

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA

5,92%

DIALIZE

11,00%

DRUGO* (CP, SVIT)

0,88%

Struktura dejavnosti - Pogodba 2015
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Tabela 8:  Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), 
vključno s prospektivnimi primeri  
 

Dejavnosti 
FN 2016 Realizirano 2016 

Indeks  

real. 2016/ FN 2016 
Struktura 2016 

 Število 

primerov 

Število 

uteži 
Število 

primerov 
Delež 

Število 

uteži 
Število 

primerov 
Primerov Uteži 

- kirurgija 2.444 4.130,36 2.489 26,95 103,62 101,84 26,95 36,93 

- internistika 2.853 3.937,14 2.878 31,16 110,30 100,88 31,16 37,47 

- ginekologija 2.631 2.060,16 2.595 28,09   99,69   98,63 28,09 17,72 

- pediatrija 1.237    828,27 1.275 13,80 110,19 103,07 13,80   7,88 

- ORL         

- okulistika         

-          

SKUPAJ 9.165 10.955,93 9.237 100% 105,78 100,79 100% 100% 

 

 

KIRURGIJA

26,95%

INTERNISTIKA

31,16%

GINEKOLOGIJA

28,09%

PEDIATRIJA

13,80%

STRUKTURA ABO - REALIZIRANO 2016
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Tabela 9: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016 po Finančnem načrtu 2016  

 

Naziv programa FN 2016 
Realizacija  

2016 

Indeks  

real. 2016 / 

FN 2016 

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

  

 

Perkutani posegi na srcu, srčnih 
zaklopkah, koronarnih in drugih 

arterijah 
  

 

Postopki oploditve z 

biomedicinsko pomočjo                                                   
 

Porod 801 810 101,12 

Splav 299 306 102,34 

Kirurško zdravljenje rakavih 
bolezni 

26 23 
  88,46 

Zdravljenje možganske kapi 49 42   85,71 

Operacija ušes, nosu, ust in grla                                                                      

Operacija na ožilju – arterije in 

vene                                                  
  

 

Operacija na ožilju – krčne žile                                                                       

Koronarografija        

Operacija kile                                   369 372 100,81 

Operacija žolčnih kamnov               322 324 100,62 

Endoproteza kolka                           147 154 104,76 

Endoproteza kolena                         110 107   97,27 

Ortopedska operacija rame                 

Endoproteza gležnja                                                                                    

Operacija na stopalu – hallux 

valgus 
  

 

Operacija hrbtenice                             

Angiografija    

Operacija golše    

Artroskopska operacija 180 221 122,78 

Operacija karpalnega kanala               

Operacija prostate    

Operacija morbidne 

(bolezenske) debelosti                     
  

 

Odstranitev osteosintetskega 

materiala                                          
78 91 

116,67 

Operacija ženske stresne 
inkontinence                                     

168 128 
  76,19 

Drugo (navedite)    

SKUPAJ 2.549 2.578 101,14 

 

S Pogodbo 2016 (na predlog bolnišnice za prestrukturiranje) je bil znižan obseg programa za 
operacije ženske stresne inkontinence, povečan pa za artroskopske operacije. V Tabeli 9a je tako 
prikazano razmerje realizacije programa z načrtovanim programom po Pogodbi 2016.  
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Tabela 9a: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016 po Pogodbi 2016 - po prestrukturiranju  

 

Naziv programa Pogodba 2016 
Realizacija  

2016 

Indeks  

real. 2016 / 

FN 2016 

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

  

 

Perkutani posegi na srcu, srčnih 
zaklopkah, koronarnih in drugih 

arterijah 
  

 

Postopki oploditve z 

biomedicinsko pomočjo                                                   
 

Porod 801 810 101,12 

Splav 299 306 102,34 

Kirurško zdravljenje rakavih 

bolezni 
26 23 

88,46 

Zdravljenje možganske kapi 49 42 85,71 

Operacija ušes, nosu, ust in grla                                                                      

Operacija na ožilju – arterije in 

vene                                                  
  

 

Operacija na ožilju – krčne žile                                                                       

Koronarografija        

Operacija kile                                   369 372 100,81 

Operacija žolčnih kamnov                                                                            322 324 100,62 

Endoproteza kolka                           147 154 104,76 

Endoproteza kolena                         110 107  97,27 

Ortopedska operacija rame                 

Endoproteza gležnja                           

Operacija na stopalu – hallux 

valgus 
  

 

Operacija hrbtenice                             

Angiografija    

Operacija golše    

Artroskopska operacija 209 221 105,74 

Operacija karpalnega kanala               

Operacija prostate    

Operacija morbidne 

(bolezenske) debelosti                     
  

 

Odstranitev osteosintetskega 

materiala                                          
78 91 

116,67 

Operacija ženske stresne 
inkontinence                                     

140 128 
 91,43 

Drugo (navedite)    

SKUPAJ 2.550 2.578 101,10 
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4.2.3. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje 

 

 

Tabela 10: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2016: 

 Delež 

1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi 
katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v 
centralni sistem eNaročanja. 

Ne pošiljamo 
avtomatsko, vse 

deluje na zahtevo 

uporabnika 

2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da 
ga na podlagi eNapotnice (ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant) elektronsko naročite na 
nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je 

eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven 
ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop. 

V vseh 

ambulantah je 

možno paciente e-

Naročiti. 

3 Ocena deleža storitev po šifrantu VZS, kjer o prvih prostih terminih (točnih ali samo 
okvirnih) konec leta 2016 že posredujete podatke v centralni sistem eNaročanja – gre torej za 

vašo oceno, kolikšen delež storitev ste že ustrezno povezali in o prvih prostih terminih za njih 

že poročate (storitve, za katere podatke posredujete, lahko preverite na https://cakalne 
dobe.ezdrav.si). 

Šifrante še 
usklajujemo 

zaradi dopolnitev 

šifrantov s strani 
NIJZ. 

4. Delež podatkov o terminih ali okvirnih terminih zdravstvenih storitev (ki se prikazujejo na 

https://cakalnedobe.ezdrav.si) pri vaši ustanovi, ki se razlikujejo za več kot 14 dni od dejanskih 
čakalnih dob (termina, ki ga bo predvidoma dobil pacient, če se na storitev naroči brez zahteve 
po točno določenem zdravniku). 

Podatke še 
usklajujemo. 

5. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v 
lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni 

register podatkov o pacientih. 

V 2016 se še niso 
pošiljali. 

 

 

https://cakalnedobe.ezdrav.si/
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4.3. POSLOVNI IZID 

 

 

 

      Tabela 11: Poslovni izid po letih v EUR 

       
 

 

 

Graf 4: Poslovni izid 2014-2015-2016 

 

 
 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 

2016. 
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5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 

Navedba in pojasnilo bistvenih odstopanj realiziranega programa glede na 

planiran obseg programa v letu 2016 (+/- 2%) 
 

 

1. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST  
 

Načrtovan program je v določenih specialističnih ambulantah presežen za več kot 2% zaradi večjih 
potreb in tudi obravnav nujnih bolnikov (CT, diabetologija, dializa I in II, kirurgija, anesteziologija 

in protibolečinska ambulanta skupaj, ortopedija, ginekologija, dispanzer za žene, ORL, fizioterapija 
- Tabela 1).  

 

Bolnišnica je med letom program prestrukturirala z namenom večje dostopnosti do zdravstvenih 
storitev. V določenih dejavnostih je bilo opravljenih več prvih pregledov, za katere je prejela plačilo 
v skladu s Splošnim dogovorom 2016. Kljub temu je bil planiran obseg zdravstvenih storitev 

presežen v vrednosti 85.416 evrov.  
 

Zaradi manjših potreb po zdravstvenih storitvah zavarovanih oseb glede na odobren program je bila 
realizacija v nekaterih ambulantah nižja (Tabela 1, urgentna internistična ambulanta). Dodaten 

razlog za nizko realizacijo programa v točkah (npr.: nevrologija, internistika, ….), je tudi točkovna 
podvrednotenost storitev oziroma preiskav po  »Zeleni knjigi«. Internistična dejavnost je opravila 

36 prvih specialističnih pregledov več, kljub temu pa ni dosegla planiranega obsega specialističnih 
točk. Dodaten razlog za nižjo realizacijo v nekaterih dejavnostih je tudi kadrovsko pomanjkanje na 
področju zdravnikov specialistov (internistika in pediatrija) 

 

Pediatrične specialistične ambulante 

»Razlogi za nedoseganje programov so predvsem kadrovske težave v letu 2016. Na začetku leta 
smo imeli daljši stalež, do konca marca 2016. Novo sprejeta zdravnica, katera je bila planirana za 
delo v Alergo-pulmološki ambulanti, je tako šla na potrebno izobraževanje v aprilu in začela delo 
maja 2016, v polnem obsegu, v omenjeni ambulanti, podobne kadrovske težave so tudi razlog nižje 
realizacije v gastroenterološki pediatrični ambulanti, kjer pa so čakalne dobe, kljub vsemu krajše od 
večine ostalih izvajalcev. 
 

Realizacija v ambulantnem delu se sicer izboljšuje, kar je razvidno iz realizacije programa za januar 
2017 z indeksom 111,11. Tako upamo, da bodo programi za leto 2017 realizirani.«  
 

 

Internistične splošne ambulante, Urgentna internistična ambulanta 

Programa ne izpolnjuje internistična urgentna ambulanta, ki pa je dejansko vezana na število 
urgentno napotenih primerov na naš oddelek ter jih številčno ni mogoče natančneje oceniti in 
opredeliti. 

 

Vse ambulante delajo po dogovorjenem in priznanem delovnem času, v ambulanti so časovno 
naročeni bolniki po sprejetih normativih. Pregledani so tudi bolniki, ki pridejo izredno v našo 
ambulanto. Ambulante ne poslujejo v času predvidenih letnih dopustov. V primeru bolniške se 
ambulanta nadomesti. Zdravniki pregledujemo bolnike v vseh razpisanih naših ambulantah, na 
številčne normative letnega plana nimamo vpliva.  
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Ambulanta za bolezni dojk in mamografije z uvedbo preventivnega programa Dora in povečanih 
strokovnih normativov za obravnavo akutne patologije in zaradi odvisnosti od visoko specifično 
izobraženega zdravniškega kadra se tako potreba kot realizacija zmanjšuje. 
 

 

 

2. SPECIALISTIČNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST 

 

Zaradi povečanega števila nujnih travmatoloških primerov proti koncu leta je bilo opravljenih         

7 operacij kolkov nad 110% planom v vrednosti 36.045,34 evrov. Vse več pacientov se želi naročiti 
na artroskopsko operacijo v Splošni bolnišnici Ptuj. Kljub povečanju števila dogovorjenih operacij s 
prestrukturiranjem, je bilo opravljenih 12 operacij nad planom (5,74% nad planom) v vrednosti 

16.746,93 evrov. Zaradi večjih potreb je bilo opravljenih tudi več odstranitev osteosintetskega 
materiala. 

 

Na drugi strani, kljub zmanjšanju dogovorjenega programa s prestrukturiranjem, plan operacij 

ženske stresne inkontinence ni izpolnjen za 12 operacij v vrednosti 18.057,46 evrov, zaradi 
zmanjševanja  potreb v daljšem časovnem obdobju. Prav tako ni bil izpolnjen 110% plan za 
endoproteze kolena. Do izpolnitve manjkajo 3 operacije v vrednosti 16.352,62 evrov. Trije bolniki, 

ki so bili sicer operirani v mesecu decembru 2016, so bili zaradi nadaljnjega zdravljenja premeščeni 
na oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje. Tako bodo te operacije, ki bodo obračunane šele 
ob odpustu pacientov, zajete v realizaciji za prihodnje leto.  

 

Da bi bolnišnica obdržala s pogodbo dogovorjena sredstva, je Ministrstvo za zdravje in ZZZS pisno 
zaprosila za prenos sredstev iz programa s preseženo realizacijo v program z nedoseženo realizacijo 
za program endoprotez kolkov in kolen ter za artroskopske operacije in operacije ženske stresne 
inkontinence. Presežene so namreč tudi planirane uteži v “Ostala ABO”, indeks realizacije ob 
končnem obračunu je 107,60.  
 

Bolnišnica je prejela negativen odgovor, da se “obračun prospektivnega programa izvede v skladu z 
metodologijo, ki jo sprejmejo partnerji in jo zapišejo v vsakoletnem Splošnem dogovoru. ZZZS 
oziroma Območna enota Maribor nima pravne podlage izvesti obračun za posameznega izvajalca 
drugače, kot je zapisano v metodologiji, ki je podlaga za obračun za vse izvajalce zdravstvenih 
storitev v Sloveniji.” 

 

V letu 2016 je bilo v akutni bolnišnični obravnavi skupaj s prospektivnim programom realiziranih 
68 primerov in 674,49 uteži nad planom oziroma nad priznanim številom uteži, ki vključuje plačilo 
10% preseganja pogodbenega plana za določene programe. Priznana utež na primer je 1,19, 
realizirana utež na primer 1,255. Glede na navedeno, je Splošna bolnišnica Ptuj v letu 2016 po 
obstoječi metodologiji prejela 686.293 evrov manj sredstev (nepriznana vrednost OZZ), glede na 

realiziran obseg uteži.  
 

Zdravstvena nega in paliativna oskrba 

Bolnišnici tudi v letu 2016 ni uspelo izpolniti programa zdravstvene nege in paliativne oskrbe, 
zaradi manjšega števila bolnikov, ki so potrebovali zdravljenje na tem oddelku in posledično 
manjšega števila bolniško oskrbnih dni glede na odobren program.  
 

Porodi, splavi, kirurško zdravljenje rakavih bolnikov, zdravljenje možganske kapi 
Na realizacijo programov izvajalci nimajo vpliva in se tako njihov obseg načrtuje na podlagi 
realizacije preteklega leta. 
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Operacije ženske stresne inkontinence 

Naredili smo 12 operacij stresne inkontinence manj, kljub  prestrukturiranem programu, kar je 

posledica dolgoletnega izvajanja tovrstnih posegov v naši regiji. Za doseganje programa v 
naslednjem letu bo potrebno pridobiti pacientke in nove regije. Smo že v dogovarjanju s kolegom iz 
Slovenske Bistrice, ki naj bi nam začel pošiljati pacientke iz njegove regije. 
 

 

Realizacija programa do ostalih plačnikov 

V vseh dejavnostih so se v potrebnem obsegu izvajale zdravstvene storitve tudi ostalim plačnikom 
(KVC, doplačila za PZZ,..).  
 

 

 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2016 

 

- 50 - 

6. ČAKALNE DOBE 

 

Tabela 12:  Čakalne dobe ter število čakajočih pacientov po posamezni stopnji nujnosti v letu   

                    2016 v primerjavi z letom 2015 

 

31.12.15 31.12.16 IND 31.12.15 31.12.16 IND 31.12.15 31.12.16 IND 31.12.15 31.12.16 IND

Internistična SA 15 20 ↑ 45 40 ↓ 1 2 ↑ 4 2 ↓
Nefrološka SA 60 105 ↑ 95 170 ↑ 13 31 ↑ 46 66 ↑
Antikoagulantna SA 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕
Kardiološka SA 80 90 ↑ 100 125 ↑ 51 58 ↑ 64 79 ↑
Cikloergometrija 30 45 ↑ 60 50 ↓ 10 13 ↑ 15 14 ↓
Spirometrija 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕
Dopler ožilja 30 62 ↑ 45 75 ↑ 21 42 ↑ 48 116 ↑
Holter monitoring 65 45 ↓ 145 50 ↓ 5 21 ↑ 59 14 ↓
24 - urni RR 40 25 ↓ 40 25 ↓ 2 1 ↓ 3 9 ↑
Pozni prekatni potenciali 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕
Ehokardiografija 20 25 ↑ 50 50 ↕ 9 10 ↑ 34 24 ↓
Gastroenterološka SA 75 60 ↓ 100 80 ↓ 25 35 ↑ 26 26 ↕
Gastroskopija 55 70 ↑ 60 92 ↑ 45 67 ↑ 50 67 ↑
Kolonoskopija 50 100 ↑ 54 135 ↑ 34 93 ↑ 24 58 ↑
Rektoskopija / / / / / / / / / / /

Diabetična SA 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕
Nevrološka SA / / / 130 149 ↑ 57 62 ↑ 76 67 ↓
Nevrološka SA - UZ vratnih žil / / / 50 65 ↑ 18 43 ↑ 55 76 ↑
Kirurške SA 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕
Preanesteziološka SA 20 20 ↕ 30 30 ↕ 75 70 ↓ 20 67 ↑
Protibolečinska SA - kronične bolečine 60 80 ↑ 90 110 ↑ 23 29 ↑ 12 18 ↑
Protibolečinska SA - akutne bolečine 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕
Ortopedska SA 90 80 ↓ 140 170 ↑ 59 51 ↓ 77 60 ↓
Ginekološke SA 50 52 ↑ 60 69 ↑ 59 67 ↑ 48 63 ↑
Ambulanta za bolezni dojk - prvi kurativni pregled 30 66 ↑ 45 83 ↑ 14 15 ↑ 6 16 ↑
Ginekološki dispanzer - izbrani ginekologi 30 35 ↑ 97 58 ↓ 2 0 ↓ 394 284 ↓
Onkološka SA 0 14 ↑ 0 14 ↑ 0 0 ↕ 0 0 ↕
Pediatrična gastroenterološka amb. 80 70 ↓ 80 70 ↓ 14 23 ↑ 24 9 ↓
Pediatrična alergološka amb. 60 45 ↓ 60 45 ↓ 7 25 ↑ 7 14 ↑
Pediatrični UZ 7 7 ↕ 7 7 ↕ 0 0 ↕ 0 4 ↑
RTG glave 30 0 ↓ 40 0 ↓ 2 0 ↓ 1 0 ↓
RTG hrbtenice 30 17 ↓ 40 22 ↓ 22 9 ↓ 38 1 ↓
RTG skeleta 30 17 ↓ 40 22 ↓ 34 6 ↓ 103 14 ↓
MR glave in vratu 0 30 0 35 0 6 0 5

MR toraks in abdomen 0 30 0 35 0 6 0 5

MR skeleta 0 30 0 35 0 106 0 37

MR angiografije 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕ 0 0 ↕
Ultrazvočna SA - vsa področja razen abdomna 120 180 ↑ 150 220 ↑ 70 85 ↑ 35 39 ↑
Ultrazvočna SA - abdomen 30 30 ↕ 50 45 ↓ 59 120 ↑ 98 142 ↑
CT glave in vratu 30 75 ↑ 40 80 ↑ 20 58 ↑ 34 58 ↑
CT skeleta 30 75 ↑ 40 80 ↑ 19 47 ↑ 17 14 ↓
CT toraks in abdomen 30 75 ↑ 40 80 ↑ 31 56 ↑ 12 25 ↑
Mamografija - simptomatika 30 66 ↑ 45 83 ↑ 14 15 ↑ 6 16 ↑
Okulistična SA Ptuj 85 90 ↑ 155 200 ↑ 64 87 ↑ 311 308 ↓
Okulistična SA - operacije sive mrene 90 110 ↑ 340 400 ↑ 41 68 ↑ 600 548 ↓
ORL SA 40 60 ↑ 60 70 ↑ 98 140 ↑ 152 182 ↑
Fizioterapija - prvi obisk v fizioterapiji 40 34 ↓ 90 70 ↓ 134 134 ↕ 47 8 ↓
Programske operacije - kirurške 20 30 ↑ 40 60 ↑ 0 0 ↕ 20 20 ↕
Operacije kile 35 55 ↑ 50 68 ↑ 10 16 ↑ 41 64 ↑
Operacije žolčnih kamnov 25 40 ↑ 35 95 ↑ 6 6 ↕ 22 93 ↑
Artroplastika kolena 70 80 ↑ 270 275 ↑ 16 29 ↑ 163 225 ↑
Artroplastika kolka (protetika, endoprotetika) 80 87 ↑ 260 270 ↑ 50 79 ↑ 175 210 ↑
Artroskopije (terapevtske) 20 60 ↑ 60 135 ↑ 3 4 ↑ 48 128 ↑
Programske operacije - ginekološke 30 30 ↕ 60 60 ↕ 0 0 ↕ 70 72 ↑
Operacije ženske stresne inkontinence 20 11 ↓ 30 23 ↓ 1 0 ↓ 4 2 ↓

NAZIV

ČAKALNA DOBA ŠTEVILO ČAKAJOČIH
H I T R O R E D N O H I T R O R E D N O

 
 

Opombe:  
− indikator predstavlja stanje na preteklo leto 

− čakalna doba je izražena v dnevih 
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Čakalna doba v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 se je skrajšala za stopnjo nujnosti hitro v 
naslednjih dejavnostih: 

− internistika (holter monitoring, 24 − urni RR, gastroenterološka) 
− ortopedska SA, 

− pediatrična SA (gastroenterološka, alergološka), 
− RTG, 

− fizioterapija, 

− operacije ženske stresne inkontinence. 
Pod stopnjo nujnosti redno se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 skrajšala v naslednjih 
dejavnostih: 

‒     internistika (internistična SA, cikloergometrija, holter monitoring, 24 − urni RR, 
gastroenterološka), 

−     nevrološka SA – UZ vratnih žil, 
‒     ginekološki dispanzer, 
−     pediatrična SA (gastroenterološka, alergološka), 
−  RTG, 

−  ultrazvočna SA (abdomen), 
−  fizioterapija, 

‒     artroplastika kolka, 
‒     operacije ženske stresne inkontinence. 
 

Čakalna doba se je podaljšala pod stopnjo nujnosti hitro v dejavnostih: 
‒     internistika (nefrološka, dopler ožilja, kolonoskopije), 
‒     ultrazvočna ambulanta (vsa področja razen abdomen), 
−     CT,  
−     okulistika (prvi pregled v ambulantni dejavnosti, operacije sive mrene). 
 

Pod stopnjo nujnosti redno se je podaljšala v sledečih dejavnostih: 
− internistika (nefrološka, dopler ožilja, kolonoskopije), 
− ultrazvočna ambulanta (vsa področja razen abdomen), 
− CT, 

− ultrazvočna SA – vsa področja razen abdomen, 
− okulistika (prvi pregled v ambulantni dejavnosti, operacije sive mrene), 

− kirurgija (operacije žolčnih kamnov, artroskopije – terapevtske). 

 

Storitve, pri katerih je prekoračena najdaljša dopustna čakalna doba po Pravilniku o 
najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja 
čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 15/08) 
 

Podatki so razvidni iz tabele in sicer: 

 nefrološka: v letu 2016 je bila za stopnjo nujnosti hitro 15 dni nad dopustno čakalno dobo 
in se je v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 45 dni, število čakajočih se je za stopnjo 
nujnosti hitro v letu 2016 povečalo za 18 oseb in za stopnjo nujnosti redno za 20 oseb; 

 

 kolonoskopije: v letu 2016 je bila za stopnjo nujnosti hitro prekoračena čakalna doba za 10 
dni, v primerjavi z letom 2015 se je povečala za 50 dni. Število čakajočih se je v letu 2016 v 
primerjavi s prejšnjim letom za stopnjo nujnosti hitro povečalo za 59 oseb, za redno pa 34 
oseb; 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2016 

 

- 52 - 

 ultrazvočna ambulanta (vsa področja razen abdomen): v letu 2015 in 2016 je bila za 

stopnjo nujnosti hitro po Pravilniku prekoračena, v letu 2015 za 30 dni in v letu 2016 za 90 

dni. Število čakajočih se je v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom za stopnjo nujnosti 
hitro povečalo za 15 oseb in redno za 4 osebe; 

 

 okulistična SA: v letu 2016 je bila čakalna doba za stopnjo nujnosti redno 45 dni nad 
dopustno čakalno dobo, v primerjavi s prejšnjim letom se je povečala za 45 dni. Število 
čakajočih se je za stopnjo nujnosti redno v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 
3 osebe; 

 

 okulistična SA (operacije sive mrene): v letu 2016 je bila za stopnjo nujnosti hitro 

prekoračena čakalna doba nad dopustno za 20 dni, v primerjavi z letom 2015 se je povečala 
za 20 dni. Za stopnjo nujnosti redno je bila v letu 2015 in 2016 nad dopustno čakalno dobo, 
v letu 2015 je bila 160 dni nad dopustno čakalno dobo, v letu 2016 pa je 220 dni nad 

dopustno čakalno dobo. V letu 2016 v primerjavi s prejšnjim letom seje za stopnjo nujnosti 
redno povečalo za 60 dni. Število čakajočih se je za stopnjo nujnosti hitro povečalo za 27 
oseb in za stopnjo nujnosti redno se je zmanjšalo za 52 oseb. 
 

 

Pojasnilo vzrokov za preseganje dogovorjenih čakalnih dob 

 

 nefrološka specialistična ambulanta: število pacientov se povečuje, kar je razvidno iz 
seznama čakajočih oseb. Čakalna doba je posledično daljša tudi zaradi kadrovskega 
pomanjkanja zdravnikov specialistov na internistiki; 

 

 kolonoskopije: razlog za daljšo čakalno dobo je povečan prihod pacientov iz drugih regij, 
saj je  čakalna doba v SB Ptuj v primerjavi z dolžino čakanja pri drugih izvajalcih v bližnji 
okolici, najkrajša; 

 ultrazvočna ambulanta (vsa področja razen abdomen): čakalna doba za področja in 
ščitnico v naši UZ ambulanti je nad dopustno zaradi napotitev UZ ambulant, tako 
koncesionarjev kot javnih zavodov v naši okolici, ki v večini ne ponujajo omenjenih 
pregledov na napotnico, ampak običajno samo kot samoplačniško storitev, saj je točkovna 
ovrednotenost omenjenih preiskav po Zeleni knjigi podvrednotena; 

 

 okulistična specialistična ambulanta in operacije sive mrene: kljub daljši čakalni dobi 

pacienti želijo počakati na pregled in operacijo v SB Ptuj (izbira določenega zdravnika). Ob 
tem podpišejo izjavo.  
 

Program je bil opravljen v dogovorjenem obsegu v vseh navedenih dejavnostih s preseženo 
čakalno dobo. Za operacije sive mrene je bolnišnica v mesecu aprilu 2016, kot tudi v prejšnjih 
letih,  predlagala širitev za 50 operacij.  Dodatnih operacij ministrstvo ni dodelilo. 
 

Čakalne dobe v povezavi s soglasji za delo pri drugih delodajalcih 

 

V letu 2016 so s soglasji za delo pri drugih delodajalcih zdravniki specialisti in ostali opravljali delo 

v naslednjih dejavnostih: 

− interne medicine, 

− splošne kirurgije, 
− ginekologije in porodništva, 
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− pediatrije, 

− intenzivne medicine, 

− oftalmologije, 

− otorinolaringologije, 

− fizioterapije. 

V splošni kirurgiji, ginekologiji in porodništvu ni čakalne dobe. V dejavnostih interna medicina 

(nefrološka ambulanta), kolonoskopija, ultrazvočna ambulanta – vsa področja razen abdomen in v 
oftalmologiji so čakalne dobe po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah nad dopustno 
čakalno dobo, v ostalih dejavnostih so v okviru dopustne čakalne dobe. 
  

 

Spremljanje čakalnih dob v povezavi z izvajanjem dogovorjenega programa 

 

Bolnišnica je v okviru Pogodbe za pogodbeno leto 2016 preprestrukturirala obseg programa v 

specialistični ambulantni in bolnišnični dejavnosti. Program je znižala v dejavnostih, kjer ni bil 

realiziran v načrtovanem obsegu daljše časovno obdobje in v katerih ni čakalne dobe ter v obsegu 
priznanih sredstev zvišala program v dejavnostih s preseženo realizacijo in daljšo čakalno dobo, z 
namenom izboljšanja dostopnosti do zdravstvenih storitev.  

 

Znižan je bil program mamografije, operacije ženske stresne inkontinence in  v okviru istih sredstev 
zvišan program za diabetologijo ter artroskopske operacije. 
 

Program je bil v vseh dejavnostih s čakalno dobo nad dopustno v letu 2016 opravljen v 

dogovorjenem obsegu. 

Bolnišnica je sodelovala pri skrajševanju čakalnih dob s povečano realizacijo prvih specialističnih 
pregledov v okviru Načrta ukrepov za skrajševanje čakalnih dob (poročilo v točki 4.2.2).  
 

Splošna bolnišnica Ptuj je med letom večkrat predlagala širitve programov, ob poudarku, da glede 
na število čakajočih na določene programe in čakalne dobe ter razpoložljivega kadra, zmore opraviti 
večji obseg programa, kot ima priznanega po Pogodbi. 
 

 

Sprejete aktivnosti in ukrepi za skrajševanje čakalnih dob in zmanjševanje števila čakajočih v 
letu 2016 

 

 iskali smo notranje in dodatno zunanje izvajalce, ki bi pomagali pri izvajanju zdravstvenih 

storitev tako v rednem kot tudi izrednem delovnem času, 
 

 predlagali širitve programov v dejavnostih, kjer smo zmožni opraviti večji obseg programa 
oziroma oskrbeti večje število pacientov,  

 

 program prestrukturirali tako, da je sledil zdravstvenim potrebam zavarovanih oseb, 

 

 v okviru enodnevne bolnišnične obravnave je bilo v letu 2016 opravljenih 47 primerov več 
kot v preteklem letu,  

 

 določene ambulante so z večjo realizacijo prvih pregledov sodelovale v Načrtu ukrepov za 
skrajševanje čakalnih dob,  

 

- dogovorjen plan prvih pregledov je bil presežen v naslednjih dejavnostih: 
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gastroenterologija, ginekologija, internistika, onkologija, ortopedija, ORL, kirurgija in 

anesteziologija, diabetologija (Tabela 2).  
 

V okviru sistema upravljanja čakalnih dob izvajamo vse potrebne aktivnosti v skladu s pravili in 
navodili. Dobro sodelujemo z zdravniki primarnega nivoja, ki napotujejo paciente. Formalnih 

triažnih postopkov pa nimamo vpeljanih, saj večino nujnih storitev opravimo takoj. V večini teh 
področij so čakalne dobe pri ostalih izvajalcih še daljše. 
 

 

 

Podatki o povprečni ležalni dobi za akutno in neakutno obravnavo 
 

 2014 2015 2016 

Akutna obravnava 5,46 4,74 5,04 

Neakutna obravnava 17,62 15,71 17,36 

PBZ 37,52 40,38 40,23 

Operacije kile 3,20 3,02 3,13 
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7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 
Na osnovi dolgoročnih ciljev je bilo izpostavljenih 39 pomembnejših letnih ciljev, od katerih je bilo 
realiziranih 31 ciljev (79 %), nerealiziranih ali delno realiziranih pa je ostalo 8 ciljev (21 %).  

 

Skupna ocena je, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev manj uspešni, kot smo načrtovali, 
predvsem niso bili realizirani zelo pomembni cilji, kot so izravnano poslovanje – usklajenost 

prihodkov z odhodki, izboljšanje likvidnosti in začetek gradnje Urgentnega centra.  
 

 

8. 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, ki pa žal v letu 2016 ni bil izpolnjen oz. je bil nižji od 1, kar pomeni da smo ustvarili 
več odhodkov, kot prihodkov. 
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8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

 

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016 

 

 

Tabela 13: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 51. členom Splošnega dogovora za pogodbeno 

leto 2016 

KAZALNIK 
LETO  

2015 

LETO  

2016 

INDEKS 

2016 / 

2015 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,0019 0,9535 0,95 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 0,0463 0,0515 1,11 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 0,6528 0,6981 1,07 

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,9180 0,7522 0,82 

5. Dnevi vezave zalog materiala 38,0218 37,7848 0,99 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 3,2222 3,1667 0,98 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 5,2700 6,7752 1,29 

8. Kazalnik zadolženosti 0,7329 0,8577 1,17 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,2375 0,1922 0,81 

10. Prihodkovnost sredstev 0,8839 0,8211 0,93 

 

 

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) 
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Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 
ali več. Ker smo v letu 2016 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki, nismo zadostili načelu 
gospodarnosti. Indeks je manjši od 1, ker je bila razlika med prihodki in odhodki v letu 2016 glede 

na leto 2015 večja (slabši poslovni rezultat). 
  

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 višji 
od 1, kar pomeni da se delež financirane amortizacije v pogodbi na preteklo leto zvišuje. 

 

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev – Delež porabljenih amortizacijskih sredstev pokaže 
razliko med obračunano in financirano amortizacijo v ceni storitev. Indeks je glede na preteklo leto 

višji, 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 je glede na 

prejšnje leto nekoliko nižji, so pa obstoječe zaloge optimalne za nemoteno poslovanje zavoda.  

 

Koeficient plačilne sposobnosti – Nam pokaže dejanske zamude pri poravnavi zapadlih 
obveznosti. Indeks se nam je minimalno znižal, kar pomeni, da zamude pri poravnavanju zapadlih 

obveznosti bistveno ne podaljšujemo. 
 

Koeficient zapadlih obveznosti – Pokaže zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. Povečanje 
indeksa pomeni, da so se nam obveznosti povečale in da se nam število dni za plačilo nekoliko 
podaljšuje. 

 

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 je 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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8.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 

 

Tabela 14: Kazalniki kakovosti za leta 2013, 2014, 2015 in 2016 

 LETO  

2013 

LETO 

2014 

LETO 

2015 

LETO 

2016 

Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 

1000 oskrbnih dni          

    

          - število padcev s postelje 5 4 4 4 

          - število oskrbnih dni 67145 67097 66469 67093 

Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska 
(RZP) na 100 hospitalizacij 

    

Skupaj število pacientov z RZP 410 463 502 533 

od tega število pacientov, ki so razjedo 
pridobili v bolnišnici  

98 103 115 118 

od tega število pacientov z razjedo 

ugotovljeno ob sprejemu 

312 360 387 415 

Število vseh hospitaliziranih bolnikov 12702 13029 13000 12772 

Kazalnik 3: Čakalna doba za CT     

           - Povprečna čakalna doba 0 0 hitro 19  

redno 25 

hitro 33 

redno 41 

           - Razpon čakalne dobe 0 0 0 - 

           - Odstotek urgentnih preiskav - - - - 

           - Odstotek neustreznih indikacij - - - - 

Kazalnik 4: Število ponovnih sprejemov     

              - Število ponovnih sprejemov 41 67 75 100 

              - Število vseh odpuščenih bolnikov 12704 13013 12999 12760 

Kazalnik 5: Bolnišnične okužbe     

Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih 

kužnin za odkrivanje MRSA 

DA DA DA DA 

Število vseh hospitaliziranih bolnikov 12702 13029 13000 12772 

Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete 
nadzorne kužnine 

810 846 838 986 

Število vseh bolnikov, koloniziranih z 
MRSA 

21 31 39 66 
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ANALIZA KAZALNIKOV 2016: 

 

Tabela 15: Incidenca kazalnikov v letih 2013 - 2016 v SB Ptuj 

PRIMERJAVA 2013 2014 2015 2016 

PADCI – samo 

postelja 

0,08 0,06 0,06 0,06 

PADCI - vsi 0,31 0,41 0,38 0,37 

RZP - ( 

II.,III.,IV.) 

4,95 4,76 3,47 6,64 

rdečine 2,75 3,15 5,38 3,03 

Vse stopnje RZP 7,71 7,91 8,85 9,67 

Ponovni sprejem     

gin.-porodni 

oddelek 

1,06 1,41 0,78 1,57 

Kirurški oddelek 0,14 0,11 0,29 0,16 

Otroški oddelek 0 0 0 - 

Interni oddelek 0,22 0,71 1,31 1,70 

MRSA - sprejete 1,26 2,07 2,23 2,30 

Pri nas nastale 

BO 

5,12 7,06 4,31 5,56 

Pri nas nastale 

MRSA 

0,39 0,31 0,31 2,96 

     

     

 

Incidenca padcev je v primerjavi s prejšnjimi leti nespremenjena, kar kaže na dobre ocene tveganja 
za padec in preventivo le teh, zagotovo pa je k temu veliko pripomoglo ozaveščanje pacientov in 
redno izobraževanje zaposlenih. Tudi pri nastanku razjed zaradi pritiska ni bistvenih odstopanj, 
čeprav je vedno več pacientov, ki imajo razjedo zaradi pritiska že ob sprejemu. Najpogostejše mesto 
nastanka razjede zaradi pritiska je še vedno peta, kar je tudi primerljivo s podatki iz svetovne 
literature. Porast nastanka razjede zaradi pritiska beležimo na oddelku za intenzivno terapijo, kjer se 

zdravijo vedno težji in  starejši pacienti, zdravljenje pa je dolgotrajno. Porast incidence nastanka 
razjede zaradi pritiska na kirurškem oddelku in oddelku podaljšanega bolnišničnega zdravljenja 
pripisujemo predvsem spremenjeni populaciji, ki se zdravi na teh oddelkih, prav tako pa gre za 

paciente, ki imajo prisotna težja kronična obolenja. Tudi v letu 2016 smo pripravili izobraževanja 
na temo preventive razjede zaradi pritiska za vse zaposlene, pripravnike in novo zaposlene. Na 

nivoju bolnišnice smo nabavili tudi pripomočke za preventivo razjede zaradi pritiska, predvsem 
obračalke, zračne blazine in opetnike. 
 

Sodelovali pa smo tudi pri izvedbi simpozija Novosti pri zdravljenju kroničnih ran. 
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MRSA narašča po svetu, v Evropi in Sloveniji. V naši bolnišnici smo sprejeli več bolnikov  

koloniziranih že ob sprejemu (problem zlasti domovi upokojencev v Sloveniji in na Hrvaškem). 
Večje je število pridobljenih MRSA, tukaj gre predvsem za bolnike, ki so se dolgotrajno zdravili v 

naši bolnišnici in prejemali tudi antibiotično terapijo ali so v vegetativnih stanjih. Dolgotrajnih 

hospitalizacij je na kirurškem in internem oddelku vedno več, populacija bolnikov se je izrazito 

spremenila. 

 

 

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 okužb- 

poostren 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 

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 procesa zdravstvene nege (negovalna anamneza, 

negovalne diagnoze, načrt ZN, cilji ZN, vrednotenje 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  
 

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.  
 

Tim za notranjo presojo oceni vsak standard s skladno ali neskladno delovanje.  
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Vsako merilo standarda je ocenjeno z: 

 

A, merilo je izpolnjeno;  B, merilo je delno izpolnjeno; 

C, merilo ni 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.  

 

Bolnišnica deluje skladno s standardi, če je 65 % ali več meril označenih z A in nobeno s C.       

( Robida, 2004, str. 15 ) 

 

V letu 2016 smo izvedli samooceno oddelkov in en notranji strokovni nadzor na vseh oddelkih. 

 

 

KATEGORIZACIJA  ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE 

 

V okviru sodobne zdravstvene nege prikazujemo, načrtujemo in vrednotimo delo izvajalcev 
zdravstvene nege glede na potrebe pacientov. Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi obsega 

več področij. Kategorizacija bolnikov ali kategorizacija zdravstvene nege bolnikov je le eno od 
področij zagotavljanja kakovosti v zdravstveni negi. 
Kategorizacija zdravstvene nege bolnikov ali kategorizacija bolnikov znotraj področja zdravstvene 

nege je sistem razvrščanja bolnikov v kategorije glede na določene posebnosti oziroma potrebe po 
zdravstveni negi. Razvrščamo jih v štiri kategorije zahtevnosti. Namen kategorizacije zdravstvene 
nege bolnikov je predvsem opredelitev intenzivnosti zdravstvene nege. S kategorizacijo torej 

ocenjujemo potrebe bolnika glede na zahtevnost zdravstvene nege, zato lahko s pomočjo 
kategorizacije prikažemo tudi obremenjenost zaposlenih in izračunamo, koliko osebja potrebujemo 
v zdravstveni negi . 

Kategorizacijo izvamo redno pri vseh pacientih, podatki pa kažejo, da so pacienti z leta v leto 
zahtevnejši oziroma imajo ugotovljenih več potreb po zdravstveni negi, kar se odraža tudi v večji 
obremenjenosti zaposlenih.  

 

ZUNANJI STROKOVNI NADZORI 

 

13. 10. 2016 je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije izvedel redni inšpekcijski pregled z 
namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja: 
- nalezljivih bolezni, 

- minimalno sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, 

- ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjeni tej 

dejavnosti, 

- pridobivanje in presaditve delov človeškega telesa zaradi zdravljenja 

- zdravniške službe. 
 

Na nobenem področju ni bilo ugotovljenih neskladij. 
 

 

 

 

 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2016 

 

- 62 - 

ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIENTOV 

Anketo je izpolnilo 556 pacientov na internem, kirurškem, ginekološko - porodnem oddelku in 

Oddelku podaljšanega bolnišničnega zdravljenja.  

Anketo je izpolnilo 64 % žensk in 36 % moških. 13,4 % anketiranih je bilo starih med 20 in 40 let, 

35,7 % med 40 in 60 let ter 50,9 % je bilo v starosti več kot 60 let. Največ anketiranih je imelo 
srednješolsko izobrazbo (65,1 %), osnovnošolsko izobrazbo 27,3 % ter višjo ali univerzitetno 7,6 
%. Izmed anketiranih se je 31,3 % pacientov prvič zdravilo v naši bolnišnici. 

Ostali rezultati ankete: 

 PODROČJE REZULTATI PRILOŽNOSTI ZA 
IZBOLJŠAVE 

Sprejem v bolnišnico 48,6 % anketiranih je bilo sprejetih na 

zdravljenje načrtovano, v 63 % so 
pacienti sodelovali pri datumu sprejema 

v bolnišnico. 

V 3 % smo enkrat preložili datum 
sprejema na kasnejši čas, v 4,2 % pa 
več kot enkrat. 

Od prihoda v bolnišnico do postelje je 
manj kot eno uro čakalo 77,6 % 
anketiranih, več kot 2 uri pa 8,3 %. 

Sprotno spremljati in analizirati 

razloge za spremembo datuma 

sprejema. 

Vzpodbuditi zaposlene, da 

podajo predloge za skrajšanje 
časa od sprejema do postelje. 

Rezultati izkazujejo izboljšanje 
sklopa glede na leto 2015. 

Kako so vas 

obravnavali 

zdravniki 

Pacienti so bili v večini primerov 
zadovoljni z obravnavo zdravnikov. 

V 73 % so pacienti vedno dobili 

informacije o posegu ali preiskavi na 

razumljiv način, 25,3 % anketiranih pa 
pogosto. 

Ponovno informirati in 

motivirati zdravnike glede 

podajanja informacij o posegu 

na razumljiv način, glede na 
stanje pacientov. 

Kako so vas 

obravnavale 

medicinske sestre 

V večini so pacienti bili zadovoljni z 
obravnavo in informacijami 

medicinskih sester, prav tako z 

zagotavljanjem zasebnosti. Na 

pacientovo prošnjo za pomoč, so se 
medicinske sestre odzvale do 5 minut v 

57,7 %, več kot 10 minut pa je čakalo 
5,3 % anketiranih. 

S stalnim spremljanjem in 

analiziranjem  ter pogovori z 

zaposlenimi skrajšati čas odziva 
na minimum. 

Čas odziva je sicer v primerjavi 
z letom 2015 skrajšan. 

Vaše zdravljenje 63,9 % anketiranih ni imelo pritožb 
med zdravljenjem, 39,5 % pacientov je 

imelo občutek, da njihove pritožbe 
zdravniki in medicinske sestre jemljejo 

resno. 

53 % pacientov je med zdravljenjem 

imelo bolečine, vendar so v 92 % 
anketirani podali mnenje, da je 

zdravstveno osebje naredilo vse, za 

zmanjšanje bolečin. 

Konstantno se truditi za 

zadovoljstvo pacientov in 

takojšnje individualno reševanje 
morebitnih pritožb. 

Spodbujati paciente, da svojo 

bolečino izrazijo. 

Rezultati izkazuje izboljšanje 
deleža pacientov, ki niso imeli 
pritožb. 
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Bolnišnično okolje 91,3 % anketiranih je odgovorilo, da je 

bila njihova soba, stranišče in kopalnica 
vedno čista, 6,6 % pa je odgovorilo 
pogosto. 

Kontinuirano skrbeti za čistočo 
in nad delom čistilnega servisa. 

Odpust iz bolnišnice. V 90 % so pacienti dobili pisne in ustne 

informacije o zdravilih, ki jih morajo 

jemati doma, prav tako o njihovih 

stranskih učinkih in opozorilnih znakih, 
v zvezi z njihovo boleznijo. 

Vzpodbujati zaposlene, da 

pacientom podajo natančne 
pisne in ustne informacije o 

predpisanih zdravilih. 

 

Rezultati ankete prikazujejo, da smo bili z aktivnostmi za izboljšanje zadovoljstva pacientov v 
primerjavi z letom 2015 uspešni. Trudili se bomo za nadaljnjo zadovoljstvo pacientov ter skrbeli za 
izboljšanje in kakovostno delo na vseh področjih. 

 

 

ANKETA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH 

V Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, smo v mesecu januarju izvedli anketo zadovoljstva 
zaposlenih.  

Anketo smo razdelili med vse zaposlene. Razdeljenih je bilo 493 anket, vrnjene pa 103. 

Analiza rezultatov ankete prikazuje, da se zaposleni v veliki meri zavedajo nujnosti sprememb in v 

največji meri ter po svoji moči prispevajo k zagotavljanju in izboljševanju kakovosti ter varnosti. 
Razvidno je izboljšanje timskega dela ter informiranja o spremembah in morebitnih odklonih pri 
delu ter vpeljavi izboljšav. Zaposleni so mnenja, da bi potrebovali več kadra za delo, ki ga 
opravljajo, želeli bi si tudi manj odsotnosti zaposlenih. Zaposleni so tudi letos  izkazali zadovoljstvo 
z delom, sodelavci, odnosi, nadrejenimi in možnostmi za izobraževanje, manj zadovoljni so s plačo 
in delovnimi razmerami (opremo, prostori). 

Anketo je izpolnilo 15% moških in 85% žensk, 40% anketiranih je v bolnišnici zaposlenih več kot 
20 let, med 10 in 20 let pa 31% anketiranih. Anketo je izpolnilo 7% zdravnikov, 29% DMS, 49% 

SMS /bolničar. Največ anketiranih (36%) je starih od 40 do 50 let, 22% več kot 50 let. Med 30 in 
40 let je anketo izpolnilo 28% anketiranih, 14% anketiranih je starih do 30 let. 
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9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI 

 

V letu 2016 smo nadaljevali s spremljanjem in poročanjem kazalnikov kakovosti. 

Prav tako smo nadaljevali s obveščanjem delavcev o vsebinah za izboljšanje kakovosti in varnosti 
bolnikov. Poudarek smo dali na prijavo različnih neželenih dogodkov. Dosegli smo  13 % 
povečanje števila prijavljenih dogodkov iz 13 v letu 2015 na 15 v letu 2016. Prijavljena sta bila 2 
opozorilna nevarna dogodka, 5 škodljivih dogodkov in 11 možno škodljivih dogodkov. Pri vseh je 
izvedena analiza dogodkov in uvedeni ustrezni ukrepi (dodatna edukacija, sprememba utečene 
prakse..). 

V celem letu smo nadaljevali s aktivnostmi za ohranitev in podaljšanje obstoječih akreditacij in 
certifikatov. (laboratorij, operacijski blok s sterilizacijo) 

HRN EN ISO 15189:2008 Medicinski laboratorij – posebne zahteve za kakovost in kompetentnost. 

ISO 9001 standard za proces sterilizacije. 

Pomemben cilj kateremu namenimo precej energije je povečanje zadovoljstva bolnikov in dvig 
ugleda bolnišnice v lokalnem in širšem okolju. V ta namen organiziramo redna letna predavanja o 

odnosih med zdravstveni delavci, sodelavci in bolniki, ter odnosi med zaposlenimi delavci.  

V preteklem letu se je SB dr. Jožeta Potrča Ptuj pridružila mediacijski pisarni  ZD Maribor in UKC 
Maribor, ki deluje v Mariboru od 1. Oktobra 2013. Uradne ur v SB Ptuj so vsaki prvi in tretji torek 

v mesecu.  

Obravnavali smo 3 pritožbe v kateri so bili vključeni zastopniki bolnikovih pravic, izpeljal smo eno 
mediacijo preko mediacijo preko mediacijske pisarne. Prejeli smo še deset drugih pritožb ki smojih 
reševali bodisi z neformalnimi pogovori, bodisi s pisnimi odgovori. 

Skladno s cilji v planu za 2016 smo uvedli in obnovili 4 klinične poti. Klinične poti za obravnavo 
Infekcij sečil, in pljučnic smo obnovili. Na novo smo uvedli klinično pot za premestitev bolnika na 

Oddelek za podaljšano bolnišnično bivanje in pripravili klinično pot za obravnavo bolnika s 
težavami v duševnem zdravju. 

V letu 2016 smo na Oddelku za ginekologijo in porodništvo uvedli možnost poroda v vodi. Na 
kirurškem oddelku je s delom pričela ambulanta za obravnavo kroničnih ran, s katero uvajamo 
celostno, multidisciplinarno obravnavo takšnih bolnikov: prehranska podpora, oskrba ran s 
Bioptronom, edukacija bolnikov in zdravstvenih delavcev iz bolnišnice in širšega območja. V 
sklopu ambulante smo organizirali strokovni simpozij »Kronična rana – celostna obravnava bolnika 

z kronično rano«. 

Pomembna pridobitev je nabava aparata za MR diagnostiko ki smo ga dali v funkcijo konec 

preteklega leta in zamenjava CT aparata.  S tem smo povečali možnosti diagnostike in dostopnost 

storitev prebivalcem tega okolja. Potrebno je izpostaviti nadgradnjo RIS ni PACS sistema obdelave 

Rtg posnetkov. 

V preteklem letu so oddelki izvedli prvo notranjo presojo v skladu z nacionalno strategijo kakovosti 

v bolnišnicah 
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AKTIVNOSTI  NAMENJENE OBVLADOVANJU BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V LETU 2015 

 

 

V letu 2016 smo na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb izvajali 
sledeče aktivnosti: 
 

- izvedba izobraževanj po programu  za leto 2016 za pripravnike, novozaposlene, dijake, 
študente, zaposlene na področju ZN in zdravstvene sodelavce  

- izvajali smo epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb ter bolnišničnih okužb in 
kolonizacij z večkratno odpornimi mikroorganizmi v celotni bolnišnici in pri vseh bolnikih 
(stalna, dnevna naloga) 

- redni obiski vseh oddelkov s strani SOBO in ZOBO (stalna, dnevna naloga) 

- redno pregledovanje poročil o vseh osamljenih mikroorganizmih in dodatno raziskovanje 
primerov, kjer obstaja sum, da gre za bolnišnično okužbo (stalna, dnevna naloga) 

- redno pregledovanje poročil o hemokulturah in dodatno raziskovanje primerov sumljivih za 

bolnišnično sepso (stalna, dnevna naloga) 

- redno poizvedovanje o novih primerih bolnišničnih okužb pri zdravnikih in drugem 
medicinskem osebju (stalna, dnevna naloga) 

- redno pregledovanje bolnikov in njihove medicinske dokumentacije na oddelkih (stalna, 

dnevna naloga) 

- prepoznavali smo specifične dejavnike tveganja za nastanek bolnišničnih okužb (stalna, 
dnevna naloga) 

- osveščali smo zdravstvene delavce glede tveganosti postopkov, katerim izpostavljajo 
bolnike (stalna, dnevna naloga) 

- ocenjevali smo koristnost in učinkovitost specifičnih ukrepov preprečevanja (dnevna, stalna 
naloga) 

 analiza zbranih epidemioloških podatkov vsake 3 mesece ter sprotno  poročanje KOBO, 
priprava in analiza  četrtletnih ter letnih poročil (4 krat letno, letno, razvidno iz zapisnikov 

KOBO) 

 lečeče zdravnike smo seznanjali s pomenom zbiranja podatkov o bolnišničnih okužbah 
(razvidno iz zapisnikov KOBO) 

 dnevno smo prepoznavali in spremljali bolnike z dejavniki tveganja za nosilstvo večkratno 
odpornih mikroorganizmov in si prizadevali za dosleden odvzem nadzornih kužnin v skladu 
s sprejetimi navodili za delo 

 dnevno smo spremljali rezultate nadzornih kužnin in mikrobioloških izvidov s pomočjo 
MBX aplikacije ter priporočali ustrezne ukrepe 

 strokovne vodje ZN na oddelkih in predstojnike oddelkov smo seznanili  z zbranimi 

epidemiološkimi podatki 
 sprotno obnavljanje znanja na temo higiena rok na vseh oddelkih in enotah bolnišnice, 

organizacija dodatnih izobraževanj glede na rezultate nadzorov  
 spremljanje kazalnika higiena rok na vseh oddelkih in enotah bolnišnice, analiza in 

predstavitev rezultatov ter priprava načrta ukrepov (2 krat letno, razvidno iz zapisnikov 
KOBO) 

 spremljanje porabe alkoholnih razkužil za roke (podkazalnik kakovosti), analiza in priprava 

predlogov za izboljšave (1 krat letno) 
 V okviru Delovne skupine za promocijo higiene rok smo izvedli anketo o higieni rok ter na 

podlagi pridobljenih rezultatov pričeli z izvajanjem aktivnosti za izboljšave 

 izvajanje rednih nadzorov nad izvajanjem izolacijskih ukrepov  

 priprava navodil za delo ter izobraževanj za izvajanje izolacijskih ukrepov pri določenih 
boleznih ali povzročiteljih s poudarkom na preprečevanju prenosa epidemiološko 
pomembnih mikroorganizmov (stalna, redna naloga) 
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 izvajanje dekolonizacije pri bolnikih z MRSA  

 izvedba nadzora nad rabo trajnih urinskih katetrov ter na osnovi analize rezultatov  priprava 

predlogov za izboljšave na tem področju (razvidno iz zapisnikov KOBO) 
 dosledno zbiranje podatkov o bolnišničnih okužbah sečil, analiza rezultatov ter priprava 

načrta ukrepov za izboljšanje rezultatov (redna , dnevna naloga, razvidno iz zapisnikov 
KOBO) 

 izvajanje vseh ukrepov (primarna in sekundarna preventiva) za preprečevanje okužb z 
legionelami v SB Ptuj (redna, dnevna naloga) 

 izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje bolnišnično pridobljene aspergiloze (redna, dnevna 
naloga) 

 izvedba nadzora nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje okužb pri žilnih katetrih ter na 
osnovi analize rezultatov  priprava predlogov za izboljšave na tem področju (razvidno iz 
zapisnikov KOBO) 

 uporaba Protokola za spremljanje in nadzor okužb pri kirurških posegih v klinični praksi 
(dnevna, stalna naloga) 

 pregled in posodobitev Priporočil za antibiotično kirurško profilakso  
 pregled in posodobitev priporočil za Perioperativno antibiotično profilakso in izkustveno 

zdravljenje okužb v ginekologiji in porodništvu 

 izdelava Priporočil za izkustveno zdravljenje okužb sečil pri odraslih bolnikih (november 

2016) 

 izvedba notranjih presoj na področju predoperativne zdravstvene nege, operativne 

zdravstvene nege in pooperativne zdravstvene nege bolnika na kirurškem oddelku in 
priprava predlogov za izboljšave 

 izvajanje aktivnosti za dosledno prijavljanje vseh incidentov v skladu z navodilom za delo 

Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri katerem obstaja možnost prenosa okužbe N08-01-01-97 

(redna naloga) 

 dosledna registracija incidentov, serološko testiranje poškodovanih ter bolnikov (s 
privoljenjem) (stalna, redna naloga, podatki o incidentih v zapisnikih KOBO) 

 mesečni pregled evidenc poškodb z ostrimi predmeti, rezultatov testiranj, svetovanje in 
izobraževanje poškodovancev (redna, stalna naloga) 

 svetovanje pri zagotavljanju varnih pripomočkov za delo ter ustreznih osebnih zaščitnih 
sredstev (redna , dnevna naloga) 

 vzpodbujanje zdravstvenega osebja k koristnosti cepljenja za varnost osebja in bolnikov 

(gripa) (razvidno iz zapisnikov KOBO) 

 izvedba brezplačnega  cepljenja proti gripi za vse zaposlene v bolnišnici (razvidno iz 
zapisnikov KOBO) 

 nadzor nad precepljenostjo (hepatitis B) (izvedeno, razvidno iz dokumentacije KOBO, 

posodobljena tudi vsa navodila za delo) 

 aktivnosti za izvedbo cepljenja proti ošpicam za nezaščitene zdravstvene delavce (razvidno 
iz zapisnikov KOBO) 

 izvajanje  rednih nadzorov v zvezi z izvajanjem doktrine ravnanja z odpadki (dnevna, stalna 

naloga) 

 izvajanje  rednih nadzorov v zvezi s čiščenjem in razkuževanjem pripomočkov, površin in 
neposredne bolnikove okolice (dnevna, stalna naloga) 

 izvajanje mikrobiološkega nadzora endoskopov, priprava priporočil (razvidno iz zapisnikov 

KOBO) 

 izvajanje mikrobiološkega nadzora čistosti površin in pripomočkov na oddelkih in enotah v 
skladu s programom odvzema brisov površin za leto 2016, analiza in priprava predlogov za 
izboljšave (razvidno iz zapisnikov KOBO) 

 priprava izobraževanja za zdravstvene time na temo racionalne rabe protimikrobnih zdravil 

(glej program izobraževanj) 
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 priprava predavanj, seminarjev in pisnih priporočil o novih antibiotikih za zdravstvene time 
v sodelovanju s Komisijo za smotrno rabo antibiotikov (glej program izobraževanj) 

 pregled smernic za  Preudarno raba antibiotikov v SB  Ptuj (jesen 2016) 

  izvajanje Protokola za nadzor in spremljanje okužb kirurške rane  v klinični praksi 
(dnevna, stalna naloga) 

 priprava Lokalnih epidemioloških podatkov o občutljivosti bakterij v SB Ptuj (december 

2016) 

 reševanje problematike širjenja bakterij, ki izločajo karbapenemaze 

 redno spremljanje in nadzor odpornih bakterij: MRSA, ESBL,  Enterobakterije, ki izločajo 
karbapenemaze (redna, stalna naloga) 

 redni posveti lečečih zdravnikov z infektologom (redna, stalna naloga) 

 aktivno sodelovanje ZOBO v Komisiji za smotrno rabo antibiotikov (redna, stalna naloga) 

 sodelovanje z nacionalno komisijo za učinkovito rabo antibiotikov 

 dosledno spremljanje porabe antibiotikov v bolnišnici ter poročanje KOBO ter analiza 
podatkov in priprava načrta ukrepov za izboljšanje rezultatov (redna, stalna naloga, razvidno 
iz zapisnikov KOBO) 

 posodobitev standardov in navodil za delo za področje preprečevanja in obvladovanja 
bolnišničnih okužb glede na sodobne strokovne smernice in določene časovne roke 

 priprava novih standardov in navodil za delo, učnega gradiva za zaposlene, obiskovalce, 
svojce (redna stalna naloga, razvidno iz zapisnikov KOBO) 

 sodelovanje pri vpeljavi in dvigu kakovosti  na področju ZN z vidika preprečevanja in 
obvladovanja bolnišničnih okužb (redna, stalna naloga) 

 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 (redna, stalna naloga) 

 obravnava problematike iz področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb in 
iskanje ustreznih rešitev na štirih rednih sejah KOBO in eni izredni seji 

 uspešno opravljen inšpekcijski nadzor s strani ZIRS. 
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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, predvsem pride do 
intenzivnega sodelovanja v primeru, ko rezultati znatno odstopajo od želenih ciljev. V zadnjem 
poročilu, ki nam ga je prof. Čižman poslal v januarju in je narejeno na osnovi podatkov iz leta 2015, 
nam sugerira, da je previsoka poraba cefalosporinov 3. generacije, prav tako je previsoka poraba 

kinolonov. Ob tem moram poudariti, da ne gre za izstopanje v slovenskem prostoru, pač za cilje, ki 
so enaki za mnoge slovenske bolnišnice, pa čeprav relativno težko dosegljivi. 
  

V bolnišnici smo tudi v letu 2016 nadaljevali z delom oz. zaposlitvijo priznane infektologinje za 
skrajšan delovni čas, saj bolnišnica nima nobenega redno zaposlenega infektologa. Le-ta je po 

potrebi prisotna na vseh oddelkih bolnišnice, predvsem pri najzahtevnejših primerih, kjer gre za 
večkratno odporne bakterije ipd., aktivna je v delu Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb 
(KOBO), prav tako je aktivna tudi v delu Komisije za zdravila in uporabo antibiotikov. 

  

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. Klinični farmacevt natančno pregleda vsak obrazec ter glede na 
bolnikove karakteristike (predvsem ledvična funkcija) preveri ustreznost terapije (ustrezno 
doziranje, trajanje zdravljenja). Pri določenih, predvsem potencialno toksičnih antibiotikih 
(vankomicin), upoštevamo algoritem za spremljanje koncentracij, kjer z merjenjem serumskih 
koncentracij in uporabo farmakokinetičnega modela določimo ustrezno doziranje za posameznega 
pacienta, torej gre v takih primerih za še nekoliko bolj individualiziran pristop. V letu 2016 je 
takšen pristop postal rutinski, saj smo plačali licenco za program Kinetidex in zdaj individualno 
odmerjamo vankomicin in gentamicin vsem bolnikom s to terapijo. 

 

Poraba protimikrobnih zdravil v letu 2016 je ostala skoraj identična tisti iz leta 2015 

(56DDD/100BOD), kar je po priporočilu prof. Čižmana previsoka (cilj za splošne bolnišnice je 
okrog 40DDD/100BOD), vendar ob tem poudarjamo, da smo v slovenskem povprečju in ne 
izstopamo ne po celokupni porabi teh zdravil, prav tako tudi ne znotraj posameznih 

podskupin protimikrobnih zdravil. 
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10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC  
 

10.1. Ocena notranjega nadzora javnih financ (v prilogi) 

 

Bolnišnica ima vzpostavljeno strukturo za celovito obvladovanje poslovnih in medicinskih tveganj, 

razmejeno odgovornost za obvladovanje poslovnih in medicinskih tveganj, sproti pa dograjuje 

sistem za celovito obvladovanje teh 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 2016 še 
nismo opravili izvedli revizije poslovanja, smo pa v fazi dogovarjanja o izvedbi le te.  

 

Je pa bila v letu 2016 izvedena revizija poslovanja za leto 2015;  

 

Zastavljeni cilji notranje revizije , ki je bila opravljena v letu 2016 za leto 2015, so bili 

naslednji: 

 pregled in preizkus delovanja notranjih kontrol za leto 2015 pri izdelavi, sklenitvi in 

obračunu in izplačilu obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb civilnega prava – 

podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev 

 pregled in preizkus delovanja notranjih kontrol za leto 2016 – sedanji postopki sklepanja 

podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev v obdobju januar-junij 2016 

in 

 svetovanje v zvezi zgoraj navedenimi področji. 
 

 

Notranja revizija je bila osredotočena predvsem na pregled organizacije in delovanje notranjih 
kontrol glede na plan notranje revizije za leto 2015, področje sklepanja podjemnih pogodb in drugih 

pogodb civilnega prava z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev; sistem notranjih kontrol,  

področje knjigovodstva  in zaključni račun za leto 2015. Cilj delovanja notranjega revizorja je bil 
pomagati vodstvu zavoda pri varovanju premoženja in izboljšanju kvalitete, gospodarnosti in 
učinkovitosti poslovanja v okviru sprejete strategije, poslovne politike in finančnega načrta.  
Osrednji cilj notranje revizije v letu 2015 je bil: 

 pregled in preizkus delovanja notranjih kontrol pri izdelavi, sklenitvi in obračunu in 
izplačilu obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb civilnega prava – podjemnih pogodb z 

zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev 

 in svetovanje v zvezi zgoraj navedenimi področji.  
 

Notranja revizija je zajemala tudi pregled računovodskih izkazov za leto 2015 in pregled delovanja 

notranjih kontrol, ki omogočajo pravilno in pošteno sliko poslovanja zavoda. Za dosego prvega cilja 
je bila revidirana pravilnost evidentiranja in izkazovanja podatkov v izkazu prihodkov in odhodkov 

od 1. 1. do 31. 12. 2015 in bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 s pripadajočimi ostalimi 
računovodskimi izkazi. Revidiranje je bilo primerjava ugotovitev s splošno sprejetimi načeli, 
standardi in zakonskimi določbami. Pri delu so bila uporabljena sprejeta poslovodska načela, 
zakonska določila in so se opirala na negativno prakso. Poleg navedenega je bilo preverjena 

skladnost delovanja zavoda z usmeritvami, načrti, procesi ter zakonskimi in drugimi predpisi, ki 
valjajo za zavod kot posrednega uporabnika proračuna.  

 

Namen notranje revizije je bilo izvajanje nadzornih aktivnosti, kar pa ni razrešilo pristojnih vodstev 
njihove odgovornosti za pravilnost in urejenost poslovanja in za oblikovanje in delovanje 

učinkovitega sistema notranjih kontrol. 
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Pri izvedbi notranje revizije niso bili ugotovljeni primeri nezakonitega, nepreglednega, 

negospodarnega ali neracionalnega delovanja ali primeri goljufij in prevar. 

 

 

Ugotovljeno je bilo,  

- da Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča  Ptuj v skladu s sklepom o posebnih programih 

Ministrstva za zdravje in glede na spremembe zakonodaje (53. c člen Zakona o zdravstveni 

dejavnosti) s podjemniki iz revizijskega pregleda sklepala v letu 2015 in obdobju 1-6 2016 

podjemne pogodbe za občasna dela, 
- da je zavod upošteval šesti odstavek 53.c člena ZZDej, ki omogoča sklepanje podjemnih 

pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci 

za državne presejalne programe, ki so opredeljeni v pravilniku za izvajanje preventivnega 

zdravstvenega varstva in mednje sodijo tudi preventivni zdravstveni pregledi za zgodnje 

odkrivanje raka debelega črevesa in danke – SVIT, 

- da sklenjene podjemne pogodbe zavoda  z izvajalci zdravstvenih storitev vsebujejo obvezne 

elemente oz. določbe, ki so zgoraj navedene in na podlagi pisnih soglasij  svetov javnih 

zdravstvenih zavodov, kjer je podjemnik zaposlen ter s predhodnim soglasjem ministra za 

zdravje, 

- da je Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča  Ptuj v skladu 45. b členom Zakona o zdravniški 
službi sklenila pogodbe o strokovnem sodelovanju z gospodarsko družbo, ki ima 
koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti za primere vključevanja koncesionarjev v 
zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči – dežurne službe, 

- da je zavod je v letu 2015 izbiral dobavitelje skladno z določili Zakona o javnem 
naročanju (UL RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12, 12/13-uradno prečiščeno 
besedilo, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E, v 

nadaljevanju: novele ZJN-2, Ur. l. št. 19/14 in ZJN-3),) in internimi akti. Pri pregledu 

podlag za evidentiranje obveznosti ugotavljam, da so računi dobaviteljev pravilno 

izstavljeni, pravočasno evidentirani in knjiženi. V okviru pregleda stroškov materiala in 
storitev je bilo pregledano tudi blagajniško poslovanje in ni bilo ugotovljenih 

nepravilnosti, 

-  da so zaposleni, ki vodijo kadrovske in računovodske evidence izkušeni in ustrezno 
usposobljeni. Opozarjam pa na dejstvo, da je dejavnost zavoda zelo raznolika, pestra in 

obsežna. Prav tako se zakonodaja, ki ureja poslovanje zavoda, v zadnjih letih  izjemno hitro 

in celovito spreminja, kar otežuje delo zaposlenim v upravi in povečuje zahtevnost in obseg 
njihovega dela. 

 

 

V nadaljevanju ugotavljam pri pregledu oziroma proučitvi razlogov za sklenitev podjemnih pogodb 
naslednje: 

 podjemne pogodbe se sklepajo tudi za dela, ki nimajo narave občasnosti in začasnosti. Pri 

sklepanju civilnopravnih pogodb z upokojenci za opravljanje zdravstvenih storitev je 

potrebno upoštevati določila 2. točke 27. c člena Zakona o urejanju trga dela, ki določa 
omejitev začasnega ali občasnega dela in sicer v seštevku koledarskega leta ne sme presegati 
6.300 eurov. Znano je, da je to praksa v zdravstvenih zavodih zaradi pomanjkanja zdravnikov, 

vendar kljub temu svetujem, da se poskušajo ta delovna mesta zapolniti najprej preko razpisov 

za prosta delovna mesta (npr. delo zdravnikov).  

Realizacija 

Pri analizi pogodb pri katerih se presega zakonska določena  letna osnova, je odstopanje na 

področju obvladovanja okužb in vse bolj razširjene regulative tega področja v letu 2016, izrazito se 

je zato povečala potreba po tem znanju in aktivnostih. Zaradi deficitarnosti omenjenega  kadra in 
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nesistemiziranega delovnega mesta v letu 2016 področja nismo uspeli celovito uredit. Omenjeno 
področje bomo uredili v letu 2017 z novim kadrovskim načrtom. Na področju sklepanja pogodb 

tudi za dela, ki nimajo narave občasnosti in začasnosti je izključni razlog pomanjkanje 
omenjenega kadra na trgu. Doseganje programa dela je odvisno predvsem od dela zdravnikov, ki so 

zaposleni v drugih javnih zavodih in so pripravljeni v svojem prostem času pomagati bolnišnici Ptuj 
in njenim pacientom. Zadevo rešujemo z rednim objavljanjem razpisov za prosta delovna mesta in 
aktivnim iskanjem zdravnikov (tako v RS, kot izven) za zaposlitev v naši ustanovi (nevrolog, 
internist, radiolog, ginekolog, anestezist) ter povečanim zaposlovanjem specializantov omenjenih 
področij, katerih pomoč pri reševanju akutne kadrovske problematike pa je zelo omejena. 

 

 Zavod v podjemne pogodbe ni vključil Protikorupcijske klavzule pri vrednostih nad 

10.000,00 EUR brez DDV, kar štejem kot nepravilnost. Glede na Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije  mora biti protikorupcijska klavzula vsebovana v vseh pogodbah , na 
podlagi katerih bo v breme subjekta javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali strankam 

izplačanih več kot 10.000 eurov brez DDV, kar je treba odpraviti s čimprejšnjim aneksiranjem 
pogodbe zaradi vključitve protikorupcijske klavzule (podlaga je sistemsko pojasnilo k ZIntPK 
št. 06272-3/2012/1 s strani Komisije za preprečevanje korupcije). 

Realizacija 

Nepravilnost smo odpravili. Od 1.1.2017 imajo vse sklenjene podjemne pogodbe vključeno 
protikorupcijsko klavzulo.  

 

Za leto 2016 bo revizija poslovanja zajemala pregled delovanja notranjih kontrol, ki omogočajo 
pravilno in pošteno sliko poslovanja zavoda, področje obračunavanja plač, osebnih prejemkov in 
povračil stroškov, nabava blaga z naročilnicami, področje usklajenosti knjigovodskih evidenc in pri 

tem ugotavljali v kolikšni meri delujejo notranje računovodske kontrole v posameznih ciklih 
poslovanja.  

 

Revizijski postopki bodo vključevali pregled poslovanja na podlagi vzorčnih podatkov, 
dokumentiranih zneskov in razkritij postavk v računovodskem poročilu za leto 2016, kakor tudi v 

poslovnem poročilu v okviru letnega poročila za leto 2016. 

 

 

10.2. 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, ponovno pa je bil register tveganj nadgrajen v letu 2014 in 2015 z razvojem registra 

medicinskih tveganj in registra poslovnih tveganj. 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 je bil register tveganj 

v letu 2016 posodobljen in dopolnjen z opredelitvijo notranjih kontrol obvladovanja tveganj, ki 

opredeljuje obvladovanje poslovnih tveganj na posameznih področjih.   

 

Registra medicinskih in poslovnih tveganj sta v prilogi LP 2016.  
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11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 
 

Razlogi za nerealizacijo naslednjih ciljev so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju. Ker nekaterih 

ciljev ni bilo mogoče realizirati, je njihova realizacija prestavljena na leto 2017. 

 

Tabela 16: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

NEDOSEŽENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT ZA 
DOSEGANJE

1. Obseg dela, finančno poslovanje in obvladovanje stroškov
Povečanje prihodkov iz širitev pogodbenih programov do ZZZS in

pridobitve novih programov v skupni vrednosti 504.881 evrov

(Širitve programov: kolki, kolena, artroskopije, siva mrena. Novi

programi: operacije na stopalu (hallux valgus) in operacije na ožilju
(krčne žile).

Ponovna vloga za pridobitev širitev in pridobitev 
novi pogodbenih programov

Leto 2017

Uravnoteženo poslovanje – usklajenost odhodkov s prihodki

Sanacijski načrt 2017 Leto 2017

Tekoče spremljanje plačilne sposobnosti

Realizirati skupaj z ustanoviteljem eno od rešitev, 
ki so bile pripravljene v Sanacijskem načrtu za 
izboljšanje likvidnosti v mesecu novemebru 2016

Leto 2017

Preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko 
opravičljivo

Še popolnejše sledenje realaizacije prospektivnih 
programov

Leto 2017

Obvladovanje stroškov plač z optimalno izkoriščenostjo človeških
virov in izboljšano organizacijo dela skladno s pogodbenimi

obveznostmi bolnišnice

Nadomeščanje izrednih oblik dela z rednim delom, 
zmanjševanje absentizma…

Leto 2017

3. Kadri, pedagoško področje 
in krepitev povezav ter sodelovanje

Pridobivanje deficitarnih kadrov v skladu s planom

Aktivno iskanje preko razpisov za prosta delovna 

mesta tako v RS, kot tujini

Leto 2017

Spremljanje, analiziranje in zmanjšanje absentizma

Organizacija delavnic zdravega življenja, 
pravilnega dela in večje motivacije, ter izboljšanje 
delovnih pogojev

4. Investicijska dejavnost, prostorska 

ureditev in vlaganje v informatiko

Realizacija strateškega projekta (urgentni center),
Izvedba revizije projekta, potrditev potrebne 

novelacije in zagotovitev manjkajočih denarnih 
sredstev za začetek gradnje urgentnega centra.

Leto 2017

 

 

Obseg dela, finančno poslovanje in obvladovanje stroškov  
Povečanje prihodkov iz naslova povečanih programov je delno realiziran iz naslova širitev v 
splošnem dogovoru, medtem ko pridobitev novih programov do sedaj ni bila odobrena. Zaradi 
prevelike razlike med realizirano in plačano utežjo in zakonsko naloženega povečanja stroškov 
dela, ki nimajo pokritja na prihodkovni strani ter povečevanja materialnih stroškov pri večini 
zdravstvenih izvajalcev (dražja medicina, spremenjena stopnja DDV…) je ponovno prišlo do 
negativnega poslovanja, posledica tega je tudi poslabšanje likvidnostne situacije.   

Kadri, pedagoško področje in krepitev povezav ter sodelovanje 

Razmere na trgu dela (predvsem zdravnikov) so v republiki Sloveniji že nekaj let nespremenjene, 
zato je reševanje kadrovske situacije oteženo. Kljub pridobitvi – zaposlitvi nekaterih novih 

zdravnikov, je ob naraščajočih strokovnih standardih in normativih in ob želji izvedbe povečanega 
obsega dela za skrajševanje čakalnih dob ob nekaterih odhodih obstoječega kadra le tega še vedno 
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premalo, zato so potrebne izredne oblike dela, ki pa tudi negativno vplivajo na poslovni rezultat. 

Povečan absentizem je predvsem  rezultat ne najboljših pogojev dela (obremenitev, okolje, delovni 
čas…) in razmer v družbi. 

Investicije, prostorska ureditev in vlaganje v informatiko  

Kljub številnim aktivnostim tako v lokalnem okolju kot na nivoju države ter predlaganim možnim 
rešitvam zagotavljanja potrebnih sredstev do realizacije izgradnje Urgentnega centra Ptuj, predvsem 

zaradi administrativnih zadržkov še ni prišlo. 
 

Pri analizi uspešnosti izvajanja ukrepov za izboljšanje poslovanja ugotavljamo sledeče: 
 

Ukrepi na prihodkovni strani 

 

1. Večjo realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa dela in na drugi strani minimalno 
prerealizacijo tistega pogodbeno dogovorjenega programa dela, ki ni plačan (265.000 EUR). 

 

Realizacija 

Ambulantna dejavnost: v letu 2015 izpad 192.975 EUR, v letu 2016 izpad 122.456 EUR, 

Dializa: zaradi nerealizacije (manj pacientov) je znašal v letu 2015 izpad 138.118 EUR, v letu 2016 

izpad 182.668 EUR, 

Bolnišnična dejavnost:  
V letu 2015 je bilo realizirano za 395.028 evrov (vrednost OZZ + PZZ) uteži (126 primerov) več 
glede na plan oziroma Zavod glede na obstoječo metodologijo plačevanja ni priznal 346.174 evrov 
(vrednost samo OZZ). Priznana cena uteži po KLO 2015 = 1.140,02 evrov. V letu 2016 je bilo 

realizirano za 782.247 evrov (vrednost OZZ + PZZ) uteži (157 primerov) več glede na plan oziroma 
Zavod glede na obstoječo metodologijo plačevanja ni priznal 686.293 evrov (vrednost samo OZZ). 
Priznana cena uteži po KLO 2015 = 1.159,76 evrov. 

 

Primerjava realizacije programa 2015/2016 izkazuje izboljšanje v ambulantnem segmentu, le 
navidezno poslabšanje pri dializah (manj pacientov potrebovalo storitev) in nekoliko preseženo 
število bolnišničnih obravnav (31 pacientov), ter izrazit porast izpada dohodka zaradi povečane 
razlike med realizirano in plačano utežjo. 
 

 

2. Dvig cen zdravstvenih storitev za cca 2% iz naslova odprave ¾ plačnih nesorazmerij in 
varčevalnih ukrepov iz preteklosti – 220.000 EUR. 

 

Realizacija 

Realizirano v aneksu št. 1 Splošnega dogovora 2016. 
 

3. Povečane prihodke iz naslova obravnave možganske kapi – 91.000 EUR. 

 

Realizacija 

Bolnišnica v letu 2016 ni povečala prihodkov s programom možganska kap. Realizirala je za 12.512 
evrov manj, kot v letu 2015. Razlog je manj obolelih, obravnavani vsi napoteni pacienti. 

 

4. Povečanje prihodkov iz neakutne obravnave – 65.000 EUR. 

 

Realizacija 

Neakutna bolnišnična obravnava - zdravstvena nega in paliativna oskrba: v letu 2016 se je prihodek 

zaradi višje realizacije v primerjavi z lanskim letom povečal za 82.788 evrov. 
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5. Povečanje prihodkov iz programa Dora – 162.000 EUR. 

 

Realizacija 

Z realizacijo programa DORA je bolnišnica sicer povečala prihodek v primerjavi s prihodkom v 
lanskem letu za 130.314 evrov. 

 

6. Povečanje sredstev iz naslova donacij 
 

Realizacija 

V letu 2016 se je povečalo tako število donacij za namen izobraževanja, kot donacij za opremo ipd. 
DONACIJE LETO LETO 

2015 2016 

IZOBRAŽEVANJE 45.454,01 48.003,12 

NAMENSKE V OPREMO ipd. 6.909,29 56.468,77 

SKUPAJ 52.363,30 104.471,89 

 

 

7. Uskladitev realizirane uteži z dejansko priznano po pogodbi ZZZS (izguba v letu 2015 iz tega 

naslova je znašala 224.310 EUR), indeks realizirana/plačana (1,01) 
 

Realizacija 

Ukrep ni realiziran, saj je prišlo do povečanja razlike med realizirano in plačano utežjo (izguba v 

letu 2016 iz tega naslova je znašala 686.293 EUR), indeks realizirana/plačana (1,05) 
 

8. Tudi na področju tržne dejavnosti želimo ohraniti obstoječ obseg oziroma ga povečati (estetika, 
ortopedija - protetika, rentgenske storitve, turistična dializa, bariatrična kirurgija…). 

 

Realizacija  

Na področju aktivnosti za doseganje 100% realizacije obsega dela je bila dosledno upoštevana in v 

večini uspešno realizirana s stalnim spremljanjem realizacije delovnega programa, izvedenimi 

prestrukturiranji programov, z organizacijo internih izobraževanj na temo pravilnega evidentiranja 

SPP in stalnega vodenja čakalnih seznamov. Preseganje realizacije števila primerov obravnavanih 
pacientov pa je posledica predvsem sledenja potrebam pacientov zaradi izrazitega povečanja potreb 

po zdravljenju v zadnjih dveh mesecih leta, zaradi težke epidemiološke situacije, ki je v zadnjih 
letih ni bilo. 

 

 

Povzetek analize realizacije ukrepov za izboljšanje poslovanja na prihodkovni strani 
 

Kljub številnim izvedenim ukrepom je končen rezultat negativen, saj so se prihodki povečali 
bistveno manj, kot je povprečje v 12 primerljivih bolnišnicah. Prihodki v bolnišnici Ptuj so se 
povečali za 2,39 %, povprečje bolnišnic pa znaša 4,86%.  
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Ukrepi na odhodkovni strani 

 

Stroški materiala 

 Proces nabave v skladu z jasnim in strogim veljavnim organizacijskim predpisom, ter iskanje 

ostalih notranjih rezerv na področju nabave in porabe materiala, kjer so opredeljene vse 
odgovornosti in pooblastila v procesu nabave predvsem pa izdaja naročila in količinski, 
kakovostni ter vrednostni prevzem, 

Realizacija 

Ukrep je bil dosledno izvajan, izvajane tudi analize odstopov (povečanja) 
 

 Poostren nadzor kanalov naročanja uvajanja obstoječih in novih zdravil in materialov v 
bolnišnico ter nadzor njihove porabe, 

Realizacija 

Uvedba novih zdravil in materialov je bila le po odobritvi ustrezne interne komisije, ki obravnava 

vlogo tako s strokovne kot ekonomske upravičenosti. 
 

 Izvajanje pogajalskega procesa na področju zdravstvenega in nezdravstvenega materiala z 
primerjavo cen z ostalimi bolnišnicami in pogajanja z dobavitelji za dosego nižje cene oz. 
ugodnejših pogojev, ter optimalna priprava javnih razpisov in določitev maksimalno dovoljene 
cene, 

Realizacija 

Med letom smo pridobivali podatke od ostalih bolnišnic, hkrati pristopili k posredovanju podatkov 

za centralno bazo cen, ki jo je pripravilo MZ. 

 

 Preučitev vrednostno najpomembnejših skupin zdravil in materialov ter uvedba enotnih 
standardov za uporabo dragih materialov (Npr. antibiotiki, razni specialni materiali…), 

Realizacija 

Konec leta 2016 smo pristopili k razširitvi omenjenega procesa, podrobnejšim analizam in možnim 
ukrepom za racionalizacijo tudi s strani stroke. 

 

 Nadaljevanje in širitev dela kliničnega farmacevta na oddelku, 
Realizacija v izvajanju 

 

 Zmanjšanje porabe energentov, 
Realizacija 

Ukrep ni bil realiziran. Razlogi za nerealizacijo so podrobneje obrazloženi v poglavju 2.2 – Analiza 

odhodkov 

 

 Bolj dosledno upoštevanje in upoštevanje smernic za rabo antibiotikov, zdravljenje s krvjo in 
krvnimi pripravki, ter zniževanje stroškov zdravil in sanitetno potrošnega materiala z 
evidentiranjem porabe na proces zdravljenja,  

Realizacija 

Kljub ali pa ravno zaradi naporov za doslednejše upoštevanje smernic se stroški povečujejo saj so 
procesi sodobnega zdravljenja vse zahtevnejši, kar se odraža tudi v porastu SPP. 

 

 Bolnike, ki sodijo v terciarno dejavnost preusmeriti v ustrezno bolnišnico. 
Realizacija 

Ukrep ni bil realiziran predvsem zaradi neurejenosti sistema, ki jasno ne ločuje različnih nivojev 

zahtevnosti zdravljenja in posledično obveze do prevzemanja pacientov v nadaljnje zdravljenje. 

Kompenzacija temu je obstoječi model po katerem bi naj denar sledil pacientu, kar pa se v našem 
primeru ne zgodi (npr. izvedena terciarna zahtevnost storitev v naši bolnišnici ni ustrezno plačana). 
 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2016 

 

- 76 - 

 

Stroški storitev 

 

 Najemati tiste pogodbene izvajalce zdravstvenih storitev, ki so cenejši na opravljeno enoto in 
res nujno potrebni za izvedbo delovnega programa, 

Realizacija 

Kljub povišanju števila podjemnih pogodb (3) so se stroški le teh v letu 2016 znižali za 60.000 
EUR. 

 

 Nadaljevati z nadzorom nad opravljenimi in zaračunanimi storitvami zunanjih izvajalcev, 

Realizacija  

Nadzor se redno izvaja 

 

 Pogajanja za dosego ugodnejših pogojev in dosledno izvajanje javnih naročil s ciljem dosegati 
najnižje možne cene po primerjavi cen storitev z ostalimi bolnišnicami, 

Realizacija 

V skladu s kadrovskimi možnostmi bolnišnice povečujemo delež nabave preko javnih naročil, 
vedno usklajujemo cene z ostalimi bolnišnicami in pristopamo k skupnim javnim naročilom. 
Pogajanja in doseganje boljših pogojev pa je zelo oteženo zaradi slabe plačilne sposobnosti 
bolnišnice. 
 

 Analizirati smiselnost outsourcinga (čiščenje, pranje) in po potrebi izvesti aktivnosti za 
spremembo tega načina dela z lastnimi zaposlenimi, 

Realizacija 

V obeh primerih je bila opravljena analiza in na podlagi analize sprejeta odločitev o nadaljevanju 
izvajanja storitev z zunanjimi izvajalci. 

 

 Stalna optimizacija stroškov izobraževanja zaposlenih in strokovnih izpopolnjevanj, 
Realizacija 

Povečanje števila internih in eksternih izobraževanj spremlja tudi blag porast stroškov 
izobraževanja, ki pa je v celoti pokrit s povečanim deležem donacij. 
 

 Podjemne pogodbe postopoma nadomestiti z redno zaposlenimi, 

Realizacija 

Kljub naporom po povečanju potrebnega lastnega kadra je realizacija tega ukrepa v letu 2016 

negativna, zaradi pomanjkanja ustreznega kadra v državi. 
 

Stroški dela 

 

 Zmanjšanje oz. odobritev izplačila nadur le na podlagi posebne odobritve s strani direktorja. 
Nadure morajo biti praviloma vnaprej napovedane, 

Realizacija 

Nadzor nad izplačilom nadur se dosledno izvaja, ukrep pa ni realiziran, kar je podrobneje 

obrazloženo pri točki 2.2. – Analiza odhodkov. 

 

 Uvesti delo z zamikom povsod, kjer je to izvedljivo, 

Realizacija 

Delo z zamikom je bilo uvedeno na radiološkem oddelku in nekaterih manjših deloviščih. 

 

 Stalna sledljivost obremenitev na delovnih mestih, vsaj dvakrat letno poročanje, ustrezno 
korigiranje PPD in oblike plačilo izrednih ur, 

Realizacija 
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Dosledno izvajanje ukrepa 

 

 Optimizacija delovnih procesov, optimizacija kadrovske zasedenosti, nenadomeščanje 
upokojitev, kjer je to možno in boljša izkoriščenost obstoječega kadra. 

Realizacija 

Ukrep je bil dosledno izvajan vendar potrebe delovnega procesa izkazujejo realno potrebo po 

povečanju števila kadra, kot predvideva srednjeročni kadrovski načrt. 
 

Povzetek analize realizacije ukrepov za izboljšanje poslovanja na odhodkovni strani 
 

Kljub številnim izvedenim ukrepom je končen rezultat negativen, saj so se tako stroški 
materiala, storitev in dela v letu 2016 povečali. Primerjalna analiza s stanjem v 12 

primerljivih bolnišnicah v državi pa kaže, da bolnišnica Ptuj ne odstopa od povprečja.  
- Stroški materiala so se v bolnišnici Ptuj povišali za 6,7% (povprečje bolnišnic 7,83%), 
- Stroški storitev so se v bolnišnici Ptuj povišali za 5,8% (povprečje bolnišnic 7,22%), 
- Stroški dela so se v bolnišnici Ptuj povišali za 8,6% (povprečje bolnišnic 8,34%). 

 

 

Finančno poslovanje 

 

Realizacija 

 

Ukrep ni bil realiziran, saj se je likvidnostno stanje v letu 2016 zaradi negativnega in poslovanja in 

investiranja v predvsem dotrajano medicinsko opremo zelo poslabšalo. Stanje zapadlih obveznosti 
do dobaviteljev na dan 31.12.2016 je znašalo že 5.611.947 EUR, medtem ko je bilo obveznosti do 

dobaviteljev na dan 31.12.2015 za 4.104.759 EUR.  

 

 

Strateške odločitve 

Ukrep 

Bolnišnični oddelki in funkcionalne enote morajo pripravit srednjeročne vizije svojega razvoja in 
razviti strategije za doseganje zadanih ciljev. 

 

Realizacija 

Posamezni oddelki so že pripravili ustrezne vizije razvoja. Celovita vizija in strategije razvoja pa bo 

pripravljena v letu 2017. 
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12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

SB Ptuj ima s prihodkom 24.135.728 EUR in 490 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 490 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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13. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 

KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH 
VLAGANJIH 
 

 

13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   
 

Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela je podrobneje prikazana v tabeli na strani 11. 

 

13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 

Obrazec izpolnite v pripeti excelovi datoteki »Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015«. 
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) Fizično št. zaposlenih  
(brez porodnic in dolgotrajno 

bolniško odsotnih) 
31.12.2015 422,16 439 

31.12.2016 421,24 458 

 

Prišteti so pripravniki in specializanti in zaposleni preko javnih del.  
 

Število zaposlenih po dejansko razporejenih delovnih mestih 2015 

 

 Skupa

j 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Število 
zaposlenih 

31. 12. 2015 

439 / 23 / 24   198 6 146 42 

 

Prištetih je 8 pripravnikov in 18 specializantov. 
 

Število zaposlenih po dejansko razporejenih delovnih mestih 2016 

 

 Skupa

j 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Število 
zaposlenih 

31. 12. 2016 

458 / 26 / 20   205 6 157 44 

Prištetih je 20 pripravnikov in  22 specializantov, skupno število zaposlenih pa je manjše, kot je bilo 
planirano v Finančnem načrtu za l. 2016. 
Pri številu zaposlenih ni zajetih 8 delavk, ki so na porodniškem dopustu in 19 delavk/cev, 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. 2016 

 

 Skupaj I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Zdravstveni 358 / / / 6 159 / 149 44 

Nezdravstveni 100 / 26 / 14 46 6 8 / 

 

Niso zajete delavke, ki koristijo porodni dopust oziroma delavci/ke, ki so dolgotrajno bolniško 
odsotni.  

 

Primerjava izobrazbene ravni zaposlenih po Klasius SRV 

 

RAVEN IZOBRAZBE (KLASIUS SRV): 31. 12. 2015 31. 12. 2016 

110 nepopolna osnovnošolska / / 

120 osnovnošolska 23 26 

130 nižja poklicna / / 

140 srednja poklicna 24 20 

150 srednja strokovna, srednja splošna 198 205 

161 višješolska (prejšnja), višja strokovna 6 6 

162 visokošolska 1. stopnje, visokošolska 
strokovna (prejšnja) ipd. 

138 149 

170 visokošolska 2. stopnje, visokošolska 
univerzitetna (prejšnja) ipd. 

45 46 

181 magisterij znanosti (prejšnji) 4 5 

182 doktorat znanosti 1 1 

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 439 458 

 

 

Kader po Uredbi 

 

Število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 

(Uradni list RS, št. 103/2015) je nižje od planiranega in odobrenega števila. Predvsem niso bila 
zasedena vsa predvidena delovna mesta na področju zdravstvene nege (srednje in diplomirane 
medicinske sestre zaradi nenačrtovanih odhodov). Kar nekaj je bilo tudi nadomeščanj, ki pa v tem 
prikazu skladno z dano metodologijo niso zajeta.  

 

Strokovno izpopolnjevanje  

Strokovno izpolnjevanje je formalna zahteva, ki jo mora izpolnjevati vsak zaposleni v bolnišnici. V 
letu 2016 je bilo strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj za 4.992 ur.  
 

Fluktuacija 

 

Fluktuacija v letu 2016 je bila 12,15 (upoštevajoč začetno stanje kadra na dan 1. 1. 2016). 
 

Absentizem 

 

Vseh bolniških odsotnosti je bilo v letu 2016 kar 96.857 ur oziroma 12.107 dni – to predstavlja 9,64 

% vseh delovnih ur. Vzrok velikega števila ur bolniških odsotnosti je v večjem številu kratkotrajnih 
in dolgotrajnih bolniških odsotnosti (nad 30 dni). 
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V 9,64 % bolniške odsotnosti je zajeto:  
  

- bolniška odsotnost do 30 dni =  3,23 %                           

- bolniška odsotnost nad 30 dni = 2,83 %     

- H080 (kombinacija 4 ure rednega dela, 4 ure invalidnost) = 0,23 %  

- porodni dopust = 1,82 %       

- H070 – krvodajalstvo = 0,05 %      

- nadomestilo za nego in varstvo otroka = 1,48 %    

 

Čiste bolniške odsotnosti je za 6,06 %  na letni ravni, kar je precejšnje zvišanje glede na lansko 
bolniško odsotnost, ki je znašala 5,17 %. Bolniško odsotnost evidentiramo sprotno.  
V letu 2016 ponovno beležimo upad porodniškega dopusta – iz 2,84 % v letu 2015 na 1,82 % v letu 

2016. 
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13.1.2. 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 2016 je imela Splošna bolnišnica Ptuj sklenjene podjemne pogodbe s 43 zunanjimi izvajalci, 

4 podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi, pogodbe o strokovnem sodelovanju z 9 zunanjimi 

izvajalci in 3 pogodbe o poslovnem sodelovanju z nekaterimi zdravstvenimi zavodi. 

 

 

1. Podjemne pogodbe 

 

Natančen prikaz zunanjih sodelavcev, ki delajo po podjemnih pogodbah v letu 2016, se nahaja v 

tabeli. 

 

PODJEMNE POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI 

 

Namen/delo Profil zunanjega sodelavca Št. izvajalcev 

članstvo v Komisiji 1. 
stopnje za umetno 

prekinitev nosečnosti 

socialna delavka 2 

ortopedski program specialisti ortopedi 4 

ortopedski program in ostali 

operativni posegi 

specialist kirurg 1 

laparoskopski operaciji z 

edukacijo 

specialist kirurg 1 

anestezija in reanimacija-

dežurstvo 

specialist anesteziologije in 

reanimatologije 

5 

fiziatrična ambulanta specialist fiziater 1 

rentgenska diagnostika specialist rentgenolog 4 

operativni posegi specialist ginekolog 2 

ambulantni pregledi-

ambulanta za bolezni dojk 

specialist ginekolog 3 

dežurstvo + stalna 
pripravljenost 

specialist ginekolog 1 

operativni posegi  specialist ginekolog 2 

operativni posegi + delo na 

oddelku 

specialist ginekolog 1 

ambulanta + UZ preiskave specialist pediater 1 

dežurstvo + UZ preiskave specialist pediater 1 

dežurstvo specialist pediater 1 

ambulanta specialist pediater 1 
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svetovanje o uporabi 

antibiotikov  na oddelkih 

specialistka infektologinja 1 

ortopedski program operacijska medicinska sestra 4 

kardiološka ambulanta + 
UZ doplerske preiskave in 

UZ srca 

specialist internist 2 

UZ doplerske preiskave in 

UZ srca 

specialist internist 2 

uprava – storitve svetovanja  zdravnica specialistka 1 

dežurstvo, UZ vratnih žil specialistka nevrologinja 1 

Program SVIT specialist internist 1 

SKUPAJ  43 

 

Z večino izvajalcev poteka dolgotrajno sodelovanje preko podjemnih pogodb - skozi celotno leto 

2016, z nekaterimi pa je sodelovanje potekalo le krajši čas. Dva od zunanjih sodelavcev sta se v letu 
2016 zaposlila v SB Ptuj.  

 

PODJEMNE POGODBE Z LASTNIMI ZAPOSLENIMI 

 

Namen/delo Profil Število 
izvajalcev 

opravljanje kolonoskopij specialist internist 2 

asistenca pri kolonoskopijah SMS 2 

SKUPAJ  4 

  

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so se sklenile za potrebe izvajanja programa SVIT. 

 

2. Pogodbe o strokovnem sodelovanju 

 

Namen/delo Profil zunanjega sodelavca Št. izvajalcev 

dežurstvo specialist kirurg 1 

dežurstvo specialist ginekolog 4 

dežurstvo specialist pediater 2 

program estetika specialist ORL 1 

program estetika specialist  plastične, 
rekonstrukcijske in estetske 

kirurgije 

1 

SKUPAJ  9 

 

V letu 2016 ni bilo sklenjenih pogodb o strokovnem sodelovanju z lastnimi zaposlenimi. 

 

 

3. Javna dela  
 

V letu 2016 je SB Ptuj  kandidirala na javnem povabilu za izbor programov javnih del, in sicer za 

program  Družabništvo in spremljanje. V program je bilo vključenih 5 udeleženk, v času od 1. 2. 
2016 do 31. 12. 2016. Udeleženke so opravljale koristno delo, pomoč pri spremljanju in prevozu 
varovancev v okviru bolnišnice, izvajanje animacije in prostočasnih aktivnosti. Plačo je za tri 
udeleženke v višini 65% in za dve udeleženki v višini 75 % zagotovil ZRSZ, za 1 udeleženko je v 
višini 15 % plačo sofinancirala Mestna občina Ptuj, razliko v plačah pa je zagotovila bolnišnica 
sama.  
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4. Ostalo 

 

V letu 2016 nismo zaposlovali preko agencij za posredovanje delovne sile, prav tako se v bolnišnici 
ni izvajalo študentsko delo. 

13.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

  

 

Število pripravnikov in specializantov 

 

Na zadnji dan leta 2016 je v bolnišnici pripravništvo opravljalo 20 pripravnikov: 8 zdravnikov, 7 
tehnikov zdravstvene nege, 1 bolničar – negovalec, 2 farmacevtska tehnika, 1 radiološki pripravnik 
in 1 fizioterapevt. 

Za vse pripravnike je stroške povrnil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
 

Na zadnji dan leta 2016 smo zaposlovali 23 zdravnikov specializantov, od katerih za 22 dobimo 

stroške refundirane, zaposlitev 1 specializanta pa je strošek bolnišnice.  

 

Štipendiranje 

  

V letu 2016 je bolnišnica ni imela nobenega štipendista. 
 

Opravljanje pripravništva in opravljanje strokovnih izpitov 

 

V letu 2016 je bilo na kroženje v SB Ptuj iz drugih zavodov poslanih 15 pripravnikov. V Splošni 
bolnišnici Ptuj je strokovni izpit opravilo 68 kandidatov, in sicer: 13 tehnikov zdravstvene nege, 13 
farmacevtskih tehnikov in 42 bolničarjev – negovalcev; v Ljubljani pa 19 pripravnikov: 15 

zdravnikov, 2 diplomirana inženirja radiološke tehnologije in 2 diplomirana fizioterapevta. 
 

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. V letu 2016 je praktični del svojega 

izobraževalnega programa v SB Ptuj opravljalo 16 dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole 
Maribor ter 9 študentov radiološke tehnologije in 36 študentov zdravstvene nege. 

13.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

V letu 2016 nam je storitve čiščenja zagotavljal zunanji servis, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. 
Strošek izvajanja te dejavnosti je v celotnem letu znašal 647.265,00 €. V tej dejavnosti nismo imeli 
zaposlenega nobenega lastnega delavca.  

 

Tudi storitve pranja nam od leta 1996 zagotavlja zunanji dobavitelj. Strošek izvajanja te dejavnosti 
je v letu 2016 znašal 279.699,00 €. Pet delavk, zaposlenih v organizacijski enoti »pralnica«, 
izvajajo dnevno distribucijo posteljnine in oblek (razvoz po oddelkih).  
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13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 (v prilogi) 

13.2.1 Investicije, ki niso financirane s strani kohezijskih skladov 

 

Tabela 17: Investicije v letu 2016 

 

Zap. Št. 
Naziv 

Datum nabave 
Nabavna 
vrednost 

        

1. APLIKACIJSKA OPREMA PACS/RIS  16.12.2016 145.983,00 

2. PROGRAMSKA OPREMA PACS/RIS  16.12.2016 123.348,20 

3. RTG APARAT SIEMENS YSIO MAX  11.01.2016 498.327,93 

4. RTG APARAT SIEMENS MOBILETT MIRA MA  11.01.2016 60.690,04 

5. INKUBATOR ATTEST 390 SAMOČITALNIK 30.03.2016 2.188,08 

6. 
INFUZIJSKA ČRPALKA BRAUN INFUSOMAT SPACE SET 
352912 19.04.2016 

1.987,88 

7. 
INFUZIJSKA ČRPALKA BRAUN INFUSOMAT SPACE SET  
352953 19.04.2016 

1.987,88 

8. 
INFUZIJSKA ČRPALKA BRAUN INFUSOMAT SPACE SET 
352921 19.04.2016 

1.987,88 

9. 
INFUZIJSKA ČRPALKA BRAUN INFUSOMAT SPACE SET 
352940 20.04.2016 

1.987,87 

10. INFUZIJSKA ČRPALKA BRAUN INFUSOMAT SPACE SET 20.04.2016 1.987,88 

11. INFUZIJSKA ČRPALKA BRAUN INFUSOMAT SPACE SET 20.04.2016 1.987,88 

12. BILIRUBINOMETER BILICARE  20.04.2016 3.525,24 

13. LUČ  FOTOTERAPEVTSKA NEOBLUE BLANKET 20.04.2016 4.133,04 

14. 
INFUZIJSKA ČRPALKA ALARIS CC PLUS NA BRIZGO     
SN 300000754 26.04.2016 

2.591,56 

15. 
INFUZIJSKA ČRPALKA ALARIS CC PLUS NA BRIZGO  SN  
300000774 26.04.2016 

2.591,56 

16. 
INFUZIJSKA ČRPALKA ALARIS CC PLUS NA  BRIZGO   
300000804 26.04.2016 

2.591,56 

17. 
INFUZIJSKA ČRPALKA ALARIS CC PLUS NA BRIZGO   
300000829 26.04.2016 

2.591,57 

18. HOLTER ENOTA MT-101/3 SCHILLER  27.05.2016 2.430,59 

19. DIAGNOSTIČNI AVDIOMETER AD629B  07.06.2016 5.383,89 

20. ULTRAZVOK VOLUSON E8 EXPERT kat.št. H48681XB 20.06.2016 95.805,08 

21. DEFIBRILATOR PHILLIPS DFM 100  21.07.2016 9.376,84 

22. INFUZIJSKA ČRPALKA ALARIS CC PLUS NA BRIZGO 22.08.2016 2.591,56 

23. ANESTEZIJSKI APARAT PRIMUS  30.08.2016 32.162,75 

24. MONITOR DELTA XL  BOLNIKOV  30.08.2016 4.685,34 

25. MONITOR INFINITY M540 TRANSP.  30.08.2016 2.072,76 

26. 
OPERACIJSKA MIZA 1 MAGNUS MAQUET 
ABDO,GIN,TRAU,ORTO 05.09.2016 

87.103,87 

27. 
OPERACIJSKA MIZA 2 MAGNUS MAQUET 
ABDO,GIN,OFTALMOLOŠKE.OP 05.09.2016 

75.482,63 

28. DIALIZNI APARAT DIALOG+HD ONLINE 7102072 17.10.2016 7.131,52 

29. DIALIZNI APARAT DIALOG+HD ONLINE 7102072 17.10.2016 7.131,52 

30. DIALIZNI APARAT DIALOG+HD ONLINE 7102072 17.10.2016 7.131,52 

31. VRTALKA MDX - 610 KIRURŠKA  18.10.2016 6.705,66 

32. CT APARAT TOSHIBA AQUILION PRIME 80 04.11.2016 710.318,90 

33. INFUZIJSKA ČRPALKA ALARIS CC PLUS NA BRIZGO 09.11.2016 2.591,56 

34. VRTALKA MDX - 610 KIRURŠKA  22.11.2016 6.705,66 

35. ŽAGA BATERIJSKA KDX-600 KIRURŠKA 22.11.2016 6.705,67 

36. MAGNETNA RESONANCA SIEMENS AVANTO 1,5T 13.12.2016 518.125,19 
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37. KISIKOVA GRUPA NA PLOŠČI  12.04.2016 975,62 

38. BLAZINA 200X150X50cm ZA PORODE  17.05.2016 516,13 

39. KOMPRESOR GA 15 VSD ATLAS COPKO 26.09.2016 9.316,76 

40. 
BOLNIŠKA POSTELJA 4D EL. Z OPREMO 03-346760H 
TIMO 17.10.2016 

2.192,95 

41. 
BOLNIŠKA POSTELJA 4D EL. Z OPREMO 03-346760H 
TIMO 17.10.2016 

2.192,96 

42. 
BOLNIŠKA POSTELJA 4D EL. Z OPREMO 03-346760H 
TIMO 17.10.2016 

2.192,96 

43. 
BOLNIŠKA POSTELJA 4D EL. Z OPREMO 03-346760H 
TIMO 17.10.2016 

2.192,96 

44. 
BOLNIŠKA POSTELJA 4D EL. Z OPREMO 03-346760H 
TIMO 17.10.2016 

2.192,96 

45. 
BOLNIŠKA POSTELJA 4D EL. Z OPREMO 03-346760H 
TIMO 17.10.2016 

2.192,96 

46. PH METER Q-I-5 B210T  18.05.2016 897,29 

47. HEMATOLOŠKI ANALIZATOR XN-1000 XN-1000 30.09.2016 92.567,94 

48. HEMATOLOŠKI ANALIZATOR XN-550 XN-550 30.09.2016 24.129,66 

49. RAČUNALNIK LENOVO M83 i5-4590 4GB/500 W8.1P SFF 11.01.2016 843,50 

50. RAČUNALNIK PRENOSNI LENOVO L560 i5/8GB/512GB 18.03.2016 1.803,32 

51. 
RAČUNALNIK PRENOSNI LENOVO L 560 260 
i5/8GB/512GB 18.03.2016 

1.437,08 

52. RAČUNALNIK LENOVO M800 SFF i5/8GB/5 SATA 18.03.2016 984,15 

53. RAČUNALNIK LENOVO M800 SFF i5/8GB/5 SATA 18.03.2016 984,15 

54. RAČUNALNIK LENOVO M800 SFF i5/8GB/5 SATA 18.03.2016 984,15 

55. TISKALNIK TERMALNI ZEBRA GX 430t  10.05.2016 518,51 

56. TISKALNIK TERMALNI ZEBRA GX 430t  10.05.2016 518,51 

57. TISKALNIK FS-4200DN KYOCERA  11.05.2016 753,63 

58. TISKALNIK KYOCERA M2535 dn  20.05.2016 543,61 

59. UPS 3000VA ZA STREŽNIK SOCOMEC NETYS RT 19.07.2016 1.524,76 

60. UPS 3000VA ZA STREŽNIK SOCOMEC NETYS RT 19.07.2016 1.524,77 

61. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 25.08.2016 610,86 

62. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  25.08.2016 610,86 

63. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 25.08.2016 610,86 

64. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  25.08.2016 610,86 

65. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 25.08.2016 610,86 

66. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  25.08.2016 610,86 

67. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 29.08.2016 610,86 

68. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  29.08.2016 610,86 

69. 
STREŽNIK S PROGRAMSKO OPREMO 3650 MP E5-2600 
v3 02.09.2016 

31.095,78 

70. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  12.09.2016 610,86 

71. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 12.09.2016 610,86 

72. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 13.09.2016 610,86 

73. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  13.09.2016 610,86 

74. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  14.09.2016 610,86 

75. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 14.09.2016 610,86 

76. RAČUNALNIK LENOVO Think Centre 23"  21.09.2016 610,86 

77. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  22.09.2016 610,86 

78. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 22.09.2016 610,86 

79. MONITOR  LENOVO THINK CENTRE PISARNA RTG. 22.09.2016 610,86 

80. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 22.09.2016 610,86 

81. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 22.09.2016 610,86 

82. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  22.09.2016 610,86 

83. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 26.09.2016 610,86 

84. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  26.09.2016 610,86 

85. RAČUNALNIK LENOVO  29.09.2016 611,03 
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86. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  29.09.2016 611,02 

87. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  17.10.2016 610,86 

88. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 17.10.2016 610,86 

89. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 27.10.2016 610,86 

90. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  27.10.2016 610,86 

91. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 04.11.2016 610,86 

92. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  04.11.2016 610,86 

93. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 04.11.2016 610,86 

94. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  04.11.2016 610,86 

95. DIGITALIZATOR DX-M  07.11.2016 46.909,47 

96. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  11.11.2016 610,86 

97. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 11.11.2016 610,86 

98. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  11.11.2016 610,86 

99. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  15.11.2016 610,86 

100. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 15.11.2016 610,86 

101. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 22.11.2016 610,86 

102. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  22.11.2016 610,86 

103. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 23.11.2016 610,86 

104. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 23.11.2016 610,86 

105. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  23.11.2016 610,86 

106. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  23.11.2016 610,86 

107. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 24.11.2016 610,86 

108. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 24.11.2016 610,86 

109. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  24.11.2016 610,86 

110. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  28.11.2016 610,86 

111. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 28.11.2016 610,86 

112. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 29.11.2016 610,86 

113. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  29.11.2016 610,86 

114. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 02.12.2016 610,86 

115. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 02.12.2016 610,86 

116. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  02.12.2016 610,86 

117. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  02.12.2016 610,86 

118. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 02.12.2016 610,86 

119. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 02.12.2016 610,86 

120. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  02.12.2016 610,86 

121. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  02.12.2016 610,86 

122. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 02.12.2016 610,86 

123. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  02.12.2016 610,86 

124. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

125. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

126. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

127. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

128. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

129. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

130. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

131. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

132. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

133. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

134. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

135. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

136. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

137. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

138. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

139. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

140. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 
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141. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

142. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

143. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

144. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

145. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

146. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

147. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

148. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

149. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

150. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

151. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

152. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

153. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

154. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

155. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

156. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

157. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

158. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

159. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

160. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

161. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

162. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

163. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

164. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

165. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

166. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

167. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

168. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

169. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

170. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

171. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

172. RAČUNALNIK LENOVO ThinkCentre M700 05.12.2016 610,86 

173. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

174. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

175. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

176. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

177. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

178. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

179. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

180. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

181. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

182. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

183. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

184. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

185. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

186. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

187. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

188. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

189. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

190. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

191. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

192. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

193. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

194. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

195. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2016 

 

- 89 - 

196. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

197. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

198. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

199. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

200. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

201. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

202. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

203. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

204. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

205. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

206. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

207. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

208. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

209. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

210. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

211. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

212. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

213. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

214. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

215. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

216. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

217. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

218. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

219. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

220. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

221. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

222. MONITOR LENOVO Think Centre 23"  05.12.2016 610,86 

223. RAČUNALNIK HP Z240 TOWER WORKSTATION 12.12.2016 1.895,32 

224. MONITOR NIO C 3MP LED 21"1H1F NC EXCL 12.12.2016 2.987,55 

225. RAČUNALNIK HP Z240 TOWER WORKSTATION 12.12.2016 1.895,32 

226. MONITOR NIO C 3MP LED 21"1H1F NC EXCL 12.12.2016 2.987,55 

227. 
BREZPREKINITVENO NAPAJANJE EATON 9PX 5KVA 
RT3U 13.12.2016 

4.875,00 

228. 
BREZPREKINITVENO NAPAJANJE EATON 9PX 5KVA 
RT3U 13.12.2016 

4.875,00 

229. STREŽNIK-GOSTITELJ VIRTUALNEGA OKOLJA 13.12.2016 23.124,00 

230. STREŽNIK-GOSTITELJ VIRTUALNEGA OKOLJA 13.12.2016 23.124,00 

231. RAČUNALNIK HP Z240 TOWER WORKSTATION 13.12.2016 1.895,31 

232. RAČUNALNIK HP Z240 TOWER WORKSTATION 13.12.2016 1.895,31 

233. MONITOR NIO C 3MP LED 21"1H1F NC EXCL 13.12.2016 2.987,55 

234. MONITOR NIO C 3MP LED 21"1H1F NC EXCL 13.12.2016 2.987,55 

235. MONITOR BARCO NIO C 3MP 21" 2H2F NC EXCL 13.12.2016 3.315,82 

236. MONITOR BARCO NIO C 3MP 21" 2H2F NC EXCL 13.12.2016 3.315,82 

237. RAČUNALNIK HP Z440 WORKSTATION  13.12.2016 2.513,05 

238. MONITOR BARCO NIO C 3MP 21" 2H2F NC EXCL 13.12.2016 3.315,82 

239. MONITOR BARCO NIO C 3MP 21" 2H2F NC EXCL 13.12.2016 3.315,82 

240. RAČUNALNIK HP Z440 WORKSTATION  13.12.2016 2.513,05 

241. MONITOR BARCO NIO C 3MP 21" 2H2F NC EXCL 13.12.2016 3.315,82 

242. MONITOR BARCO NIO C 3MP 21" 2H2F NC EXCL 13.12.2016 3.315,82 

243. RAČUNALNIK HP Z440 WORKSTATION  13.12.2016 2.513,05 

244. MONITOR BARCO NIO C 3MP 21" 2H2F NC EXCL 13.12.2016 3.315,82 

245. MONITOR BARCO NIO C 3MP 21" 2H2F NC EXCL 13.12.2016 3.315,82 

246. RAČUNALNIK HP Z440 WORKSTATION  13.12.2016 2.513,05 

247. 
ZAPISOVALNIK MEDICINSKI KOMPLET RIMAGE 2410& 
PERENNITI LEVEL 2,8 IQ 13.12.2016 

27.748,43 

248. IDENTIFIKACIJSKA POSTAJA NX8900 HP rp5800 RAIDI PC 13.12.2016 11.718,10 
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249. DISTRIBUCIJSKA STIKALA  13.12.2016 2.957,00 

250. DISTRIBUCIJSKA STIKALA  13.12.2016 2.957,00 

251. NAS DISKOVNI SISTEM ZA ARHIVIRANJE  13.12.2016 5.440,00 

252. OMARA STREŽNIŠKA Z DODATKI NETBAY S2 42U 13.12.2016 5.992,00 

253. SAN STIKALO  13.12.2016 18.781,00 

254. SAN STIKALO  13.12.2016 18.781,00 

255. DISKOVNI SISTEM Z DODATKI  13.12.2016 80.097,00 

256. STREŽNIK-NAMENSKI  13.12.2016 19.007,00 

257. STREŽNIK-NAMENSKI  13.12.2016 19.007,00 

258. MONITOR NIO C 3MP LED 21"1H1F NC EXCL 13.12.2016 2.987,55 

259. RAČUNALNIK HP Z240 TOWER WORKSTATION 13.12.2016 1.895,31 

260. 
DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA OP. DVORANO Z 
VOZIČKOM 14.12.2016 

19.242,38 

261. MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA KYOCERA M2540 dn 30.12.2016 514,44 

262. KLIMATSKA NAPRAVA MITSCHUBISCI  07.06.2016 3.629,17 

263. KLIMATSKA NAPRAVA MITSCHUBISCI  07.06.2016 3.629,18 

264. KLIMATSKA NAPRAVA DAIKIN professional 27.06.2016 2.192,94 

265. KLIMATSKA NAPRAVA GREE 7,0KW  25.07.2016 6.215,85 

266. KLIMATSKA NAPRAVA MITSCHUBISCI  26.07.2016 2.071,62 

267. KLIMATSKA NAPRAVA GREE 5,0 KW  12.09.2016 2.353,64 

268. KLIMATSKA NAPRAVA MITSCHUBISCI  12.09.2016 1.455,44 

269. 
TEHTNICA ZA OTROKE 0,002kg,0,005kg KE -MBC 15K2DM 
KERN&SOHN,Z METROM PRITRJ 15.03.2016 

531,58 

270. 
TEHTNICA ZA OTROKE 0,002kg,0,005kg KE -MBC 15K2DM 
KERN&SOHN,Z METROM PRITRJ 15.03.2016 

531,58 

271. 
TEHTNICA ZA OTROKE 0,002kg,0,005kg KE -MBC 15K2DM 
KERN&SOHN,Z METROM PRITRJ 15.03.2016 

531,59 

272. TEHTNICA OSEBNA SNM4/150KG Z VIŠINOMEROM 11.04.2016 790,02 

273. TEHTNICA OSEBNA SNM4/150KG Z VIŠINOMEROM 11.04.2016 790,02 

274. TEHTNICA OSEBNA SNM4/150KG Z VIŠINOMEROM 11.05.2016 790,02 

275. TEHTNICA OSEBNA SNM4/150KG Z VIŠINOMEROM 11.05.2016 790,02 

276. MIZA PISARNIŠKA 1800X800X750 ŠTIRJE PREDALI 21.03.2016 547,02 

277. MIZA PISARNIŠKA 1800X800X750 ŠTIRJE PREDALI 21.03.2016 547,02 

278. OMARA KARTOTEČNA Z 12 PREDALI POLNI IZTEK TIMO 28.06.2016 1.391,86 

279. ELEMENT VISEČI ARHIVSKI  08.12.2016 561,46 

280. ELEMENT VISEČI ARHIVSKI  08.12.2016 561,46 

281. PREDALNIK KARTOTEČNI 1320X470X620 08.12.2016 657,03 

282. PREDALNIK KARTOTEČNI 1320X470X620 08.12.2016 657,03 

283. TELEVIZOR PHILIPS TV 55 PFK6550/12  06.01.2016 855,90 

284. TELEVIZOR SAMSUNG TV 50 UE50J6202AK 06.01.2016 695,48 

285. OŽEMALNIK CITROSOV WJX 50  06.04.2016 603,22 

286. ŠKARJE MOTORNE  HS 82 R  01.06.2016 687,51 

        

  SKUPAJ:   3.163.157,12 

 

Načrtovanih investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2015 je bilo za 1.411.255 EUR, 

realiziranih pa le za 225.578 EUR.  

 

Zaradi tako majhnih investicij v letu 2015,kot v preteklih letih in zelo stare in dotrajane opreme je 

bilo zato že v letu 2016 načrtovanih veliko več nujno potrebnih investicij. Načrtovanih investicij v 

opremo za leto 2016 je bilo za 2.007.821 EUR, realiziranih pa za 3.163.157 EUR. 
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Investicije po FN 2016 so bile v večini realizirane, presežena realizacija pa je posledica naslednjih 
dejstev: 

- V FN 2015 je bila predvidena nujna nabava opreme, ki pa je bila dokončno realizirana v 
januarju 2016 (dva RTG aparata v znesku 559.018 EUR) in zato kasneje ni bila ponovno 

vključena v FN 2016. 
- Hematološki analizator je bil že sestavni del FN 2014 in zaradi pomanjkanja sredstev 

investicija ni bila realizirana in ni bila predvidena v FN 2016 vendar je prišlo v letu 2016 do 

dokončne okvare aparata, zato je bil takoj izveden javni razpis za nabavo novega. Znesek 
nabavljenega aparata je znašal 116.698 EUR. 

- Prav tako smo se prijavili na razpis Ministrstva za zdravje za aparat za magnetno resonanco 

(ki prav tako ni bil predviden v FN 2016) in sicer aparat iz Onkološkega inštituta in bili pri 
tem uspešni. Vrednost skupne investicije same prestavitve in zagona aparata iz Onkološkega 
inštituta v našo bolnišnico znaša 520.000 EUR. Skupno investicijo z gradbeno obrtniškimi 
deli, transportnimi stroški in skladiščenjem aparata pa je znašala 573.140 EUR. 

 

V FN za leto 2016 je bila od večjih investicij predvidena tudi nabava bolniških postelj in nočnih 
omaric,  OCT okulističnega aparata, električnega agregata in lekarniškega pohištva in endoskopske 

omare kar pa ni bilo realizirano (192.732 EUR). 

 

Prav tako je bila v FN 2016 predvidena nujna nabava monitoring sistema enote intenzivne terapije, 

kjer je bil objavljen javni razpis konec leta 2016, zaključen pa v mesecu februarju 2017 v višini 
226.804 EUR. 

 

Izven FN 2016 pa je bilo izvedenih še nekaj nujno potrebnih investicij v skupni vrednosti 158.000 

EUR (kompresor, klimatske naprave, obnova informacijske sobe, dva namenska strežnika za 
potrebe sistema e zdravja in RIS-PACS sistema in še nekaj opreme manjše vrednosti).  
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13.2.2 Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči 
 

Poročilo o opravljenih aktivnostih in stanja na investicijskih projektih v SB Ptuj – Urgentni 

center 

 

V letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi v zvezi z pričetkom izgradnje Urgentnega 
centra Ptuj ( UC Ptuj ). Glede na to, da je predvidena nadgradnja, kamor se bi umestil 

nujno potreben nov operacijski blok, smo morali v mesecu januarju pripraviti novelacijo 

Investicijskega programa za UC Ptuj z natančno navedbo financiranja. Ob tem je morala 
Splošna bolnišnica Ptuj zagotoviti lastna sredstva v višini cca 600.000,00 € in sicer iz 
naslova neupravičenih stroškov. V tej zvezi smo v mesecu aprilu 2016 posredovali na  

Ministrstvo za delo družino, soc. zadeve in enake možnosti ( MDDSZEM ) pisno Pobudo 
občin spodnjega Podravja in SB Ptuj, da se del manjkajočih sredstev, ki predstavljajo 
lastni delež SB Ptuj prenese iz naslova sredstev Doma upokojencev Ptuj, kateri je ustvaril 

presežek višini 11 mio € in sicer iz MDDSZEM na MZ in se namenijo za zaprtje finančne 
konstrukcije. Ker zadeva ni bila realizirana, smo nato v mesecu juniju 2016 na MZ  

posredovali pobudo Doma upokojencev Ptuj in SB Ptuj za prodajo-nakup zemljišč v 
upravljanju SB Ptuj za katerih nakup je zainteresiran Dom upokojencev. V tej zvezi so bili 

tekom leta  štirje sestanki vodstva SB Ptuj na MZ in en sestanek predsednice Sveta zavoda 
in ene članice. Prav tako se je v reševanje navedene problematike vključila lokalna 
skupnost vključno z županom MO Ptuj in Kolegij županov Spodnjega Podravja. Prav tako 
smo koncem leta zaprosili MZ za potrditev novelacije IP, vendar žal neuspešno. V zvezi z 
zagotovitvijo sredstev neupravičenih stroškov iz naslova prodaje bolnišničnih zemljišč 
smo kontaktirali tako Ministrstvo za javno upravo kot Ministrstvo za finance, kjer  smo 

prejeli odgovor, da je prodaja zemljišč med upravljavci sporna in da je potrebno zadevo 
rešiti s sklenitvijo dogovora upravljavcev in prerazporeditvijo sredstev, vendar Ministrstvo 

za finance ni podalo odgovora. Prav tako smo zadevo vključili v Načrt ravnanj s stvarnim 
premoženjem države, kar pa v letu 2016 ni bilo zaključeno. Koncem leta smo na MZ 
podali predlog za prenos rezerviranih sredstev za izgradnjo UC Ptuj v naslednje 

proračunsko obdobje v leto 2017, kar je bilo ugodeno. 
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13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016 

 

 

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 (v prilogi) 

 

Strošek vzdrževalnih del je višji kot v letu 2015, kar je posledica zelo stare in dotrajane opreme. 

Največji strošek predstavlja vzdrževanje stare in tudi že amortizirane medicinske opreme in 

vzdrževanje računalniške opreme.  
 

 

 

 

Pripravili:                 Odgovorna oseba: 

Boris Kmetec 

Renata Bevc             Andrej Levanič, dr. med. spec. 

Sabina Bricelj Čelan 

Aleksander Voda 

Zoran Koren 

Mateja Sep 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2016 

 

- 94 - 

 

ZAVOD:  SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 
 

Naslov: POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKO 
POROČILO ZA 

LETO 2016 
 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: 
BORIS KMETEC 

 

Odgovorna oseba zavoda: 
ANDREJ LEVANIČ
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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 2016 (1. in 2. del) 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 

- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2016 

- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016 

 

 

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 2016 

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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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 Naziv konta  2015 2016 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve       

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja       

003 Dolgoročne premoženjske pravice 216.703 557.619 257,32 

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 002 397.429 738.345 185,78 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 346.966 373.154 107,55 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 50.463 365.191 723,68 

 

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 31.12.2016 nismo opravili. 

 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve v bilanci stanja na dan 31.12.2016 niso izkazane. 

 

V letu 2016 je prišlo do naslednjih sprememb pri neopredmetenih sredstvih: 
 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 
2016 povečala za 340.916 EUR  sedanja vrednost znaša 365.191 EUR. Povečanje nabavne 

vrednosti je posledica nabave in montaža strojne in programske opreme za sistem RIS/PACS po 
JN9556/2013 za "DIGITALIZACIJA DIAGNOSTIKE V RS" v Splošni bolnišnici Ptuj, dodelave 
informacijskega sistema za potrebe RIS/PACS in nove programske opreme za potrebe 

računovodstva. 
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Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  
                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

020 Zemljišča 1.199.110 1.199.110 100,00 

021 Zgradbe 13.596.191 13.677.797 100,60 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine       

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 111.694 127.059 113,76 

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe       

02 Skupaj AOP 004 14.906.996 15.003.967 100,65 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 6.402.134 6.793.298 106,11 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   8.504.862 8.210.669 96,54 

 

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 31.12.2016 nismo 
opravili. 

 

V letu 2016 je prišlo pri nepremičninah do naslednjih sprememb: 
 

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 96.971 EUR  in znaša 15.003.967 
EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 6.793.298 EUR sedanja vrednost znaša 8.210.669 
EUR. Povečanje vrednosti nepremičnin so posledica vlaganj v objekt in sicer gradbena dela in 
ureditve prostorov za aparat MRI.  

 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 
 

9. zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – spremembe v letu 2016 stanje na dan 

31.12.2016 13.677.797 EUR, odpisana vrednost 6.793.298 EUR sedanja vrednost pa znaša 
8.210.669 EUR. Nepremičnine v gradnji izdelavi znašajo 127.059 EUR (projekt urgentnega 
centra). 

 

10. zemljišča po vrstah rabe – (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki)-
spremembe v letu 2016 in stanje 31. 12. 2016 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 Naziv konta  2015 2016 Indeks 

040 Oprema 10.511.153 12.727.184 121,08 

041 Drobni inventar 739.182 791.491 107,08 

042 Biološka sredstva       

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 593 593 100,00 

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

04 Skupaj AOP 006 11.264.305 13.532.646 120,14 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 10.340.681 10.179.416 98,44 

053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 

sredstva v tuji lasti 

   

04-05 Sedanja vrednost opreme 923.624 3.353.230 363,05 

 

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 31.12.2016 nismo opravili. 

 

V letu 2016 je prišlo pri opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstev do naslednjih sprememb: 
 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za 
2.268.340 EUR in znaša 13.532.646 EUR. Odpisana vrednost znaša 10.179.416 EUR, sedanja 

vrednost znaša 3.353.230 EUR. 
 

 

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 
 

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

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    

 

Dolgoročne finančne naložbe v bilanci stanja na dan 31.12.2015 in na dan 31.12.2016 niso 
izkazane. 
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Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 
 

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

070 Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb    

072 Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih 
papirjev 

   

074 Dolgoročno dani depoziti    

075 Druga dolgoročno dana posojila    

079 Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil    

     

07 SKUPAJ    

 

Dolgoročno dana posojila in depoziti v bilanci stanja na dan 31.12.2015 in na dan 31.12.2016 niso 
izkazana. 

 

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 
 

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

O84 Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva    

085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja    

 - 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    

 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja na dan 31.12.2015 in na dan 31.12.2016 niso izkazana. 
 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

 

 

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 31.12.2016 
znašajo 623 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 31.12.2016 skupaj 92.040  EUR.  
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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 415.479 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,72 % 

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 31.12.2016 
                      V EUR 

Zap. št Naziv uporabnika Znesek 

1 VZAJEMNA 298.632 EUR 

2 ADRIATIC   47.583 EUR 

3 TRIGLAV    23.888 EUR 

4 TIP ZAŠČITA PTUJ      1.118 EUR 

5 ZAŠČITA PTUJ      4.587 EUR 

 SKUPAJ  375.807 EUR 

 

 

 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 
 

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2016  13.618  EUR in se nanašajo na vnaprejšnja 
plačila oz. dane predujme za kotizacije. 

 

 

 

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 31.12.2016  530.466 
EUR.  

 

Največjih pet terjatev je: 
 

Zap. št Naziv uporabnika Znesek 

1 ZZZS 493.701 EUR 

2 JAVNI ZDRAVSTVENI DOM  PTUJ    9.954 EUR 

3 UKC MB    8.903 EUR 

4 ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ    3.482 EUR 

5 UPRAVNA ENOTA PTUJ   1.469 EUR 

 SKUPAJ 517.508 EUR 

 

Izkazane terjatve so bile v večini poravnane v mesecu januarju in februarju 2017. 
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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 31.12.2016 znašajo 0 EUR.  
 

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

150 Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje    

151 Kratkoročno dana posojila    

152 Kratkoročno dani depoziti    

155 Druge kratkoročne finančne naložbe    

15 SKUPAJ    

 

 

 

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 
 

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2015  in na dan 31.12.2016 v bilanci stanja niso  
izkazane. 

 

 

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
 

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2016 10.522 EUR in so naslednje 

 

                                                       v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij    

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 868 929 107,07 

175 Ostale kratkoročne terjatve 12.379 9.593 77,50 

179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev       

17 SKUPAJ 13.247 10.522 79,43 

 

Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za prehrano zaposlenim. 
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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. 
 

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2016  2.598  EUR 

 

 

                                                       v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

190 Kratkoročno odloženi odhodki 2.598 2.598 100,00 

191 Prehodno nezaračunani prihodki       

192 Vrednotnice        

199 Druge aktivne časovne razmejitve       

19 SKUPAJ 2.598 2.598 100,00 

 

Kratkoročno odloženi odhodki se nanašajo na stroške zavarovalne premije 2017.  
 

 

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 31.12.2016 znaša 609.395 EUR in so naslednje: 
 

Zaloge zadoščajo za 38 dnevno poslovanje. Zaloge v lekarni pa zadoščajo za 6 dni poslovanja. 
Povečanje zalog je predvsem na račun povečanja na raven zalog, ki so nujne za nemoteno 
poslovanje zavoda. 

 

                                                         v EUR, brez centov 
Konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

30 Obračuna nabave materiala    

31 Zaloge materiala 574.767 609.355 106,02 

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 0 40 100,00 

34-36 Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga       

37 Druge zaloge namenjene prodaji 574.767 609.395 106,02 
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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 31.12.2016 znaša 5 EUR in se 
nanaša na naslednje prejete predujme: 
 

          v EUR, brez centov 
Zap.št  Plačnik predujma-varščine Namen   Znesek 

1. SANOFI-AVENTIS D.O.O. 

FINANČNI DEPOZIT  
(javno naročilo) 5 

    

 

 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2016 1.247.805 EUR in se nanašajo 
na: 

 obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 1.247.805 EUR. Obveznost do 
zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2017; 

      

 

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 31.12.2016  5.145.593 EUR. 

 

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo s približno 190 dnevnim zamikom po datumu 
zapadlosti računa.  
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Seznam dobaviteljev, do katerih izkazujemo obveznosti na dan 31.12.2016 

DOBAVITELJ 
Obveznosti na dan 

31.12.2016 

MEDIS D.O.O. 534.566 € 

INTEREXPORT D.O.O. 329.013 € 

KEMOFARMACIJA D.D 295.114 € 

FARMADENT D.O.O. 250.543 € 

AKTIVA ČIŠČENJE D.O.O. 216.536 € 

SANOLABOR PODJETJE ZA PRODAJO  191.424 € 

METALKA MEDIA D.O.O. 168.415 € 

MEVI D.O.O. 158.662 € 

MARK MEDICAL D.O.O. 152.866 € 

JAVNE SLUŽBE PTUJ D.O.O. 140.352 € 

TOSAMA D.O.O. 139.646 € 

OLYMPUS D.O.O. 126.281 € 

LIMACorporate SPA 117.923 € 

MEDIAS INTERNATIONAL D.O.O. 114.945 € 

SIEMENS HEALTHCARE D.O.O. 112.791 € 

ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O. 104.447 € 

PINNA D.O.O. 101.305 € 

MM SURGICAL D.O.O. 99.760 € 

SALUS, VELETRGOVINA D.O.O. 94.968 € 

MEDITRADE D.O.O. 92.142 € 

JOHNSON & JOHNSON D.O.O. 91.963 € 

PULMODATA D.O.O. 73.565 € 

DRÄGER SLOVENIJA D.O.O. 48.025 € 

PAUL HARTMANN ADRIATIC 47.412 € 

PERUTNINA PTUJ D.D. 46.640 € 

J.S. EVRO-MEDICAL COMPANY D.O.O. 43.976 € 

TEHNOBIRO D.O.O. 39.719 € 

MEDINOVA D.O.O. 37.675 € 

MEDICOENGINEERING D.O.O.,  36.047 € 

TELEKOM SLOVENIJE, D.D. 35.792 € 

ARTHREX ADRIA D.O.O. 34.147 € 

HERMES ANALITICA D.O.O. 32.015 € 

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. 30.917 € 

BIOKORP D.O.O. 27.090 € 

IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA D.O. O. 26.126 € 

SONAR D.O.O. 25.080 € 

ZAŠČITA PTUJ KONFEKCIONIRANJE D.O.O.  23.594 € 

VAFRA COMMERCE D.O.O. 22.597 € 

ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU D.O.O. 21.524 € 

SWETCOM RAČUNALNIŠKI INŽENIRING D.O.O. 20.682 € 

LOHMANN & RAUSCHER 20.492 € 

MESSER SLOVENIJA D.O.O. 20.351 € 

KLIMA PTUJ PREZRAČEVANJE D.O.O. 20.113 € 

DIPROS- D.O.O. 19.430 € 

ESTETIKA TESTEN - ANDREJ TETSTEN S.P. 18.800 € 

IZDELAVA PREDMETOV IZ PE  MATJAŽ KAVNIK S.P. 18.144 € 

PRO MEDENS D.O.O. 17.989 € 

SIMPS'S D.O.O. 17.125 € 

SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O. 16.915 € 

PETROL D.D. 16.194 € 

MALOIĆ MIRJANA S.P. - JMG  15.785 € 
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DOBAVITELJ 
Obveznosti na dan 

31.12.2016 

AMPLITUDE FRANCIJA 14.731 € 

SPES TRGOVINA, STORITVE,  14.247 € 

BIROPRODAJA D.O.O. 14.230 € 

SALESIANER MIETTEX PERITEKS D.O.O. 13.063 € 

ČISTO MESTO PTUJ D.O.O. 12.842 € 

FIDERŠEK JOŽE S.P.-ZIDARSTVO 12.777 € 

BELIMED POMIVALNI SISTEMI D.O.O. 12.739 € 

MIKRO+POLO D.O.O. 12.504 € 

DOBRE REŠITVE D.O.O. 12.059 € 

FIN-PRO D.O.O. 11.757 € 

THOMY F.E. D.O.O. 11.631 € 

POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D. 11.627 € 

KASTOR - MEDICAL DENTAL  10.931 € 

AMS MEDING D.O.O.,  10.848 € 

MEDICOP D.O.O. 10.797 € 

1. SERVIS D.O.O. 10.736 € 

KIT ŽIŽKI D.O.O. 10.440 € 

MLEKARNA CELEIA D.O.O. 10.181 € 

ZALOKER & ZALOKER D.O.O. 9.786 € 

KIRURŠKI CENTER TOŠ D.O.O. 9.341 € 

BIRO KEBSI D.O.O. 9.323 € 

PROMED D.O.O. 9.266 € 

PITUS D.O.O. 8.931 € 

ABENA-HELPI D.O.O. 8.920 € 

IMPAKTA ORTOMED D.O.O. 8.902 € 

ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE 8.552 € 

SCHILLER D.O.O. 8.521 € 

PRESTA D.O.O. 8.490 € 

MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE OPREME D.O.O. 8.022 € 

BT-T POSLOVNE STORITVE BRANKO TANTEGEL S.P. 7.488 € 

ERSIM D.O.O. 7.201 € 

SAN.KO.M. D.O.O. 6.667 € 

GTS D.O.O. 6.568 € 

DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA D.D.  6.530 € 

FRESENIUS MEDICAL CARE  SLOVENIJA D.O.O. 6.167 € 

PFM MEDICAL S D.O.O. 6.139 € 

ELEKTRO MARIBOR D.D. 6.113 € 

MIDEAS, MITJA DOBOVIČNIK S.P. 5.934 € 

ARHIDES D.O.O. 5.849 € 

KANTAR  D.O.O. 5.837 € 

FARCOM FARMACIJA, KOZMETIKA D.O.O. 5.799 € 

SIND D.O.O. 5.468 € 

NEUROTH SLUŠNI APARATI D.O.O. 5.403 € 

EUROMED TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. 5.303 € 

POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 5.296 € 

TIMO D.O.O. 4.651 € 

BULC BRATJE, TRGOVSKO IN PROIZ.PODJETJE D.O.O. 4.561 € 

PHARMAMED-MADO D.O.O. 4.533 € 

INTERPART D.O.O. 4.516 € 

LEDO D.O.O. 4.086 € 

ELMED SERVIS MEDICINSKE OPREME  3.890 € 

HIBISKUS D.O.O. 3.884 € 
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DOBAVITELJ 
Obveznosti na dan 

31.12.2016 

ZAVAROVALNICA SAVA D.D. 3.851 € 

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA INTENZIVNO MEDICINO 3.850 € 

ELKIM D.O.O. 3.806 € 

VENOFARMACIJA D.O.O. 3.756 € 

ZUPANIČ DOMAJNKO VLASTA S.P. 3.715 € 

LOTRIČ MEROSLOVJE D.O.O. 3.708 € 

LABOHEM TRGOVINA, ZASTOPSTVO D.O.O. 3.609 € 

KVIBO D.O.O. 3.562 € 

PARKETARSTVO PETROVIČ D.O.O. 3.475 € 

KEMOVOD D.O.O. 3.466 € 

PROFARMAKON INTERNATIONAL  D.O.O. 3.449 € 

LABTIM LABORATORIJSKA OPREMA D.O.O. 3.290 € 

E-DISTI, POSLOVNE STORITVE D.O.O. 3.221 € 

LANCOM INŽENIRING D.O.O. 3.050 € 

DIAHEM D.O.O. 3.046 € 

ANMEDIC D.O.O. 3.026 € 

MEDIS-M D.O.O. 2.771 € 

ZVEZA DRUŠTEV - SLOV. ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO 2.660 € 

PODRAVKA D.O.O. 2.604 € 

ČETRTA POT D.O.O. 2.580 € 

PLINARNA MARIBOR D.O.O. 2.504 € 

POSLOVNE STORITVE SKERBINJEK KAVALAR MAJA S.P. 2.410 € 

MEDILINE D.O.O. 2.310 € 

EUROGRAF D.O.O. 2.295 € 

SEMOS D.O.O. 2.224 € 

CARDIO MEDICAL D.O.O. 2.223 € 

HELPY D.O.O. 2.196 € 

RIMTEH D.O.O. 2.099 € 

DOORSON D.O.O. 2.084 € 

STRNIŠA PETER S.P. -  2.064 € 

MIZARSTVO ZAMUDA D.O.O. 1.953 € 

KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA D.O.O. 1.932 € 

PSC PREŠEREN D.O.O. 1.895 € 

OGRAJE ROGINA D.O.O. 1.871 € 

GOINFO INFORMATIKA D.O.O. 1.861 € 

ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 1.840 € 

ZEMA REŠITVE  D.O.O. 1.826 € 

BAYER, FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O. 1.750 € 

VALIDACIJSKE MERITVE D.O.O. 1.747 € 

ZIBERI IDRIZ S.P. - ZELENJAVA IN SADJE KIVI 1.733 € 

HLADILSTVO KMETIČ D.O.O. 1.730 € 

MEDIPRO D.O.O. 1.730 € 

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLO 1.640 € 

DAR TRGOVSKO PODJETJE D.O.O. 1.606 € 

KREMENITI D.O.O. 1.588 € 

BIOTERA D.O.O. 1.579 € 

BETATRON D.O.O. 1.556 € 

MONTAŽA ENERGETSKIH NAPRAV VOCOVNIK S.P. 1.502 € 

SALINEN PROSOL PROIZVODNJA D.O.O. 1.464 € 

GALILEO 3000 TURIZEM 1.455 € 

MEDIKEM D.O.O. 1.440 € 
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DOBAVITELJ 
Obveznosti na dan 

31.12.2016 

SANREX D.O.O. 1.413 € 

MARITIM D.O.O. 1.402 € 

MEDICARE MOJCA MEŠKO VNIKOVIČ S.P. 1.400 € 

KARL STORZ ENDOSKOPIJA D.O.O. 1.374 € 

KLINKON ZDRAVSTVENI ZAVOD 1.350 € 

IUS SOFTWARE D.O.O. 1.318 € 

METRONIK D.O.O. 1.298 € 

KOMPAS TURISTIČNO PODJETJE D.D. 1.282 € 

MILUMED, ZDRAVSTVENE STORITVE D.O.O. 1.252 € 

TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O. 1.237 € 

MAH OPORNICE NATAŠA HROVAT S.P. 1.218 € 

SADJARSTVO TOŠ 1.212 € 

HANŽELIČ, KOVINARSTVO, D.O.O. 1.205 € 

SEGON KLEMEN ŠKET S.P. 1.161 € 

GORENJE GTI D.O.O. 1.133 € 

GALON D.O.O. 1.095 € 

PRO-GEM SVETOVANJE, D.O.O. 1.076 € 

PP GOSTINSTVO  D.O.O. 1.038 € 

M.M. KAUČIČ D.O.O. 1.033 € 

ECOLAB D.O.O. 1.030 € 

SELEKT PRO D.O.O. 1.002 € 

SHOP INTERNET TRGOVSKI CENTER D.O.O. 944 € 

MEDISTAR MEDICINSKO PODJETJE D.O.O. 922 € 

LABENA D.O.O. 889 € 

MEDICHEM D.O.O. 869 € 

SITUAR PODJETJE ZA SVETOVANJE D.O.O. 854 € 

DEFIB GMBH - PODRUŽNICA V SLOVENIJI 834 € 

ADDIKO BANK D.D. 822 € 

ARRIVA D.D. 815 € 

MEDICOTEHNA D.O.O. 815 € 

ALADIN DMC PUTNIČKA AGENCIJA 810 € 

NIVEX D.O.O. 804 € 

CREA PLUS D.O.O. 802 € 

ZASEBNA GIN. ORDINACIJA ZOLTAN SZJEPAN MILETA  765 € 

SALVIAE D.O.O. 764 € 

MIDEAS DEJAN DOBOVIČNIK S.P. 756 € 

DIAFIT  D.O.O. 753 € 

METALKA ZASTOPSTVA SENKANAR D.O.O. 750 € 

KRIŽAJ ZVONKO S.P. - UREJANJE KRAJINE 732 € 

L-MED D.O.O. 681 € 

SVENŠEK JOŽEF S.P. - UREJENI KRAJ 671 € 

AMBULANTA ROSIČ D.O.O. 670 € 

GASPERO D.O.O. 668 € 

NORD D.O.O. 654 € 

ROLETE IVAN POVALEJ S.P. 646 € 

GEAPRODUKT D.O.O. 630 € 

DR. GORKIČ ZDRAVSTVENA DEJAVNOST D.O.O. 597 € 

VALENCIA STOMA-MEDICAL D.O.O. 594 € 

LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 582 € 

AXON LAB D.O.O. 581 € 

MIR D.O.O. 568 € 

A FORM D.O.O. 552 € 
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DOBAVITELJ 
Obveznosti na dan 

31.12.2016 

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA HEMATOLOŠKO DIAGNOSTIKO 550 € 

ANGIOMEDIC D.O.O. 530 € 

DTS KORENJAK D.O.O. 527 € 

T3 TECH STORITVE, D.O.O. 506 € 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PTUJ 488 € 

NEKTAR NATURA, PROIZVODNJA PIJAČ D.O.O. 482 € 

STEKLARSTVO ANŽEL D.O.O. 474 € 

AVTOPLAS ROMANA MAVRIČ S.P. 471 € 

NAPIS D.O.O. 455 € 

KAMBIČ LABORATORIJSKA OPREMA D.O.O. 443 € 

HOTELI BERNARDIN D.D. PORTOROŽ 441 € 

ORIANA D.O.O. 439 € 

KUKOVEC IZTOK S.P. -  437 € 

BIGA D.O.O. 436 € 

COMBIC D.O.O. 419 € 

FABIA D.O.O. 400 € 

KLJUČI - KLJUČAVNICE ŠTIFTAR BENJAMIN S.P. 394 € 

DRUŠTVO EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU 390 € 

TEVEL, TEVE VARNOST ELEKTRONIKA D.O.O. 365 € 

RENATA BRGLEZ S.P. KULTURNE IN RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI  340 € 

PTUJSKA KLET VINARSTVO D.O.O. 332 € 

PLANET GV POSLOVNO IZOBRAŽEVANJE D.O.O. 329 € 

TISKARNA EKART D.O.O. 323 € 

MIŠKO BRIGITA S.P. CVETLIČARNA ROŽA 322 € 

KRON TELEKOM D.O.O. 318 € 

IMS MERILNI SISTEMI 311 € 

DRUŠTVO ZA RAZVOJ ORTOPEDIJE 305 € 

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA KLINIČNO KEMIJO IN LAB.MED. 300 € 

PODJETJE ZA STANOVANJSKE STORITVE D.O.O. 286 € 

MEDITRINA D.O.O. 280 € 

STAR 2000 D.O.O. 280 € 

LENIS  D.O.O. 277 € 

PENTA D.O.O. 250 € 

DONAR D.O.O. 241 € 

STROKOVNO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN BABIC 240 € 

ELGRIN D.O.O. 223 € 

LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK D.O.O. 222 € 

CETIS  D.D. 203 € 

VARGAS-AL D.O.O. 203 € 

TOLMAČENJE ZNAKOVNEGA JEZIKA DORIS PIHLER S.P. 190 € 

SLOVENSKA KNJIGA D.O.O. 183 € 

SPLETNAPOSTAJA D.O.O. 183 € 

CELZIJA D.O.O. 180 € 

LEOSS D.O.O. 178 € 

KROVSTVO PETROVIČ PODJETJE D.O.O. 174 € 

PALACE  HOTEL ZAGREB D.D. 162 € 

VALENTIS MEDICAL  D.O.O. 161 € 

PLUS MED D.O.O. 160 € 

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA URGENTNO MEDICINO 160 € 

ATRIJ NEPREMIČNINE D.O.O. 154 € 

IPEN  D.O.O. 152 € 

VARNOST MARIBOR VAROVANJE D.D. 152 € 
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DOBAVITELJ 
Obveznosti na dan 

31.12.2016 

TOP-TON ANTON TOPOLOVEC S.P. 150 € 

ZAVOD INŠTITUT ZA AVTIZEM IN SORODNE MOTNJE 150 € 

TOFANT BOJAN S.P.,  148 € 

"PLETENINE NINA" NINA BUTINA S.P. 144 € 

SKB BANKA D.D. LJUBLJANA 140 € 

PETOVIONA D.O.O. 123 € 

ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO IATROS 120 € 

APOLLONIA D.O.O. 112 € 

FTN D.O.O. 110 € 

ČASNIK VEČER D.D. 108 € 

ZARJA ELEKTRONIKA D.O.O. 103 € 

MEDIJA SPLET MATEJA TOMAŠIČ S.P. 100 € 

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA GASTROENTEROLOGIJO 100 € 

VITAL GOSTINSTVO IN TRGOVINA D.O.O. 96 € 

KMETEC FREDI S.P.  95 € 

BIG BANG TRGOVINA D.O.O. 91 € 

TABOR LJUBLJANA D.O.O. 91 € 

SHD, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O. 88 € 

ZDRAVSTVENO INFORMACIJSKI BIRO ˇZIBˇ 81 € 

TELEING D.O.O. 80 € 

LABORMED D.O.O. 76 € 

BRUŠENJE IN SERVISIRANJE MATJAŽ POPIJAL S.P. 74 € 

EKOM D.O.O. 72 € 

TERME ČATEŽ D.D.  72 € 

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA ZDRAVSTVE SLOVENIJE 70 € 

MARKOS, TOLMAČENJE, MARIJA KOSER S.P. 62 € 

REISMAN BOJAN S.P. - SERVIS  56 € 

LIMAKS ZASTOPANJE, D.O.O. 53 € 

UPTODATE 48 € 

ZVEZA RAČUNOVODIJ FINAČNIKOV IN REVIZORJEV  41 € 

PIKAPOKA VSE ZA OTROKA D.O.O. 36 € 

PANTEON GROUP D.O.O. 34 € 

RADIO TEDNIK PTUJ  30 € 

AKADEMIJA ZA MANAGEMENT IN PROJEKTNO VODENJE 30 € 

KIMI D.O.O. 26 € 

ZDRUŽENJE KARDIOLOGOV SLOVENIJE 22 € 

KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM KKS PTUJ 16 € 

SKUPAJ 5.145.593 € 
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Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2016 40.963 EUR in se 
nanašajo na naslednje obveznosti: 
                                                        v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 30.256 28.947 95,67 

231 Obveznosti za DDV 4.539 12.016 264,73 

231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih 
plačilnih instrumentov 

      

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja       

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih       

23 SKUPAJ 34.795 40.963 117,73 

 

Kratkoročne obveznosti za dajatve so obveznosti za plačila po pogodbah o delu in ostali stroški 
(davki, prispevki) povezanimi s temi pogodbami. 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
(AOP 039) 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2016 
2.132.041 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
 

                                                         v EUR, brez centov 
Konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ    

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin    

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračuna države 

1.675.141 2.130.876 127,21 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračunov občin 

      

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 1.165 100,00 

 - ZZZS 0 0 0,00 

 - ZPIZ       

24 SKUPAJ 1.675.141 2.132.041 127,28 

 

V kratkoročnih obveznostih do posrednih uporabnikov proračuna države je v znesku 2.132.041 
zraven ostalih obveznosti do EKN (enotni uporabniki kontnega načrta), zajet še znesek 
kratkoročnega kredita v višini 142.000 EUR s strani Ministrstva za finance – EZR (enotni 

zakladniški račun). 

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 
 

Kratkoročnih obveznosti do financerjev na dan 31.12.2016 znašajo 97.644 EUR.  

 

Znesek  predstavlja vrednost odplačili ki bodo izvršena v letu 2017 in sicer gre za najeti 
dolgoročni kredit za namen energetske sanacije bolnišnice pri Addiko Bank. 
 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 
 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2016 znašajo 27.183 EUR. 
 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na zamudne obresti iz poslovanja.                                
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Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
 

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki 
 

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 (zamudne 

obresti), ki se še niso pojavili.  
                                                   v EUR, brez centov 

Opis vzdrževalnih del Znesek 

- Vnaprej vračunani stroški zamudnih obresti                           19.959  EUR 

-   

-   

SKUPAJ                           19.959  EUR 

 

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 
 

Izkazujemo sredstva za brezplačno pridobljena še neporabljena zdravila in majhen del preplačil. 
                    

                    v EUR, brez centov 
 Naziv programa Znesek 

Sredstva za še neporabljena brezplačno pridobljena zdravila in 
preplačila 

4.127 EUR 

  

SKUPAJ                                                  4.127 EUR 
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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 Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2015                 634.633 EUR 

  

  

stanje na dan 31. 12. 2016                 634.633 EUR     

 

Izkazujemo vnaprej plačana sredstva za več let v višini 634.633 EUR, ki se še ne vštevajo v 
prihodke. Sredstva na tem kontu so posledica preteklih let, ko je bilo po zakonu o računovodstvu za 
za razliko med obračunano in financirano amortizacijo zmanjševati prihodke in povečevati konto 
920 (v primeru nižje obračunane od finacirane). 
 

 

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije 

 

          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

stanje na dan 31. 12. 2015        262.878  EUR 

Del amortizacije, ki je bil knjižen v breme sredstev prejetih donacij   33.530 EUR 

Prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije   18.060 EUR 

stanje na dan 31. 12. 2016         247.408  EUR 

 

 

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 
31.12.2016 ne izkazujemo 

 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  
 

                                                                                                            v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

Stanje na dan 31. 12. 2015 – dolgoročno prejeti kredit za energetsko sanacijo 683.521 EUR 

Odplačilo v letu 2016   97.644 EUR 

Prenos odplačil v 2017 na konto 250            97.644 EUR 

Stanje na dan 31. 12. 2016          488.233 EUR 

 

Na kontu podskupine  960 – dolgoročni krediti izkazujemo 488.233 EUR. Znesek  predstavlja najeti 

dolgoročni kredit za namen energetske sanacije bolnišnice. 
 

Del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 znašajo 97.644 EUR so izkazane v 

bilanci stanja na kontih podskupine 250 kot kratkoročne obveznosti do financerjev. 

 

 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2016 

 

- 113 - 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  
 

Na kontu podskupine 971 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja do drugih izkazujem 1.582.137 
EUR. Znesek predstavlja obročna odplačila ki zapadejo v letu 2018 ali še v prihodnjih letih. 
  

          

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  

 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 
31.12.2016   9.625.363 EUR. Gre za sredstva ustanovitelja v letu 2016 za RIS/PACS sistem. 

 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2015              9.454.580  EUR 

  

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja                       544.205  EUR 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine                          EUR 

+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja                                EUR 

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev                        EUR 

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup 

osnovnih sredstev 

 

                         EUR 

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov 

sredstev (konto 4629) 

                      151.777  EUR  

11. zmanjšanje stroškov amortizacije,                  221.645 EUR 

  

stanje na dan 31. 12. 2016        9.625.363  EUR 

 

 

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

 

Drugih dolgoročnih obveznosti v bilanci stanja na dan 31.12.2016 ne izkazujemo.  
 

 

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 
 

(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 7.689.263 EUR izkazujeta razliko med aktivo in pasivo v 
bilanci stanja. 

 
STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK 

stanje na dan 31. 12. 2015                      -  6.511.043  EUR 

- 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) 

 

                       -1.176.220  EUR 

- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) 

 

+/- -----------------  

stanje na dan 31. 12. 2016                     -  7.689.263  EUR 
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USKLADITEV OBVEZNOSTI IN TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE S 

STRANI DRŽAVE NA DAN 31.12.2016 

Zap. 

Št. Opis vrstice Znesek v EUR 

01 
Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje  
na dan 31.12.2015 (podatek prepišite iz obrazca "izpis 
stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje") 

1.614.863,63 

02 

Zmanšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
(skupina kontov 98)                                                                        

(02= 03+04+05+06+07) 

1.178.220,00 

03 Amortizacija, evidentirana v breme konta 98   

04 Izločitve sredstev med letom   

05 

Nakup opreme, evidentiran kot drobni inventar - samo v primeru, 

ko je na "izpisu stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje"  ta 
nakup evidentiran kot terjatev za sredstva dana v upravljanje* 

  

06 Presežek odhodkov nad prihodki leta 2016 1.178.220,00 

07 
Druga morebitna zmanjšanja (našteti)                                                                 
(07= 08+09+10+11+12) 

0,00 

08 Za odškodninski in stanovanjski sklad   

09     

10     

11     

12     

13 

Povečanje  obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
(skupina kontov 98):                                                                       
(13= 14+15+16+17) 

0,00 

14 
Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev iz drugih virov 

  

15 
Brezplačno pridobljena sredstva, ki so evidentirana na skupini 

kontov 98 
  

16 Presežek prihodkov nad odhodki leta 2016   

17 
Druga morebitna povečanja (našteti):                                                                        
(17= 18+19+20+21+22) 

0,00 

18     

19     

20     

21     

22     

23 

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga 

na dan 31.12.2016 izkazuje javni zavod                                       

(23=01-02+13) 

436.643,63 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV   

                                                                                                                v EUR, brez centov 

 

 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 24.135.728  EUR  in so bili za 2,39 % višji od 
doseženih v letu 2015 in 0,91 % nižji od načrtovanih.  
 

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,59 %, ostali prihodki pa 0,41 %, glede na celotne 

prihodke za leto 2016. 

  

                                                                       v EUR, brez centov 
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Graf 5: Struktura prihodkov 2016 

 

 
 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki doseženi v letu 2016 so znašali 25.313.948 EUR in so bili za 7,59 % višji od 
doseženih v letu 2015 in 4,26 % višji od načrtovanih.  
 

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,55 %, finančni odhodki 0,45 % glede na celotne odhodke 
za leto 2016. 

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

 Stroški blaga, materiala in storitev, 
 Stroški dela, 

 Amortizacija, 

 Ostali drugi stroški in 

 Finančni odhodki. 
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Graf 6: Struktura odhodkov 2016 

 

 
 

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2016 znašali 
9.939.737 EUR in so bili za 6,34 % višji od doseženih v letu 2015 in za 4,55 % višji od 
načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 39,27 %.  
 

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 5.886.743 EUR 
in so bili za 6,69% višji od doseženih v letu 2015 in za 4,60 % višji od načrtovanih. Delež glede 
na celotne odhodke zavoda znaša 23,25%.  
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Graf 7: Struktura stroškov materiala 2016 

 
 

 

Zdravila in zdravstveni material 

 

Povečanje na strani stroškov zdravil in zdravstvenega materiala (indeks 107,42) je posledica 

povečanega programa dela, ki ga je bolnišnica realizirala v letu 2016 glede na FN 2016. Glede 

na to, da večina omenjenih stroškov nastaja na hospitalnem delu, se to odraža predvsem v 

večjem realiziranem programu uteži (indeks 107,71) in prospektivnih  primerov, glede na FN 

2016. Vpliv na povečanje stroškov je tudi zaradi spremenjene DDV stopnje pri določenih 
zdravstvenih materialih in višjih cenah zaradi vse dražjih in zahtevnejših postopkov zdravljenja 

(obvladovanje bolnišničnih okužb, novi materiali in zdravila…), kar se odraža v povečanju 
stroškov materiala tudi pri ostalih izvajalcih in je predvsem domena stroke, čemur pa denar ne 
sledi. 

  

 

     Nezdravstveni material 

 

Na področju nezdravstvenega materiala smo ustvarili večje prihranke, kot so bili načrtovani v 
FN 2016 (indeks 93,01). 
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Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 4.052.994 EUR 
in so bili za 5,85 % višji od doseženih v letu 2015 in za 4,48 % višji od načrtovanih. Delež glede 
na celotne odhodke zavoda znaša 16,01 %.  
 

 
 

 

Stroški vzdrževanja 

 

Stroški vzdrževanja so se povečali na strani vzdrževanja medicinske opreme. Med večjimi 
stroški izstopa popravilo gastroskopa v vrednosti 7.665 EUR, popravilo utrazvoka v vrednosti 
4.123 EUR. Razlog je izrazito stara oprema, ki je praktično v celoti amortizirana. 

 

     Laboratorijske in zdravstvene storitve 

 

Strošek laboratorijskih in zdravstvenih storitev odstopa tako glede na enako obdobje preteklega 
leta kot na načrtovane zaradi preseganja opravljenega programa. Kot je razvidno že iz realizacije 

povečanega obsega programa dela in zdravil in zdravstvenega materiala gre tudi v tem primeru 

posledično za povečanje stroškov laboratorijskih in zdravstvenih storitev. 
 

Izobraževanje in specializacije (šolnine) in strokovna izpopolnjevanja 

 

Stroški minimalno odstopajo tako na preteklo leto kot na načrtovane v letu 2016 in so  v veliki 

meri pokriti iz naslova prejetih donacij za izobraževalne namene. 
 

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

Višji stroški so posledica širitve samoplačniškega programa (estetika) in nam pomeni tako 

strokovno kot finančno veliko dodano vrednost.  
 

Stroški pranja 

 

Stroški pranja so nižji, kot preteklo leto, odstopajo le nekoliko na planirane stroške, kar je 
posledica večje realizacije dela in večje obremenitve z problemom obvladovanja bolnišničnih 
okužb. 
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Stroški ogrevanja 

 

Stroški ogrevanja odstopajo tako na preteklo leto, kot na načrtovane stroške. Povečanje stroškov 
je posledica povečane porabe kwh v letu 2016 in sicer za 76.310 kwh, največje povečanje je bilo 

v meseci januarju in decembru, zaradi vremenskih pogojev. 

 

Druge storitve 

 

Povečanje stroškov drugih storitev izhaja posledično iz nekoliko povečanih stroškov kotizacij, na 
drugi strani tudi v stroških nočitev in povračilu stroškov prevoza Največje povečanje stroškov 
drugih storitev predstavljajo stroški AOP in sicer med njimi stroški programerske hiše za 
medicinski informacijski program povečanje stroškov za 38.874 EUR, programerska hiša za 
obračun osebnih dohodkov povečanje za 8.545 EUR zaradi prehoda na novo programsko okolje.  

 

Povečali so se tudi stroški poštnih storitev in sicer v vrednosti 8.510 EUR. 

 

Prav tako predstavljajo  povečanje stroški Podjetja za stanovanjske storitve, ki je opravilo 
sanacijo fasade in druga gradbena dela na stanovanjskih objektih, kjer ima bolnišnica v lasti 
stanovanja v vrednosti 3.116 EUR. 
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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 2015 in letu 2016 

Vrsta zdravstvenih storitev 
Št. 

izvajalcev 
Strošek  

2015 
Št. 

izvajalcev 
Strošek  

2016 
Indeks 

2016/2015 

ZUNANJI IZVAJALCI 9 239.711 9 270.043 112,65 

SKUPAJ 9 239.711 9 270.043 112,65 

      

Stroški izvajalcev zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb v letu 2015 in letu 2016 

Vrsta zdravstvenih storitev 
Št. 

izvajalcev 
Strošek 

2014 
Št. 

izvajalcev 
Strošek  

2016 
Indeks 

2016/2015 

LASTNI ZAPOSLENI 3 9.259 4 15.958 172,36 

ZUNANJI IZVAJALCI 40 553.788 42 487.248 87,98 

SKUPAJ 43 563.047 46 503.207 89,37 

 

 

 

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

Višji stroški so posledica novega samoplačniškega programa (estetika), ki smo ga začeli izvajati 
v drugi polovici leta 2014 in nam pomeni tako strokovno kot finančno veliko dodano vrednost in 
odstopajo glede na preteklo leto, na načrtovane pa ne odstopajo. 
 

 

2.) STROŠKI DELA so v letu 2016 znašali 14.382.276 EUR in so bili za 8,58 % višji od 
doseženih v letu 2015 in za 3,87 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 
56,82%.   

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 505  zaposlenih, in se 
je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 18 zaposlenih oz. za 3,57 %. 
 

Povprečna bruto plača je znašala 1.992 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 
5,57 %. 

 

V preteklem letu je bilo izplačano  342.441 EUR regresa za letni dopust.  
 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 32.401 
delovnih ur, v breme ZZZS 35.025 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.340 delovnih ur. Boleznine 

skupaj predstavljajo 6,62 % obračunanih delovnih ur. 
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Stroški dela Realizacija FN Realizacija Indeks Indeks

jan-dec 2015   2016 jan-dec 2016 2016/2015 real16/FN16

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3

Skupaj plače in nadomestila 10.556.143 11.034.289 11.392.106 107,92 103,24

Dajatve na plače 1.696.316 1.773.152 1.845.262 108,78 104,07

Drugi stroški dela 993.900 1.038.919 1.144.908 115,19 110,20

Skupaj stroški dela 13.246.359 13.846.359 14.382.276 108,58 103,87

Stroški dela Indeks

EUR Delež v % EUR Delež v % 2016/2015

Obračunane bruto plače 7.657.529 57,81 8.161.980 56,75 106,59

Obračunane bruto plače -  splošni dodatki 557.432 4,21 603.757 4,20 108,31

BOD dodatki za redno delo, nočni, nedelj, praznični 442.389 3,34 523.368 3,64 118,30

BOD stalna pripravljenost doma 91.140 0,69 96.531 0,67 105,91

BOD nadurno delo 459.972 3,47 527.888 3,67 114,77

BOD dežurstvo 1.157.038 8,73 1.235.375 8,59 106,77

Obračunana nadomestila OD do 30 dni 190.642 1,44 243.207 1,69 127,57

Stroški prevoza na delo in z njega 320.244 2,42 328.287 2,28 102,51

Stroški prehrane med delom 367.587 2,78 390.301 2,71 106,18

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 27.811 0,21 28.314 0,20 101,81

Regres za letni dopust 197.281 1,49 342.441 2,38 173,58

Jubilejne nagrade 17.903 0,14 16.817 0,12 93,93

Solidarnostne pomoči 0 0,00 2.310 0,02 100,00

Neobdavčene odpravnine 59.897 0,45 36.438 0,25 60,84

Obdavčene odpravnine 3.177 0,02 0 0,00 0,00

Prispevek za IPZ na plače 8,85% 927.420 7,00 1.017.240 7,07 109,68

Prispevek za zdrav. zav. na plače 6,56% 693.988 5,24 748.541 5,20 107,86

Prispevek za zaposlovanje na plače 0,06% 8.187 0,06 7.610 0,05 92,95

Prispevek za starševsko varstvo na OD 0,10% 10.642 0,08 11.408 0,08 107,20

Prispevek za poškodbe pri delu na OD 0,53% 56.079 0,42 60.463 0,42 107,82

Skupaj stroški dela 13.246.359 100,00 14.382.276 100,00 108,58

Realizacija jan-dec /2015 Realizacija jan-dec /2016

 
 

Obrazložitev odstopanj stroškov dela v letu 2016 glede na preteklo leto 

Stroški dela so glede na preteklo leto narasli za 1.135.917 EUR. Razlogi so: 

- Največji del povečanja predstavljajo stroški iz naslova napredovanj, saj je s 1.12.2015 v SB 

Ptuj napredovalo 274 zaposlenih in s 1.12.2016 še 96 zaposlenih, kar predstavlja skupno 75 
% vseh zaposlenih. To pomeni 408.068,00 EUR več glede na preteklo leto.  Posledica 

napredovanj so tudi višja izplačila vseh drugih oblik dela in dodatkov, ki so vezani na 
posamezno delovno mesto, vključno dežurnega in nadurnega dela (84.241 EUR), 

- Znesek izplačil za nadurno delo je za 67.916,00 EUR večji kot v letu 2015 in je posledica v 

višjih osebnih ocenah posameznikov zaradi napredovanj (57,6%), nadalje zaradi povečanega 
števila bolniških odsotnosti, posledica pa so nadomeščanja, ki so izplačana v nadurnem delu. 
Nadalje je razlog sprotno izplačevanje nadurnega dela, prav tako pa tudi v pomanjkanju 

kadra in zagotavljanju realizacije programa, kakor tudi dodatnega in prospektivnega 

programa. 

- Strošek dela iz naslova dežurstva se je v letu 2016 napram letu 2015 povečal za 78.337,00 
EUR, kar je prav tako posledica napredovanj in s tem višjih osebnih ocen posameznikov, ki 
so vključeni v dežurno službo. 
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- Iz naslova bolniških odsotnosti ( nad 30 dni ) so se stroški dela povečali za 67.748,00 EUR, 
ki pa so v celoti refundirani in niso vključeni v stroške dela, 

- Iz naslova bolniških odsotnosti do 30 dni so se stroški dela povečali za 52.565,00 EUR. 
- V skladu z zakonodajo se je povečal strošek iz naslova regresa in za 145.160,00 EUR glede 

na preteklo leto, 

- Na osnovi uredbe, ki določa višino izplačila nadomestila za prehrano in prevoza na delo (8% 

cene neosvinčenega bencina) so se navedeni stroki povečali za 30.979,00 EUR, 
- Zaradi večjega števila pripravnikov in specializantov so stroški dela višji za 136.570,00 

EUR in so v celoti refundirani, 

- Razliko 137.024,00 EUR pomenijo dodatne nujno potrebne zaposlitve in sicer 5 zdravnikov 

(3 specialisti in 4 specializanti so več; na drugi strani pa sta en sobni zdravnik in en 
pripravnik manj),  na področju zdravstvene nege je skupno 6 več zaposlenih (4 DMS so več, 
2 dipl. babici in 3 pripravniki ZN; na drugi strani so 3 SMS manj),  1 farmacevtski tehnik - 

pripravnik je več,  od ostalih zdravstvenih delavcev je prišlo do povečanja zaposlenih za 5 (3 
radiološki inženirji in 1 fizioterapevt in 1 pripravnik - radiološki inženir), od nezdravstvenih 

delavcev je skupno povečanje za 2 delavca (1 administratorka je več, 1 informatik je več, 1 
delavec v kuhinji je več; na drugi strani je 1 delavka na kadrovsko - splošnem področju 
manj), 5 delavk iz javnih del. Od tega gre za dodatne zaposlitve iz novih programov in 

povečanega programa fizioterapije in Magnetne resonance. Preostali del razlike pa 
predstavlja posledica dviga plačne lestvice meseca septembra 2016. 

 

 

Obrazložitev odstopanj stroškov dela v letu 2016 glede na Finančni načrt 2016 

Stroški dela so glede na finačni načrt narasli za 535.917 EUR. Razlogi so: 

- Premalo vračunani načrtovani stroški napredovanj v višini 172.000 EUR, 
- Nenačrtovan porast bolniških staležev do 30 dni v višini 52.565 EUR, 

- Na osnovi uredbe, ki določa višino izplačila nadomestila za prehrano in prevoza na delo (8% 

cene neosvinčenega bencina) so se navedeni stroki povečali za 30.979,00 EUR, kar prav 

tako ni bilo načrtovano, 

- Povečanje nadurnega dela v višini 67.916 EUR, kar je obrazloženo že pri odstopanju glede 
na preteklo leto, 

- V FN nepredvidena zaposlitev kadra za potrebe MR v višini 15.000 EUR, 
- Premalo načrtovan regres v višini 5.160 EUR, 
- Zaposlitev večjega števila specializantov in pripravnikov (6) glede na FN 2016 v znesku 

121.212 EUR, 

- Premalo načrtovan dvig plačne lestvice v višini 26.000 EUR in 

- Premalo ocenjeni stroški dela sicer v FN predvidenih novih zaposlitev v višini 45.000 EUR 
(izobrazbena struktura zaposlenih in že doseženi plačni razredi). 
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3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 
800.966 EUR in so bili za 20,94 % višji od doseženih v letu 2015 in za 5,08 % višji od 
načrtovanih.  
 

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,17 %.  
 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 986.274 EUR:  

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 800.966 EUR (končni rezultat skupine 
462),  

‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
znaša 151.777 EUR (podskupina 980) 

‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 33.530 EUR (podskupina 922). 
 

 

4.) REZERVACIJE v letu 2016 niso bile obračunane. 
 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2016 obračunani v znesku 77.593 EUR za 
(nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, sodne takse, koleki, članarine zbornicam, izdatki za 

varstvo človekovega okolja).  
  
6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 113.376 EUR in predstavljajo plačila obresti 
za najete kredite za tekočo likvidnost 579 EUR, odhodke za obresti – opomini v znesku 80.006 

EUR, odhodki za bresti za najeti dolgoročni kredit Hypo 10.900 EUR, denarne kazni  6.472 
EUR, odškodnine 2.009 EUR, izredni odpis neopredmetenih osnovnih sredstev v znesku 13.274 
EUR. 

  

2.3. POSLOVNI IZID 

 

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje 

negativen poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.178.220 EUR.  
 

  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. 
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Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 160.437 EUR  

 

Zaradi izredno velikih zapadlih obveznosti je likvidnostno stanje bolnišnice še ob negativnem 
poslovanju v letu 2016 zelo kritično. Primerjalni podatki zapadlih obveznosti s preteklim letom 

so v prilogi LP. 

 

Neporavnane obveznosti glede 

na zapadlost 

konto 22 – 

kratkoročne obveznosti 
do dobaviteljev 

konto 24 – 

kratkoročne obveznosti 
do uporabnikov EKN 

Skupaj stanje 

na dan 

31.12.2016 

zapadle do 30 dni 715.742 152.147 867.890 

zapadle od 30 do 60 dni 709.527 150.543 860.070 

zapadle od 60 do 120 dni 806.299 269.847 1.076.146 

zapadle nad 120 dni 1.585.680 1.222.162 2.807.842 

Skupaj 3.817.249 1.794.698 5.611.947 

 

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 letu 2016 nimamo stanja v tem izkazu. 

 

         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. 

 

Izkazano povečanje sredstev na računih 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. 
 

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2016, ki je priloga v TABELI 3/A-2, 

izkazujemo zamnjšanje sredstev na računih v višini 97.207 EUR. 

 

 

   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 2016, 
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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-

11/2010-20, z dne 15.12.2010. Finančni prihodki in drugi prihodki so izkazani med prihodki iz 

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

 

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

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

prihodkov. 

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

 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti                              v EUR, brez centov 

 
 

 

Graf 8: Izkaz prihodkov po vrstah dejavnosti 
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Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -1.258.053 EUR, iz naslova izvajanja 

tržne dejavnosti pa 79.833 EUR. 

 

Pojasnila k izkazu za leto 2016 v primerjavi z letom 2015:  

Poslovni izid javne službe je v letu 2016 slabši za 1.255.802 EUR, glede na leto 2015, iz tržne 
dejavnosti  pa je poslovni izid boljši za 37.152 EUR, glede na leto 2015. 

 

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

  

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

e) prodaja malic… 

 

 

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI 
SVETA ZAVODA 

 

 
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 

2016 

 

V letu 2016 je prišlo do presežka odhodkov nad prihodki, zato ni sredstev za prerazporeditev.  

 

 

 

 

Datum: 22.02.2017 

 

Podpis pooblaščenega računovodja     Podpis odgovorne osebe  

Boris Kmetec       Andrej Levanič, dr. med. spec. 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2016 

 

- 128 - 

PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU 

 

1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 
− Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (1. in 2. del) 

− Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 

− Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 

− Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 

− Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 

− Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016 (bodo dostavljeni naknadno) 

 

 

3. Register medicinskih tveganj 

4. Register poslovnih tveganj 

 

 

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) 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629


IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

BOLNIŠNICA PTUJ
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra:  27863
Matična številka:  5054796000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja
v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje
proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in
posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna
tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na BOLNIŠNICA PTUJ.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Notranja revizija je bila osredotočena predvsem na pregled organizacije in delovanje notranjih kontrol glede na plan notranje revizije za leto 2015,
področje sklepanja podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev; sistem notranjih kontrol, področje
knjigovodstva in zaključni račun za leto 2015. Cilj delovanja notranjega revizorja je bil pomagati vodstvu zavoda pri varovanju premoženja in izboljšanju
kvalitete, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v okviru sprejete strategije, poslovne politike in finančnega načrta. Notranja revizija je zajemala tudi
pregled računovodskih izkazov za leto 2015 in pregled delovanja notranjih kontrol, ki omogočajo pravilno in pošteno sliko poslovanja zavoda. Za dosego
prvega cilja je bilo revidirana pravilnost evidentiranja in izkazovanja podatkov v izkazu prihodkov in odhodkov od 1. 1. do 31. 12. 2015 in bilanci stanja
na dan 31. 12. 2015 s pripadajočimi ostalimi računovodskimi izkazi. Revidiranje je bilo primerjava ugotovitev s splošno sprejetimi načeli, standardi in
zakonskimi določbami. Pri delu so bila uporabljena sprejeta poslovodska načela, zakonska določila in se opirala na negativno prakso. Poleg navedenega
sem preverila skladnost delovanja zavoda z usmeritvami, načrti, procesi ter zakonskimi in drugimi predpisi, ki valjajo za zavod kot posrednega
uporabnika proračuna.

Ugotovljeno je bilo,
- da Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj v skladu s sklepom o posebnih programih Ministrstva za zdravje in glede na spremembe zakonodaje (53.
c člen Zakona o zdravstveni dejavnosti) s podjemniki iz revizijskega pregleda sklepal v letu 2015 in obdobju 1-6 2016 podjemne pogodbe za občasna
dela,
- da je zavod upošteval šesti odstavek 53.c člena ZZDej, ki omogoča sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi
zaposlenimi zdravstvenimi delavci za državne presejalne programe, ki so opredeljeni v pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva in
mednje sodijo tudi preventivni zdravstveni pregledi za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke – SVIT,
- da sklenjene podjemne pogodbe zavoda z izvajalci zdravstvenih storitev vsebujejo obvezne elemente oz. določbe, ki so zgoraj navedene in na podlagi
pisnih soglasij svetov javnih zdravstvenih zavodov, kjer je podjemnik zaposlen ter s predhodnim soglasjem ministra za zdravje,
- da je Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj v skladu 45. b členom Zakona o zdravniški službi sklenila pogodbe o strokovnem sodelovanju z
gospodarsko družbo, ki ima koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti za primere vključevanja koncesionarjev v zagotavljanje neprekinjene nujne
zdravniške pomoči – dežurne službe,
- da je zavod je v letu 2015 izbiral dobavitelje skladno z določili Zakona o javnem naročanju (UL RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12, 12/13-
uradno prečiščeno besedilo, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E, v nadaljevanju: novele ZJN-2, Ur. l. št. 19/14 in
ZJN-3),) in internimi akti. Pri pregledu podlag za evidentiranje obveznosti ugotavljam, da so računi dobaviteljev pravilno izstavljeni, pravočasno
evidentirani in knjiženi. V okviru pregleda stroškov materiala in storitev je bilo pregledano tudi blagajniško poslovanje in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti,
- da so zaposleni, ki vodijo kadrovske in računovodske evidence izkušeni in ustrezno usposobljeni. Opozarjam pa na dejstvo, da je dejavnost zavoda
zelo raznolika, pestra in obsežna. Prav tako se zakonodaja, ki ureja poslovanje zavoda, v zadnjih letih izjemno hitro in celovito spreminja, kar otežuje
delo zaposlenim v upravi in povečuje zahtevnost in obseg njihovega dela.

 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

 

V / Na BOLNIŠNICA PTUJ je vzpostavljen(o):



1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo
raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih

financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
Zupanič Domajnko Vlasta s.p., Zagrebška cesta 17, 2250
PTUJ

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 1947435000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega
2,086 mio evrov:

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 30.11.2016 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Dopolnitev notranjih kontrol
2. Dopolnitev nekaterih aktov zavoda 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DA

 NE

 



ANDREJ LEVANIČ, dr. med. 

Datum podpisa predstojnika:

22.02.2017 
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NAZIV BOLNIŠNICE:   SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA 
POTRČA PTUJ Obrazec 1 - Delovni program 2016, I. del

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali
Real. 2016  / 

Real. 2015

Real. 2016 / FN 

2016

Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)
Število primerov - SPP 9.369 9.581 9.165 9.187 9.237 9.756 98,59 100,79

Število uteži 11.359 11.697 10.956 11.294 11.589 11.989 102,03 105,78

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

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

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

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

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

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

Zdravstvena nega - BOD (144 306) 1.801 1.836 3.398 3.433 2.565 2.602 142,42 75,49

Podaljšano bolnišnično zdravljenje  - BOD (147 307) 13.993 14.117 14.000 14.124 13.952 14.220 99,71 99,66

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)
Dispanzer za ženske - količniki (306 007) 42.667 42.915 40.108 40.356 47.703 47.911 111,80 118,94

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

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

Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 
001)

#DEL/0! #DEL/0!

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

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

Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)

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

Fizioterapija - utež (507 028) 2.693 2.798 2.386 2.491 2.593 2.593 96,28 108,66

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

Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) 185 189 185 189 164 165 88,65 88,65

Izvajanje programa DORA - primer (511 031) 110 111 5.400 5.400 4.738 4.789 4.307,27 87,74

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

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

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

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

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

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

Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)

Doječe matere - NOD (701 308) 294 303 294 303 372 384 126,53 126,53

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

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310) 1.244 1.257 1.244 1.257 1.202 1.234 96,62 96,62

Drugo #DEL/0! #DEL/0!

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

Opombe:

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

Tel. št.:  02 749 16 12

Program

Finančni načrt za obdobje                                               
od 1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija za obdobje              

od 1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija za obdobje                 

od 1. 1. do 31. 12. 2015
Indeks (ZZZS)
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Obrazec 1 - Delovni program 2016, II. del

Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Real. 2016 / 

Real. 2015

Real. 2016 / 

FN 2016

Real. 2016 / 

Real. 2015

Real. 2016 / 

FN 2016

Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena 
dejavnost (Q86.220)

85.751 724.527 87.168 741.576 85.858 745.861 87.275 762.883 89.518 759.156 91.099 776.651 104,39 104,26 104,78 101,78

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

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna 

intenzivna medicna (202)
4.695 49.504 4.766 50.615 4.242 47.796 4.313 48.907 4.344 47.103 4.381 47.976 92,52 102,40 95,15 98,55

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

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

Gastroenterologija (205) 1.689 56.959 1.715 58.133 1.596 65.354 1.622 66.501 2.006 63.597 2.034 64.453 118,77 125,69 111,65 97,31

Ginekologija in porodništvo (206) 5.682 52.883 5.758 53.823 4.681 54.429 4.757 55.369 5.707 54.806 5.781 55.938 100,44 121,92 103,64 100,69

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

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

Interna medicina (209) 13.518 33.145 13.686 33.632 14.466 35.499 14.634 35.986 13.393 33.023 13.659 33.753 99,08 92,58 99,63 93,03

Internistična onkologija (210) 235 1.054 237 1.071 314 1.054 316 1.071 213 858 215 864 90,64 67,83 81,37 81,37

Kardiologija in vaskularna medicina (211) 4.074 73.254 4.131 74.536 3.523 77.966 3.580 79.248 4.255 74.672 4.335 76.018 104,44 120,78 101,94 95,78

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

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

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

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

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

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

Nevrologija (218) 1.867 16.969 1.901 17.311 1.978 17.926 2.012 18.268 1.854 17.229 1.885 17.542 99,30 93,73 101,53 96,11

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

Oftalmologija (220) 6.563 74.227 6.628 75.339 6.662 67.485 6.727 68.597 6.139 67.780 6.210 68.593 93,54 92,15 91,31 100,44

Ortopedska kirurgija (222) 1.056 5.205 1.067 5.622 1.083 5.620 1.094 6.037 1.246 6.171 1.266 6.323 117,99 115,05 118,55 109,80

Otorinolaringologija (223) 4.168 46.028 4.256 46.989 4.027 43.700 4.115 44.661 4.081 45.387 4.150 46.171 97,91 101,34 98,61 103,86

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

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

Pediatrija (227) 4.153 31.740 4.212 33.491 4.840 39.019 4.899 40.770 4.678 36.796 4.728 39.135 112,64 96,65 115,93 94,30

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

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

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

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

Splošna kirurgija (234) 15.148 87.748 15.396 89.510 15.405 95.469 15.653 97.231 17.725 110.788 17.977 112.897 117,01 115,06 126,26 116,05

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

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

Urgenta medicina (238) 17.106 134.080 17.520 138.190 17.858 140.128 18.272 144.238 17.873 139.507 18.352 143.934 104,48 100,08 104,05 99,56

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

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

Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249) 5.797 61.731 5.895 63.314 5.183 54.416 5.281 55.999 6.004 61.440 6.126 63.053 103,57 115,84 99,53 112,91

Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Real. 2015 / 

Real. 2014

Real. 2015 / 

FN 2015

Real. 2015 / 

Real. 2014

Real. 2015 / 

FN 2015

Radioterapija (221 230) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Real. 2016 / 

Real. 2015

Real. 2016 / 

FN 2016

Real. 2016 / 

Real. 2015

Real. 2016 / 

FN 2016

Radiologija v specialistični zunajbolnišnični 
dejavnosti (231)

Izvajanje mamografije (211) 7.069 7.205 12.371 12.507 5.293 5.438 74,87 42,78

Izvajanje magnetne resonance (244) 0 0 204 211 #DEL/0! #DEL/0!

Izvajanje računalniške tomografije - CT (245) 3.817 3.925 3.681 3.925 3.877 3.952 101,57 105,32

Izvajanje ultrazvoka - UZ (246) 68.492 69.419 0 68.548 0 69.475 68.767 70.014 #DEL/0! #DEL/0! 100,40 100,32

Izvajanje rentgena - RTG (247) 140.921 144.455 0 136.029 0 139.563 136.716 139.930 #DEL/0! #DEL/0! 97,02 100,50

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

Real. 2016 / 

Real. 2015

Real. 2016 / 

FN 2016

Real. 2016 / 

Real. 2015

Real. 2016 / 

FN 2016

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

Dialize I - št. dializ 4 513 4 532 4 513 4 532 5 636 5 665 125,00 125,00 123,98 123,98

Dialize II - št. dializ 3 142 3 143 3 142 3 143 4 248 4 266 133,33 133,33 174,65 174,65

Dialize III - št. dializ 64 9.636 64 9.640 64 9.636 64 9.640 56 8.584 56 8.659 87,50 87,50 89,08 89,08

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

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

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

Opombe:

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

Tel. št.:   02 749 16 12

Št. dializnih 
bolnikov

Št. točk Št. preiskav

Obračun. enotaObračun. enota

Št. preiskav

Št. dializnih 
bolnikov

Obračun. 
enota

Št. dializnih 
bolnikov

Št. dializnih 
bolnikov

Obračun. 
enota

Indeks ZZZS - bolnikiŠt. dializnih 
bolnikov

Obračun. 
enota

Indeks ZZZS - točke

ZZZSZZZS

ZZZS + ostali

Št. preiskav Št. točk Št. preiskav

ZZZS + ostali

Št. točk

NAZIV BOLNIŠNICE:    SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Št. preiskav Št. točk

Onkologija z radioterapijo (221)

Št. točk

ZZZS ZZZS + ostali

Št. preiskav Št. točk

Indeks ZZZS - enota

ZZZS - PrimeriZZZS + ostali

Št. dializnih 
bolnikov

Obračun. enota

ZZZS

ZZZS - Obiski

ZZZS - TočkeZZZS - Obiski

Indeks ZZZS - preiskave 

Program

Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016
ZZZS ZZZS + ostali

INDEKS

ZZZS ZZZS + ostali

Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015 Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016
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Obrazec 1 - Delovni program 2016, III. del

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali
Real. 2016 / 

Real. 2015

Real. 2016 / 

FN 2016

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

E0399 Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin #DEL/0! #DEL/0!

E0400 Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra #DEL/0! #DEL/0!

E0421
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno 

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

E0422
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno 

zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke #DEL/0! #DEL/0!

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

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

E0301 Medikamentozni splav 4 4 4 4 5 6 125,00 125,00

E0302 Diagnostična histeroskopija 51 52 50 52 50 50 98,04 100,00

E0303 Histeroskopska operacija 13 13 40 40 50 50 384,62 125,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E0088 Operacija sive mrene 388 389 388 389 388 393 100,00 100,00

E0338 Vitreoretinalna kirurgija #DEL/0! #DEL/0!

E0304 Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava) #DEL/0! #DEL/0!

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

E0433
Izrezanje benigne tvorbe kože in in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne 
tvorbe (brez kiretaže) #DEL/0! #DEL/0!

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

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

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

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

E0530 Aplikacija Qutenza obliža 6 8 10 10 4 4 66,67 40,00

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

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

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

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

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

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

E0627 Presejanje diabetične retinopatije #DEL/0! #DEL/0!

Opombe:

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

Tel. št.:    02 749 16 12

NAZIV BOLNIŠNICE:   SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Šifra

Realizacija za obdobje od         

1. 1. do 31. 12. 2015
Indeks ZZZSPosebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso 

vključeni v I. in II. del Delovnega programa  - v primerih

Finančni načrt za obdobje od              
1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija za obdobje od        

1. 1. do 31. 12. 2016



Real. 2016  / 

Real. 2015

Real. 2016 / 

FN 2016

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

+ 5 + 6 + 7)
23.483.763 24.286.763 24.036.407 102,35 98,97

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 18.447.882 19.096.348 18.589.607 100,77 97,35

3
Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC 

na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010
#DEL/0! #DEL/0!

4
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev 

in specializacij
871.377 870.000 1.036.919 119,00 119,19

5 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 2.878.309 3.040.415 2.962.500 102,93 97,44

6

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

603.726 600.000 735.757 121,87 122,63

7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 682.469 680.000 711.624 104,27 104,65

762 8 Finančni prihodki 7 7 3 42,86 42,86

761, 763, 

764
9

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi 

prihodki in prevrednotovalni prihodki
89.584 69.584 99.318 110,87 142,73

76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 23.573.354 24.356.354 24.135.728 102,39 99,09

460 11 Stroški materiala (12 + 35) 5.517.629 5.627.629 5.886.743 106,69 104,60

12
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI 

MATERIAL (13 + 20 + 31)
4.523.603 4.527.960 4.863.979 107,52 107,42

13 ZDRAVILA (od 14 do 19) 1.538.848 1.536.980 1.681.905 109,30 109,43

14

Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s 

posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo 

dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi 
CBZ-IVZ)

1.176.794 1.176.000 1.290.385 109,65 109,73

15
Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-

5 SD 2010
#DEL/0! #DEL/0!

16 Kri (brez krvnih derivatov) 301.538 300.500 327.341 108,56 108,93

17
Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 
19)

55.232 55.200 58.185 105,35 105,41

18 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 5.284 5.280 5.994 113,43 113,52

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

20 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) 2.495.411 2.499.780 2.661.242 106,65 106,46

21 Razkužila 71.280 71.280 72.738 102,04 102,04

22 Obvezilni in sanitetni material 1.239.269 1.240.000 1.414.377 114,13 114,06

23 Dializni material 527.535 527.500 484.985 91,93 91,94

24 Radioizotopi #DEL/0! #DEL/0!

25 Plini 50.143 50.100 50.622 100,96 101,04

26 RTG material 140 387 276,62 #DEL/0!

27 Šivalni material 40.347 40.300 53.558 132,74 132,90

28 Implantati in osteosintetski materiali 566.697 570.600 584.574 103,15 102,45

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

30 Zobozdravstveni material #DEL/0! #DEL/0!

31 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) 489.344 491.200 520.832 106,43 106,03

32 Laboratorijski testi in reagenti 478.986 480.900 509.813 106,44 106,01

33 Laboratorijski material #DEL/0! #DEL/0!

34 Drugi zdravstveni material 10.358 10.300 11.019 106,38 106,98

35
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 

40)
994.026 1.099.669 1.022.764 102,89 93,01

36
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska 
goriva)

156.233 156.200 145.099 92,87 92,89

37 Voda 109.271 110.000 108.003 98,84 98,18

38 Živila 338.565 440.500 314.446 92,88 71,38

39 Pisarniški material 73.371 73.300 84.909 115,72 115,84

40 Ostali nezdravstveni material 316.584 319.669 370.307 116,97 115,84

461 41 Stroški storitev (42 + 47) 3.829.127 3.879.127 4.052.994 105,85 104,48

42 Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46) 1.633.353 1.662.149 1.681.156 102,93 101,14

43 Laboratorijske storitve 789.099 799.099 803.668 101,85 100,57

44
Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih 
storitev

563.047 580.950 503.207 89,37 86,62

44a      Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi 9.259 10.250 0,00 0,00

44b      Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami 553.788 570.700 503.207 90,87 88,17

45
Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko 
s.p. in d.o.o.

239.711 240.700 270.043 112,65 112,19

45a      Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o #DEL/0! #DEL/0!

45b      Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. 239.711 240.700 270.043 112,65 112,19

46 Ostale zdravstvene storitve 41.496 41.400 104.239 251,20 251,78

47 Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) 2.195.774 2.216.978 2.371.838 108,02 106,99

48 Storitve vzdrževanja 414.193 414.100 474.829 114,64 114,67

39
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in 
strokovno izpopolnjevanje

54.937 54.900 59.077 107,54 107,61

50 Ostale nezdravstvene storitve 1.726.644 1.747.978 1.837.932 106,45 105,15

462 51 Amortizacija 662.267 762.267 800.966 120,94 105,08

464 52 Stroški dela (od 53 do 55) 13.246.359 13.846.359 14.382.276 108,58 103,87

53 Plače zaposlenih 10.556.143 11.034.289 11.392.106 107,92 103,24

54 Dajatve na plače 1.696.316 1.773.152 1.845.262 108,78 104,07

55
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi 
stroški dela 993.900 1.038.918 1.144.908 115,19 110,20

467 56 Finančni odhodki 105.270 70.270 91.491 86,91 130,20

465, 466, 

468, 469
57

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki 
in prevrednotovalni poslovni odhodki

167.769 93.702 100.478 59,89 107,23

46 58 ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) 23.528.422 24.279.354 25.314.948 107,59 104,27

59 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 -  58)  44.932 77.000

60 PRESEŽEK ODHODKOV  (-) (10  -  58) -1.178.220

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

62
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)

63

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka                                         
(60 + 61) oz. (61 - 59)

Izpolnil: BORIS KMETEC Podpis odgovorne osebe: ANDREJ LEVANIČ

Tel. št.: 02 749 16 08

Indeksi

Konto

Realizacija za 

obdobje od            

1. 1. do 31. 12. 2016

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016, I.delNAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Opombe:

Besedilo

Finančni načrt za 
obdobje od              

1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija za 

obdobje od            

1. 1. do 31. 12. 2015

Zap. 

št. 



NAZIV BOLNIŠNICE: Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016, II.del

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na 

zapadlost

konto 22 - kratkoročne obveznosti 
do dobaviteljev

konto 24 - kratkoročne 
obveznostido uporabnikov EKN

Skupaj stanje na dan 

31.12.2015

zapadle do 30 dni 656.114 112.142 768.256

zapadle od 30 do 60 dni 519.940 118.590 638.530

zapadle od 60 do 120 dni 795.337 238.801 1.034.138

zapadle nad 120 dni 913.167 750.667 1.663.834

Skupaj 2.884.558 1.220.201 4.104.759

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na 

zapadlost

konto 22 - kratkoročne obveznosti 
do dobaviteljev

konto 24 - kratkoročne 
obveznostido uporabnikov EKN

Skupaj stanje na dan 

31.12.2016

zapadle do 30 dni 715.742 152.147 867.890

zapadle od 30 do 60 dni 709.527 150.543 860.070

zapadle od 60 do 120 dni 806.299 269.847 1.076.146

zapadle nad 120 dni 1.585.680 1.222.162 2.807.842

Skupaj 3.817.249 1.794.698 5.611.947

Izpolnil: BORIS KMETEC Podpis odgovorne osebe: ANDREJ LEVANIČ

Tel. št.: 02 749 16 08

Opombe:



Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016, I. del

SKUPAJ SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/č
Dopoln. 

delo 
1 SKUPAJ 

Od skupaj 

(stolpec 6) 

kader, ki je 

financiran iz 

drugih virov 
2

Od skupaj 

(stolpec 6) 

nadomeščanja 3

Real. 

2016 / 

Real. 

2015

Real. 

2015 / FN 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/1 10=6/2

I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 302 318 310 0 1 311 38 7 102,98 97,80

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 67 73 71 0 1 72 30 0 107,46 98,63

1 Zdravniki (skupaj) 65 70 68 0 1 69 30 0 106,15 98,57

1.1. Specialist 36 40 35 0 1 36 0 0 100,00 90,00

1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 1 1 1 0 0 1 0 0 100,00 100,00

1.3.
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po 

opravljenem sekundariatu
2 1 1 0 0 1 0 0 50,00 100,00

1.4. Specializant 18 19 23 0 0 23 22 0 127,78 121,05

1.5. Pripravnik / sekundarij 8 9 8 0 0 8 8 0 100,00 88,89

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

2.1. Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

2.2. Zobozdravnik 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

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

2.4. Specializant 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

2.5. Pripravnik 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

3 Zdravniki svetovalci skupaj 2 3 3 0 0 3 0 0 150,00 100,00

3.1. Višji svetnik 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

3.2. Svetnik 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

3.3. Primarij 2 3 3 0 0 3 0 0 150,00 100,00

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 235 245 239 0 0 239 8 7 101,70 97,55

1 Svetovalec v ZN 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

3 Koordinator v ZN 1 1 1 0 0 1 0 0 100,00 100,00

4
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene 

vzgoje
0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

5 Medicinska sestra za področja... 4 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

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

7 Diplomirana medicinska sestra 76 80 79 0 0 79 0 3 103,95 98,75

8
Diplomirana babica / SMS babica v porodnem 

bloku IT III
6 7 6 0 0 6 0 1 100,00 85,71

9
Medicinska sestra - nacionalna poklicna 

kvalifikacija (VI. R.Z.D.)
0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

10 Srednja medicinska sestra / babica 142 144 140 0 0 140 0 3 98,59 97,22

11 Bolničar 5 5 5 0 0 5 0 0 100,00 100,00

12 Pripravnik zdravstvene nege 5 8 8 0 0 8 8 0 160,00 100,00

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 6 7 7 0 0 7 2 0 116,67 100,00

1 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

2 Farmacevt specialist 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00 #DEL/0!

3 Farmacevt 0 2 2 0 0 2 0 0 #DEL/0! 100,00

4 Inženir farmacije 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

5 Farmacevtski tehnik 3 3 3 0 0 3 0 0 100,00 100,00

6 Pripravniki 1 2 2 0 0 2 2 0 200,00 100,00

7 Ostali 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 32 35 37 1 0 38 2 2 118,75 108,57

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

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

3 Medicinski biokemik specialist 2 2 2 0 0 2 0 0 100,00 100,00

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

5
Specializant (klinična psihologija, 
laboratorijska medicina) 

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

6 Socialni delavec 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

7 Sanitarni inženir 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

8 Radiološki inženir 9 10 12 0 0 12 0 0 133,33 120,00

9 Psiholog 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

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

11 Logoped 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

12 Fizioterapevt 10 11 10 1 0 11 0 2 110,00 100,00

13 Delovni terapevt 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

14 Analitik v laboratorijski medicini 1 1 2 0 0 2 0 0 200,00 200,00

15 Inženir laboratorijske biomedicine 2 2 2 0 0 2 0 0 100,00 100,00

16 Sanitarni tehnik 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

17 Zobotehnik 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

18 Laboratorijski tehnik 7 7 7 0 0 7 0 0 100,00 100,00

19 Voznik reševalec 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

20 Pripravnik 1 2 2 0 2 2 0 200,00 100,00

21 Ostali 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 5 2 2 2 0 0 2 0 0 100,00 100,00

1 Ostali 2 2 2 0 0 2 0 0 100,00 100,00

V.
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela 
skupaj 

6 97 100 100 0 0 100 0 1 103,09 100,00

1 Administracija (J2) 32 32 34 0 0 34 0 0 106,25 106,25

2 Področje informatike 1 2 2 0 0 2 0 0 200,00 100,00

3 Ekonomsko področje 11 11 11 0 0 11 0 0 100,00 100,00

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 7 7 7 0 0 7 0 0 100,00 100,00

5 Področje nabave 2 2 2 0 0 2 0 0 100,00 100,00

6 Področje tehničnega vzdrževanja 10 10 10 0 0 10 0 1 100,00 100,00

7 Področje prehrane 27 29 27 0 0 27 0 0 100,00 93,10

8 Oskrbovalne službe 7 7 7 0 0 7 0 0 100,00 100,00

9 Ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 439 462 456 1 1 458 42 10 104,33 99,13

VII.

Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno 

pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na 

porodniški in na bolniški odsotnosti daljši 
od 30 dni)

27 27 27 0 0 27 1 0 100,00 100,00

VIII. Zaposleni preko javnih del 0 5 5 0 0 5 5 0 #DEL/0! 100,00

IX.

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO 

SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. 

+ VII. + VIII.)

466 494 488 1 1 490 48 10 105,15 99,19

Izpolnil: Mateja Sep Podpis odgovorne osebe: ANDREJ LEVANIČ

Tel. št.: 02 74 91 618

Od skupaj _______________ zaposlenih preko javnih del, ima ___________zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

NAZIV BOLNIŠNICE:SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Opombe:

Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016

Struktura zaposlenih

Načtovano št. 
zaposlenih na 

dan               

31. 12. 2016

Št. zaposlenih 
na dan            

31. 12. 2015

INDEKS



Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016 - II. del

Vir financiranja zaposlenih

Realizirano število 
zaposlenih na dan         

1. 1. 2016

Dovoljeno število 
zaposlenih na dan         1. 

1. 2017 - izdano soglasje 

MZ

Realizirano število 
zaposlenih na dan           1. 

1. 2017

Real. 1. 1. 2017 / 

Real. 1. 1. 2016

Real. 1. 1. 2017 / 

Dovoljeno po FN        

1. 1. 2017

1. Državni proračun #DEL/0! #DEL/0!

2. Proračun občin #DEL/0! #DEL/0!

3. ZZZS in ZPIZ 347,26 366,32 357,23 2,87 -2,48

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

#DEL/0! #DEL/0!

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 13,71 14,46 16,30 18,89 12,72

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

58,23 61,42 59,71 2,54 -2,78

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna #DEL/0! #DEL/0!

8. Sredstva za financiranje javnih del 5,00 2,96 #DEL/0! -40,80

9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, 

zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in 

sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte 

in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v 

izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)

36,00 39,00 44,00 22,22 12,82

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

posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list 
RS, št. 17/14)

#DEL/0! #DEL/0!

11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 455,20 486,20 480,20 5,49 -1,23

12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 347,26 366,32 357,23 2,87 -2,48

13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8,  9 in 10 107,94 119,88 122,97 13,92 2,58

Izpolnil: Mateja Sep Podpis odgovorne osebe: ANDREJ LEVANIČ

Tel. št.: 02 7491 618

Opombe:



 

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016

Real. 2016 / 

Real. 2015

Real. 2016 / 

FN 2016

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 3.387 502.795 269.331 7.951,90 53,57

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 3.387 502.795 269.331 7.951,90 53,57

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

II. NEPREMIČNINE 0 3.413.341 0 #DEL/0! 0,00

1 Zemljišča #DEL/0! #DEL/0!

2 Zgradbe 3.413.341 #DEL/0! 0,00

III. OPREMA (A + B) 222.191 1.505.026 2.893.826 1.302,40 192,28

A Medicinska oprema
 2 100.196 1.230.360 2.322.361 2.317,82 188,75

1 33111000-1 Rentgenske naprave 559.018 #DEL/0! #DEL/0!

2
33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in 

dopplersko odslikavanje 
95.000 95.805 #DEL/0! 100,85

3
33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na 

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

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

5 33115000-9 Naprave za tomografijo 4.840 650.000 710.319 14.676,01 109,28

6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 28.244 18.800 135.693 480,43 721,77

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

8 3315000-6 Terapevtika 2.011 5.770 4.133 205,52 71,63

9 33160000-9 Operacijska tehnika 8.454 226.000 182.703 2.161,14 80,84

10 33170000-2 Anastezija in reanimacija 25.040 200.620 69.016 275,62 34,40

11 33180000-5 Funkcionalna podpora 2.116 30.170 21.395 1.011,11 70,91

12 33190000-8 Razne medicinske naprave 12.866 2.188 17,01 #DEL/0!

13
33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane 
osebe

#DEL/0! #DEL/0!

14 Druga medicinska oprema 16.625 4.000 23.966 144,16 599,15

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 121.995 274.666 571.465 468,43 208,06

1 Informacijska tehnologija 67.119 101.685 537.397 800,66 528,49

2 Drugo 54.876 172.981 34.068 62,08 19,69

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 225.578 5.421.162 3.163.157 1.402,25 58,35

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

VRSTE INVESTICIJ 
1  Realizacija za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2015 

 Finančni načrt za obdobje od 
1. 1. do 31. 12. 2016 

 Realizacija za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2016 

Indeks



 

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

 Realizacija za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2015 

 Finančni načrt za obdobje od 
1. 1. do 31. 12. 2016 

 Realizacija za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2016 

Real. 2016 / 

Real. 2015

Real. 2016 / 

FN 2016

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 3.387 502.795 269.331 7.951,90 53,57

1 Amortizacija 2.794 4.000 0,00 0,00

2 Lastni viri (del presežka) 123.795 123.348 #DEL/0! 99,64

3 Sredstva ustanovitelja 593 375.000 145.983 24.617,71 38,93

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

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

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

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

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

II. NEPREMIČNINE 0 3.413.341 0 #DEL/0! 0,00

1 Amortizacija #DEL/0! #DEL/0!

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

3 Sredstva ustanovitelja 2.805.110 #DEL/0! 0,00

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

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

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

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

8 Drugo 608.231 #DEL/0! 0,00

III. NABAVA OPREME (A + B) 222.191 1.505.026 2.893.826 1.302,40 192,28

A Medicinska oprema 100.196 1.230.360 2.161.292 2.157,06 175,66

1 Amortizacija 86.153 1.180.360 656.864 762,44 55,65

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

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

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

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

6 Donacije 14.043 50.000 13.158 93,70 26,32

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

8 Drugo 1.491.271 #DEL/0! #DEL/0!

B Nemedicinska oprema 121.995 274.666 732.534 600,46 266,70

1 Amortizacija 116.902 274.666 329.410 281,78 119,93

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

3 Sredstva ustanovitelja 398.222 #DEL/0! #DEL/0!

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

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

6 Donacije 5.093 4.902 96,25 #DEL/0!

7 Evropska sredstva 96,25 #DEL/0!

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

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 225.578 5.421.162 3.163.157 1.402,25 58,35

1 Amortizacija 205.849 1.459.026 986.274 479,12 67,60

2 Lastni viri (del presežka) 0 123.795 123.348 #DEL/0! 99,64

3 Sredstva ustanovitelja 593 3.180.110 544.205 91.771,51 17,11

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

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

6 Donacije 19.136 50.000 18.060 94,38 36,12

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

8 Drugo 0 608.231 1.491.271 #DEL/0! 245,18

VIRI FINANCIRANJA



 

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

 Realizacija za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2015 

 Finančni načrt za obdobje od 
1. 1. do 31. 12. 2016 

 Realizacija za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2016 

Real. 2016 / 

Real. 2015

Real. 2016 / 

FN 2016

1 
3 Priznana amortizacija v ceni storitev 662.267 762.267 1.147.343 173,24 150,52

2 Obračunana amortizacija 875.439 972.267 986.274 112,66 101,44

3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 61.607 60.000 33.530 54,43 55,88

4

Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih 
prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji 

in zaposlovanju invalidov

#DEL/0! #DEL/0!

5

Zmanjšanje amortizacije v breme  obveznosti za 
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva

151.565 150.000 151.777 100,14 101,18

6   

= 2-3-4-5
Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 662.267 762.267 800.966 120,94 105,08

7 Združena amortizacija po ZIJZ 18.470 #DEL/0! #DEL/0!

8 Porabljena amortizacija 1.147.343 #DEL/0! #DEL/0!

9
Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz 
amortizacije 

4 #DEL/0! #DEL/0!

Izpolnil: BORIS KMETEC Podpis odgovorne osebe: ANDREJ LEVANIČ

Tel. št.:02/749-16-08

AMORTIZACIJA

Opombe:



Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2016

Celotna vrednost 

vzdrževalnih del v 
letu 2016 

1

Stroški tekočega 
vzdrževanja (konti 461)

Stroški investicijskega 
vzdrževanja (konti 461)

Realizirana so bila naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3

SKUPAJ: 474.829 474.829 0

1 Vzdrževanje medicinske opreme 232.807 232.807

2 Vzdrževanje računalniške opreme, programov 108.701 108.701

3 Vzdrževanje nemedicinske opreme 71.258 71.258

4 Klimatske opreme 35.700 35.700

5 Dobava, polaganje PVC podov, parketov 8.413 8.413

6 Popravilo in servisiranje dvigal 6.664 6.664

7

Popravila in zamenjava membran postrojenja za 

demineraliziranje vode
11.286 11.286

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

Izpolnil: BORIS KMETEC Podpis odgovorne osebe: ANDREJ LEVANIČ

Tel. št.: 02 749 16 08

Opombe:

Namen

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
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REGISTER MEDICINSKIH TVEGANJ JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNA 
BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 

 

  
 



 

 

 

 

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA MEDICINSKA TVEGANJA 

 

IME ZAVEZANCA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 

 

NASLOV ZAVEZANCA: POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ 

 

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA:  5054796000, 35767294 

 

KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA (glavna pisarna, splošni e-naslov): tajnistvo@sb-ptuj.si  

 

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA: 02/74 91 400 

 

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: Andrej LEVANIČ, dr. med., spec. 

 

DATUM OCENE TVEGANJ: oktober 2014 

 

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA REGISTRA MEDICINSKIH TVEGANJ: SKRBNIKI SO OPREDELJENI PO ODDELKIH 

mailto:tajnistvo@sb-ptuj.si


 

 

REGISTER MEDICINSKIH TVEGANJ 

 

REGISTER MEDICINSKIH TVEGANJ  
 

ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV 

 

DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE 

IME TVEGANJA  

 

OPIS UKREPA 

VIR UKREPA 

 

 ORGANIZACIJSKI 

POGOJI (O)  

 ZAPOSLENI(Z) 

 PROCESI (P 

PRIORITETA UKREPA 

 1 – UKREP BOMO 

IZVEDLI V 3 MESECIH 

 2 – UKREP BOMO 

IZVEDLI V 6-9 

MESECIH 

 3 – UKREP BOMO 

IZVEDLI V 1-2 LETIH 

 4 – UKREP BOMO 

IZVEDLI V ROKU 5 

LET 

NOSILEC 

UKREPA /ROK 

IZVEDBE  

POTRJEVANJE 

UKREPOV DELOVNE 

SKUPINE - 

VODSTVO/ 

PREDSTOJNIK 

PRIORITETA UKREPA 

 1 – UKREP BOMO 

IZVEDLI V 3 

MESECIH 

 2 – UKREP BOMO 

IZVEDLI V 6-9 

MESECIH 

 3 – UKREP BOMO 

IZVEDLI V 1-2 

LETIH 

 4 – UKREP BOMO 

IZVEDLI V ROKU 5 

LET 

NOSILEC 

UKREPA/ 

ROK IZVEDBE 

INTERNI ODDELEK                        

Tveganje za tromboembolijo 

Ocena tromboembolnega tveganja O, Z, P    DA  

 DELNO 

 NE 

  

Ocena tveganja za krvavitev O, Z, P    DA  

 DELNO 

 NE 

  

Izdelava ata č ih avodil O, Z, P    DA  

 DELNO 

 NE 

  

Okuž a krvi v zvezi z ve sko perifer o ka ilo 

Usposobljeno negovalno osebje O, Z, P    DA    



 

 

 DELNO 

 NE 

Pisna navodila O, Z, P    DA  

 DELNO 

 NE 

  

Izo raževa ja O, Z, P    DA  

 DELNO 

 NE 

  

Nadzor O, Z, P    DA  

 DELNO 

 NE 

  

KIRURŠKI ODDELEK       

Zamenjava diagnoze 

Vsi dosedanji ukrepi O, P, Z    DA  

 DELNO 

 NE 

  

Za e java operira e oko či e 

Vsi doseda ji + o vez a oz ačitev 
oko či e 

O, P, Z    DA  

 DELNO 

 NE 

  

RADIOLOŠKI ODDELEK 

Alergič e reak ije i  drugi zapleti o  CT preiskavah v času pripravlje osti 
Opredelitev odgovornosti v primeru 

alergič ih reak ij, drugih zapletov i  
eželje ih dogodkov  dopis št. 8 , 

29.7.2014. 

O, delovni proces 

(opredelitev 

kli ič e poti  

   DA  

 DELNO 

 NE 

  

Nenadzorovano gibanje urgentnih ambulantnih pokretnih bolnikov od pregleda v sprejemni ambulanti do / po CT diagnostike 

Nenadzorovano  gibanje urgentnih 

ambulantnih pokretnih bolnikov od 

pregleda v sprejemni ambulanti 

do/po CT diagnostike 

 

 

O, P, Z 

   DA  

 DELNO 

 NE 

  



 

 

Elektro sko pošilja je edi i ske doku e ta ije glejte prilogo , št. , . .  

Glejte prilogo .:št. , . .   

O, P 

   DA  

 DELNO 

 NE 

  

OTROŠKI ODDELEK 

Verifikacija stranke 

Usklajevanje zdravil ob sprejemu 

ODDELEK Z PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE  
Pre os okuž  

Higie a rok, upora a zaščit e 
opreme 

O, P, Z    DA  

 DELNO 

 NE 

  

Zamenjava pacienta 

Identifikacija pacientov O, P, Z    DA  

 DELNO 

 NE 

  

ODDELEK ZA INTENZIVNO TERAPIJO, NEGO, ANESTEZIJO IN TERAPIJO BOLEČINE 

Mali posegi v porodni operacijski O 1   DA  

 DELNO 

 NE 

  

Napač o tol ače je izvidov pr. 

evrokirurških UKC Mari or  ki iso 
napisani 

O 1 Vodstvo 

olnišni e 

 DA  

 DELNO 

 NE 

  

Vož ja pa ie tov v / iz opera ijske 
dvorane po operaciji na oddelek 

O 1 predstojnik 

ginekologije 

 DA  

 DELNO 

 NE 

  

NEVROLOŠKA AMBULANTA 

Nadzor nad pacienti; Nevar ost pad ev pri o il ih pa ie tih; Kršitev pravi  pa ie tov do zase osti 
/  se z vodstvo  ol iš i e 

dogovorimo za adaptacije v dveh 

fazah.        

 1. Faza: preselitev arhiva in 

ureditev zdrav iške so e.       

Izpeljan je le 1. del 

1. faze adaptacije 

evrološke 
ambulante, ostala 

dela je zaustavil 

   DA  

 DELNO 

 NE 

  



 

 

- zaprtje predprostora z o stoječi i 
vrati.                  

 -nabava novih stolov.           

 2. Faza:                          

 -preureditev dela proti oleči ske 
a ula te za drugo evrološko 

ambulanto 

sedanji direktor. 

O čas o zakas ela evrološka oskr a 

Predlagana pogodba z zunanjim 

evrologo  za ado ešča je 
ambulante in hospitala. 

Bol iš i a i a 
pogodbe z zunanjim 

nevrologom. 

   DA  

 DELNO 

 NE 

  

DIALIZA 

Izpad igle na AUF med hemodializo 

Dobro fiksirano mesto vboda, ki je 

tudi vidno 

Se že izvaja.    DA  

 DELNO 

 NE 

  

Krvavitev iz AUF po ko ča i he odializi 
Zaposle i držijo v od a esta do 
popolne hemostaze. 

Podaljša  čas 
»var e« 
hemostaze, 

pripo očki za 
hemostazo. 

   DA  

 DELNO 

 NE 

  

OTORINOLARINGOLOŠKA AMBULANTA 

Mož ost poškod e v pre ajh i a ula ti 
Pazljivost     DA  

 DELNO 

 NE 

 

  

OČESNA AMBULANTA       

Zamenjava pacienta       

Večkrat o preverja je i e a, 
priimka, letnica rojstva 

    DA  

 DELNO 

 NE 

  



 

 

 

Za e java očesa 

Po oč s staro doku e ta ijo     DA  

 DELNO 

 NE 

  

Zamenjava kapljic 

Potrditev sliša ega     DA  

 DELNO 

 NE 

  

Zamenjava dokumentacije 

Preverjanje imena in priimka ob 

izdaji izvidov 

    DA  

 DELNO 

 NE 

  

 

              DNE: 16. 10. 2014                                                                                      ODGOVORNA OSEBA: A drej LEVANIČ



 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

Datum: 20. 5. 2016 

 

 

  

                    

REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNA BOLNIŠNICA 

DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 
 

  

 

 

 



 

 

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA POSLOVNA TVEGANJA 

 

IME ZAVEZANCA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 

 

NASLOV ZAVEZANCA: POTRČEVA CESTA , 2250 PTUJ 

 

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA:  5054796000, 35767294 

 

KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA glav a pisar a, sploš i e-naslov): tajnistvo@sb-ptuj.si  

 

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA: 02/74 91 400 

 

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: A drej LEVANIČ, dr. ed., spec. 

 

DATUM OCENE TVEGANJ: April 2016 

 

SKRBNIK REGISTRA POSLOVNIIH TVEGANJ: VODJA FRS 

mailto:tajnistvo@sb-ptuj.si


 

 

REGISTER TVEGANJ V SPLOŠNI BOLNIŠNICI DR.JOŽETA POTRČA PTUJ 

           

ŠT POSLOVNO 

PODROČJE 

CILJ POSLOVANJA 

/ CILJ 

POSLOVNEGA 

PROCESA 

OPIS TVEGANJA VERJETNOST POSLEDICE OCENA 

TVEGANJA 

OPIS NOTRANJE 

KONTROLE 

SPREJEMLJIV 

ODMIK 

UKREP ODGOVORNA OSEBA 

ZA UKREPANJE 

1 I. VODENJE IN 

UPRAVLJANJE 

ZAVODA;   II. 

FINANČNO 
RAČUNOVODSK

O PODROČJE; 
III. NABAVNO 

PODROČJE;  IV. 
KADROVSKO 

PODROČJE;  
MEDICINSKO 

PODROČJE 

Zagotavljanje 

delovanja 

skladnega z 

zakonskimi 

določili   
(ZAKONITOST) 

Pomanjkljivo 

spremljanje novosti 

a področju 
zako skih določil, ki 
urejajo področje 
delovanja 

zdravstvenih zavodov 

in nedoslednost pri 

uvajanju teh novosti v 

prakso 

2 3 6 Izdajanje internih 

predpisov; 

vzpostavitev 

ustreznega 

komunikacijskega 

sitema (uporaba 

spleta); 

Izo raževa je, 
udelež a a 
posvetih 

0 % Opredelitev odgovornih 

oseb; zagotovitev 

sredstev (načrtova je ; 
opredelitev skrbnika 

zbirke internih 

predpisov; ukrepi ob 

kršitvi predpisov; 

Odgovorni nosilec 

posameznega 

poslov ega področja 

1a " Urav oteže o 
poslovanje  

Urav oteže o 
poslovanje v letu 

2016 oziroma 

ez ož ost 
uokvirja ja stroškov v 
okvire določe e s 
fi a č i  ačrto  i  
nedoseganje 

ačrtova ih 
prihodkov.  

2 3 6 Sprotno 

spremljanje in 

kontrola realizacije 

stroškov pla ira ih 
v fi a č e  ačrtu 

0 % Sprotno spremljanje in 

kontrola realizacije 

stroškov pla ira ih v 
fi a č e  ačrtu 

Direktor; po oč i a 
direktorja za 

zdravstveno nego (ZN) 

in odgovorni vodja 

poslov ih področij; 
fi a č o 
raču ovodska služ a 



 

 

1b " Zagotavljanje 

kratkoroč e i  
dolgoroč e 
plačil e 
sposobnosti 

Ogrože osti plačil e 
sposobnosti zaradi 

spre e  ači a 
avansiranja s strani 

ZZZS, medletnega 

spreminjanja 

vrednosti pogodbe z 

ZZZS v škodo 
ol iš i e, 
eurav oteže ega 

poslova ja ol iš i e 
in neizvajanje 

investicijske 

dejavnosti. 

3 3 9 Obvladovanje 

urav oteže ega 
poslovnega 

rezultata in 

izvajanje 

investicijske 

politike v okviru 

investicijskega 

ačrta 

1 % Uči kovita izterjava 
zapadlih terjatev, 

z iževa je vred osti 
lastnih zalog materiala 

in prehajanje na 

konsignacijska 

skladišča. Preučitev 
ož osti pogod e ega 

podaljševa ja plačil ih 
rokov do dobaviteljev. 

Stalno opozarjanje in 

skupno iskanje za 

rešitev ku ulativ e 
izgu e i  posledič o 
likvid ost ih težav z 
ustanoviteljem in 

iska je aktiv e rešitve z 
ajvečji  up iko  

(javnim zavodom).  

Direktor; po oč i a 
direktorja za 

zdravstveno nego (ZN) 

in odgovorni vodja 

poslov ih področij; 
fi a č o 
raču ovodska služ a 

1c " ZAKONITOST Neskladnosti internih 

predpisov z 

zako ski i določili 

2 2 4 Redno preverjanje 

aktualnosti; 

vzpostavljen 

notranji nadzor 

0 % Redno posodabljanje 

internih predpisov; 

navodil za delo; 

nenehno izvajanje 

notranjega nadzora; 

sankcije 

Odgovorni nosilec 

posameznega 

poslov ega področja 
zavoda; Prav a služ a 

1d I. VODENJE IN 

UPRAVLJANJE 

ZAVODA; III. 

NABAVNO 

PODROČJE;  IV. 
KADROVSKO 

PODROČJE;  
MEDICINSKO 

PODROČJE 

TRANSPARENTOS

T 

Nezadovoljstvo 

pacientov, organov 

upravljanja, 

zaposlenih, 

dobaviteljev 

2 2 4 Reševa je 
pritož e ih 
postopkov; 

Poroča je svetu 
zavoda, MZ, ZZZS; 

ažurira je 
sistematizacije 

delovnih mest; 

Izo raževa je 
zaposlenih 

1 % Pravil ik o reševa ju 
pritož  i  ko isija za 
reševa je pritož ; 
Vzpostavitev dobrega in 

kvalitetnega odnosa z 

SZ in MZ; Strategije, 

Poslov a poročila i  
fi a č i ačrti za 
uporabnike poslovnih 

informacij; Procesni 

management; 

Partnerski poslovni 

odnos z drugimi izvajalci 

Direktor; po oč i a 
direktorja za 

zdravstveno nego (ZN) 

in odgovorni vodja 

poslov ih področij; 
kadrovska služ a 



 

 

zdr.storitev, dobavitelji 

zavarovalnicami; 

Vzpostavitev ustrezne 

notanje organizacije in 

sistematizacije DM ter 

deliteve nalog in 

odgovornosti; Hranjenje 

dokumentov; 

1e I. VODENJE IN 

UPRAVLJANJE 

ZAVODA 

OBVLADOVANJE 

TVEGANJ 

Nedoseganje ciljev 

poslovanja 

3 3 9 Notranja revizija, 

Sistem notranjih 

kontrol in 

postropkov; 

opredeljene 

odgovorne osebe 

po posameznih 

področjih; o e a 
delovanja NNJF; 

0 % Vsakoletna notranja 

revizija; Izdelava 

registra tveganj; 

opredeljevanje 

notranjih kontrol, 

kontrolnih postopkov in 

odgovornih oseb; 

ocenjevanje 

zadovoljivosti sistema 

NK na celotnem 

področju poslova ja 
zavoda 

Direktor; Po oč i a 
direktorja za ZN in 

odgovorni vodja 

poslov ih področij;  

2 I. VODENJE IN 

UPRAVLJANJE 

ZAVODA; IV. 

KADROVSKO 

PODROČJE;  
MEDICINSKO 

PODROČJE 

Enake storitve po 

količi i i  
kakovosti 

(usmerjenost k 

ol iku, ajvišja 
ož a strokov a 

raven) 

Neuči kovito 
zaposlovanje, 

Neustrezen kader 

(pomanjkanje kadra-

deficitarnost 

zdravnikov- 

upokojitve, odhodi; 

pomanjkanje znanja, 

epričakova e 
odsot osti… ; 

euči kovito 
motiviranje in 

nagrajevanje; 

euči kovita 
organizacija dela; 

3 3 9 Zdravljenje na 

ajvišji strokov i 
ravni; Izvajanje 

programov 

priprav ištev, 
sekundarijev in 

specializacij; 

osebnostna rast; 

izo raževa je in 

usposabljanje; 

slede je dosežko  
med.znanosti; 

motiviranje 

zaposlenih; 

uči kovita 

2 % Razpisi za prosta 

delovna 

esta;reševa je 
stanovanjske 

problematike; 

vključeva je zu a jih 
sodelavcev 

(koncesionarjev, s.p., 

drugih zavodov. ; Načrt 

za razvoj kadrov; 

Načrtova je 
izo raževa j i  
usposa lja j; uč i zavod 
za dijake i  štude te; 
nabavljanje strokovne 

literature; ankete o 

Direktor; Po oč i a 
direktorja za ZN in 

odgovorni vodja 

poslov ih področij 



 

 

organizacija dela; zadovoljstvu zaposenih; 

sistem nagrajevanja; 

nadzorne vizite 

2a " ZAKONITOST Sklepati pogodbe o 

strokovnem 

sodelovanju (s.p., 

d.o.o.) in podjemne 

pogodbe na zakonit 

ači . 

1 3 3 Redno preverjanje 

zakonitosti; 

vzpostavljen 

notranji nadzor 

0 % Strokov o izo raže  
kader, ki ata č o 
pozna zakonodajo iz 

tega področja 

Direktor; po oč i a 
direktorja za 

zdravstveno nego (ZN) 

in odgovorni vodja 

poslov ih področij; 
kadrovska služ a, 
prav a služ a 

2b I. VODENJE IN 

UPRAVLJANJE 

ZAVODA;   

MEDICINSKO 

PODROČJE 

UČINKOVITOST Neustrezni sprejemi; 

Neustrezna stopnja 

hospitalizacije, 

neustrezno 

povpreč o traja je 
zdravlje ja poveča  
% ostarelih, razbitost 

področja, težji 
življe ski pogoji  

2 2 4 Strokovno delo; 

Vzpostavljen 

notranji nadzor in 

eseč o poroča je 
- spremljanje 

deleža eustrez ih 
sprejemov; 

spremljanje in 

nadzor nad 

ol iš ič i i 
okuž a i; adzor 
nad 

predpisovanjem 

zdravil v ol iš ič i 
dejavnsoti; nadzor 

ad aroča je  
lab.preiskav 

zunanjim 

laboratorijiem;... 

1 % Uvajanje sistemov 

kakovosti; 

Standardizacija 

primerov in stopnje 

hospitalizacije, 

preskrbljenost s 

kadoro  a ol iško 
posteljo; Delovanje 

komisije za kakovost in 

notranjo presojo ter 

komisije za 

predpisovanje zdravil v 

ol iš ič i dejav osti; 
negovalne nadzorne 

vizite - 1 x eseč o; 
spremljanje kazalikov 

kakovosti za področje 
ZN in kazalnikov 

predpisanih s strani MZ; 

ankete o zadovoljstvu 

Direktor; Po oč i a 
direktorja za ZN in 

odgovorni nosilec 

poslov ega področja; 
strokov e služ e; 



 

 

bolnikov; 

2c I. VODENJE IN 

UPRAVLJANJE 

ZAVODA;   

MEDICINSKO 

PODROČJE IN 
NEMEDICINSKO 

PODROČJE 

GOSPODARNOST Neustrezna in 

zastarela medicinska 

opre a, poveča je 
deleža iztroše osti 
opreme 

2 2 4 Zagotavljanje 

namenske porabe 

amotizacijskih 

sredstev zavoda za 

investicije in 

investicijsko 

vzdrževa je; 
analiza realizacije 

fi a č ega ačrta 
a področju 

investicij in 

investicijskega 

vzdrževa ja - 
analiza odmikov; 

spremljanje 

iztroše osti 
medicinske 

opreme; Analiza 

izkorišče osti i  
ustreznosti 

medicinske 

opreme; 

2 % Strategija razvoja 

dejav osti ol iš i e i  
zdravlje ja a ajvišji 
strokovni ravni; 

Fi a č i ačrt zavoda z 

ačrto  i vesti ij i  
investicijskega 

vzdrževa ja; Prido itev 
donatorskih in 

sponzorsih sredstev; 

Vključitev MZ za 
sofinancijranje 

določe ih ovih 
programov za 

zagotovitev ustrezne 

medicinske opreme; 

Direktor; Po oč i a 
direktorja za ZN in 

odgovorni vodja 

poslov ih področij; 
Vodja FRS ter vodja 

služ e za pla  i  
analize; 



 

 

3 I. VODENJE IN 

UPRAVLJANJE;   

II. FINANČNO 
RAČUNOVODSK
O PODROČJE; 
PLANSKO 

ANALITIČNO 
PODROČJE; V. 
INFORMACIJSKI 

SISTEM 

Urav oteže o 
poslovanje 

(ekonomizacija in 

preglednost 

poslovanja) 

Neustrezno 

vrednotenje obsega 

programa po pogodbi 

ZZZS (neustrezno 

financiranje) 

3 3 9 Analiza pogodbe 

ZZZS i  ar itraž i 
zahtevki; 

spremljanje 

realizacije 

delovnega 

programa in 

odmikov od 

pogodbenega 

obsega ZZZS 

3 % Predlogi za ustrezno 

vrednotenje programov 

pri dogovarjanju za 

Sploš i dogovor i  
Področ i dogovor za 

ol iš i e za 
posamezno pogodbeno 

leto; Ar itraž i 
zahtevki; Iz oljša je 
planiranja; 

Direktor; Po oč i a 
direktorja za ZN, vodja 

služ e za pla  i  
analize; 

3a " Opravljen 

urav oteže  oz. 
priznan program 

dela skladno s 

pogodbo ZZZS 

preseganja ali 

nedoseganja 

programov po 

pogodbi ZZZS in s tem 

nedoseganje 

prihodkov ali 

povzroča je 
nepredvidenih 

stroškov 

1 2 2 Ažur o spre lja je 
obsega dela, kjer se 

bodo izkazovali 

odmiki od 

zastavljenih planov 

se bo izvedlo 

takojš je 
ukrepanje 

2 % V pri eru ez ož osti 
realizacije programov 

zaradi z a jša ih 
potreb prebivalstva ali 

preseganja realizacije 

zaradi poveča ih potre  
se bo predlagalo 

prestrukturiranje 

programov v skladu z 

določili Dogovora 

Direktor; Po oč i a 
direktorja za ZN, vodja 

služ e za pla  i  
analize; 

3b " UČINKOVITOST Neustrezno 

evidentiranje storitev 

opravljenega dela.  

1 2 2 Vzpostavljanje 

ustreznih kontrol 

ob samem vnosu 

podatkov in 

fakturiranju 

storitev  

0 % Nadzor na ustreznostjo 

evidentiranja glede na 

navodila ZZZS 

Direktor; Po oč i a 
direktorja za ZN, vodja 

služ e za pla  i  
analize; 

3c " USTREZNOST Spremembe 

o raču skih eril za 
plačilo progra ov 
ZZZS 

1 2 2 Ažur o spre lja je 
sprememb in 

prilagajanje 

spremembam 

0 % Sprotno spremljanje 

spre e  o raču skih 
meril 

Direktor; Po oč i a 
direktorja za ZN, vodja 

služ e za pla  i  
analize; 



 

 

3d I. VODENJE IN 

UPRAVLJANJE;   

II. FINANČNO 
RAČUNOVODSK
O PODROČJE; 
III. PLANSKO 

ANALITIČNO; V. 
INFORMACIJSKI 

SISTEM 

UČINKOVITOST Pomanjkanje 

dodatnih programov 

ZZZS 

2 2 4 Analiza stanja; 

Zbiranje pobud za 

izvajanje novih 

programov; 

Mobilizacija kadra - 

redni in 

produktivni 

sestanki 

3 % Strategija 

urav oteže ega razvoja 
ol iš ič e dejav osti 

za obdobje 3 oz. 5 let; 

Vključitev MZ i  ZZZS; 
Prijava na razpise za 

dodatne program in 

širitve dejav osti; 
zagotovitev kadrovskih 

in materialnih virov; 

pridobitev donacijskih 

sredstev… 

Direktor; Po oč i a 
direktorja za ZN in 

odgovorni vodja 

poslov ih področij; 
Vodja sektorja za plan 

in analize; 

3e I. VODENJE IN 

UPRAVLJANJE;  

PLANSKO 

ANALITIČNO; V. 
INFORMACIJSKI 

SISTEM 

UČINKOVITOST Realizacija delovnega 

programa ni v 

ačrtova ih okvirih; 
Odmik (+ ali -) od 

ačrtova ega o sega 
dela 

3 3 9 Seznanjanje 

izvajalcev o 

ačrtova e  
obsegu dela; 

vzpostavitev 

rednega 

eseč ega 
poroča ja o 
doseganju ciljev in 

analiza vzrokov za 

evidentirane 

odmike 

3 % Izvedba ustrezne 

organizacije dejavnosti; 

izvedba usteznega 

trže ja zdravstve ih 
storitev; zagotavljanje 

ustrezne kadrovske 

zmogljivosti 

Direktor in odgovorni 

vodja poslovnih 

področij 

3f II. FINANČNO 
RAČUNOVODSK
O PODROČJE;  
PLANSKO 

ANALITIČNO 
PODROČJE; 
INFORMACIJSKI 

SISTEM 

TOČNOST Celovitost 

informacijskega 

sistema ni 

zagotovlje a etoč i 
podatki in 

i for a ije, apač e 
odločitve                                                         
Zastarelost 

programske in strojne 

opreme (ekonomska 

i  teh ološka  

2 2 4 Preverjanje 

ustreznosti, 

pravočas osti, 
pravilnosti 

raču ovodskih i  
raču al iških 
poročil; vgraje e 
logič e ko trole, 
usklajevanje med 

različ i i 
evidencemi                         

redno ocenjevanje 

primernosti strojne 

in programske 

0 % Ustrez e raču ovodske 
kontrole, redni letni 

popis sredstev in virov;  

Raču al iško 
izo raževa je 
zaposlenih;                              

Izdela  ačrt a av 
strojne in programske 

opreme 

Vodja FRS; Vodja 

sektorja za plan in 

analize; skrbnik 

informacijskega 

sistema;Odgovorni 

nosilec poslovnega 

področja 



 

 

opreme iz vidika 

tehnologije 

3g I. VODENJE IN 

UPRAVLJANJE 

ZAVODA;  III. 

NABAVNO 

PODROČJE  z 
oddajo javnih 

aročil  

GOSPODARNOST Nedoseganje 

ačrtova ih iljev +/-

); Neobvladovanje 

stroškov a vseh 
področjih dela vpliv 

a raz erje stroški / 
koristi); 

2 3 6 Fi a č o 
ačrtova je i  

spremljanje FN; 

Analiza in nadzor 

ad stroški a vseh 

področjih dela; 
Ohranjanje in 

krepitev fi a č e 
oči; Part erski 

poslovni odnosi z 

dobavitelji, 

zavarovalnicami, 

drugimi izvajalci 

zdravstvenih 

storitev; 

primerjanje z 

slovenskimi in 

tuji i ol iš i a i 
- sistem kazalnikov; 

3 % Strategija  

urav oteže ega razvoja 

ol iš i e i  
ekonomizacije in 

preglednosti 

poslovanja; Analiza 

stanja; shema sanacije 

fi a ć ih težav; 
Vzpostavitev 

standardov 

zdravstvenega 

materiala in normativov 

porabe materiala;  

Prenos dobrih praks; 

Procesni management; 

Pridobivanje 

donatorskih sredstev za 

realizacijo novih 

progra ov… 

Direktor; Po oč i a 
direktorja za ZN in 

odgovorni vodja 

poslov ih področij; 
Vodja FRS ter vodja 

sektorja za plan in 

analize; 

3h I. VODENJE IN 

UPRAVLJANJE 

ZAVODA;  II. 

FINANČNO 
RAČUNOVODSK
O PODROČJE; 
V. 

INFORMACIJSKI 

SISTEM; 

MEDICINSKO 

PODROČJE 

VAROVANJE 

SREDSTEV 

Odtujitev, 

negospodarna raba 

sredstev, zlorabe, 

epoo lašče  dostop 

2 3 6 Fizič o varova je, 
odgovornost za 

sredstva, izterjava 

terjatev, odobritev 

izplačil; sledljivost 
popravkov; 

kontrolirani 

dostopi do 

raču al iških 
aplikacij; 

opredeljene 

odgovornosti; 

hranjenje podatkov 

in varnostne 

kopije; 

0 % Varnostni sistem z 

kamerami; Sistem 

pooblastil in 

odgovornosti; IOP 

usklajevanja; Redni in 

izredni popisi sredstev 

i  virov; Predaja služ e 
ob menjavi na DM; 

Reverzi; Kontrolirani 

dostopi do 

raču al iških aplika ij; 
Upora iška avodila; 
sistem hranjenja 

podatkov in varnostnih 

kopij; Zavarovanje 

pre ože ja; 

Direktor; Po oč i a 
direktorja za ZN in 

odgovorni vodja 

poslov ih področij; 
vodja FRS; skrbnik 

informacijskega 

sistema 



 

 

  OCENITVENA 

LESTVICA 

        

           

  VERJETNOST  POSLEDICE OCENA       

              

  malo verjetno - 

eo ičaj o 

manj pomembne ( do 

10% neug.odmika) 

1       

  srednje verjetno srednje pomembne 

(od 10 do 50 % 

odmika) 

2       

  zelo gotovo zelo po e e več 
ko 50 % odmika) 

3       
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 11.929.09011.929.09011.929.09011.929.090 9.478.9499.478.9499.478.9499.478.949

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 738.345 397.429

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 373.154 346.966

02 NEPREMIČNINE 004 15.003.967 14.906.996
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 6.793.298 6.402.134

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 13.532.646 11.264.305

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 10.179.416 10.340.681

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 1.065.3461.065.3461.065.3461.065.346 968.404968.404968.404968.404

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 623 483

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 92.040 98.091

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 415.479 265.035

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 13.618 7.143
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 530.466 581.807

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 10.522 13.247
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 2.598 2.598

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 609.395609.395609.395609.395 574.767574.767574.767574.767
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 609.355 574.767
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 40 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 13.603.83113.603.83113.603.83113.603.831 11.022.12011.022.12011.022.12011.022.120
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 8.715.3208.715.3208.715.3208.715.320 6.497.5516.497.5516.497.5516.497.551

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 5 374

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 1.247.805 1.157.667

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 5.145.593 3.605.583

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 40.963 34.795

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 2.132.041 1.675.141

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 97.644 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 27.183 8.668

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 24.086 15.323

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 4.888.5114.888.5114.888.5114.888.511 4.524.5694.524.5694.524.5694.524.569

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 882.041 897.511

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

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

050 0 0
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

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

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 488.233 683.521

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 1.582.137 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 9.625.363 9.454.580

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 7.689.263 6.511.043

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 13.603.83113.603.83113.603.83113.603.831 11.022.12011.022.12011.022.12011.022.120
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

PTUJ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BORIS KMETEC

Odgovorna oseba

Andrej Levanič

MD5: 08796e2750c2a2164b3cf73bbd223a1e
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Ime uporabnika
BOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJ

Sedež uporabnika:
Potrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra uporabnika:
27863278632786327863

Šifra dejavnosti:
86.10086.10086.10086.100

Matična številka:
5054796000505479600050547960005054796000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKI 401401401401 24.140.49224.140.49224.140.49224.140.492 24.144.99224.144.99224.144.99224.144.992
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

402402402402 23.184.51323.184.51323.184.51323.184.513 23.392.45123.392.45123.392.45123.392.451

A. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financ 403403403403 19.905.06319.905.06319.905.06319.905.063 19.988.13919.988.13919.988.13919.988.139
a. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnega
proračunaproračunaproračunaproračuna

404404404404 0000 0000

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

405 0 0

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije

406 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunovproračunovproračunovproračunov

407407407407 0000 0000

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo

408 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije

409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanjazavarovanjazavarovanjazavarovanja

410410410410 19.905.06319.905.06319.905.06319.905.063 19.947.06519.947.06519.947.06519.947.065

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

411 19.905.063 19.947.065

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije

412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencijagencijagencijagencij

413413413413 0000 0000

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo

414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
investicije

415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
tekočo porabo

416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
investicije

417 0 0

del 740del 740del 740del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacij

418418418418 0000 0000

741741741741 f. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračuna
Evropske unijeEvropske unijeEvropske unijeEvropske unije

419419419419 0000 41.07441.07441.07441.074

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službejavne službejavne službejavne službe

420420420420 3.279.4503.279.4503.279.4503.279.450 3.404.3123.404.3123.404.3123.404.312

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne službe

421 0 0

del 7102 Prejete obresti 422 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja
javne službe

424 3.223.573 3.397.403

72 Kapitalski prihodki 425 0 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 55.877 6.909
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih

nesreč
428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGU

431431431431 955.979955.979955.979955.979 752.541752.541752.541752.541

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu

432 937.872 736.216

del 7102 Prejete obresti 433 0 0
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi

prihodki od premoženja
434 18.107 16.325

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz
izvajanja javne službe

436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKI 437437437437 23.980.05523.980.05523.980.05523.980.055 23.778.31923.778.31923.778.31923.778.319
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

438438438438 23.980.05523.980.05523.980.05523.980.055 23.778.31923.778.31923.778.31923.778.319

A. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439439439439 12.774.94612.774.94612.774.94612.774.946 12.123.37612.123.37612.123.37612.123.376
del 4000 Plače in dodatki 440 11.189.960 10.594.573
del 4001 Regres za letni dopust 441 358.377 161.863
del 4002 Povračila in nadomestila 442 716.757 679.967
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 99.704 168.655
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 296.510 317.183
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 113.638 201.135

B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnostvarnostvarnostvarnost

447447447447 1.892.0391.892.0391.892.0391.892.039 1.783.8511.783.8511.783.8511.783.851

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

448 1.023.200 953.756

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 821.176 782.523
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 7.881 8.765
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 11.579 11.037
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega

pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

452 28.203 27.770
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

C. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve za
izvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službe

453453453453 8.678.6328.678.6328.678.6328.678.632 9.571.0779.571.0779.571.0779.571.077

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 1.520.617 1.719.959
del 4021 Posebni material in storitve 455 4.748.221 5.302.635
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in

komunikacije
456 692.254 726.434

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 4.958 3.975
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 47.100 54.321
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 397.579 438.509
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 71.560 41.204
del 4027 Kazni in odškodnine 461 6.072 78.878
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 1.190.271 1.205.162

403403403403 D. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obresti 464464464464 11.30411.30411.30411.304 14.49514.49514.49514.495
404404404404 E. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obresti 465465465465 0000 0000
410410410410 F. SubvencijeF. SubvencijeF. SubvencijeF. Subvencije 466466466466 0000 0000
411411411411 G. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom in

gospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvom
467467467467 0000 0000

412412412412 H. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovamustanovamustanovamustanovam

468468468468 0000 0000

413413413413 I. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferji 469469469469 0000 0000
J. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodki 470470470470 623.134623.134623.134623.134 285.520285.520285.520285.520

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0
4202 Nakup opreme 473 613.609 222.356
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in

adaptacije
475 9.525 63.164

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGU

481481481481 0000 0000

del 400del 400del 400del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgu

482482482482 0000 0000

del 401del 401del 401del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu

483483483483 0000 0000

del 402del 402del 402del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trgu

484484484484 0000 0000
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

485485485485 160.437160.437160.437160.437 366.673366.673366.673366.673

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

486486486486 0000 0000

Kraj in datum oddaje

PTUJ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BORIS KMETEC

Odgovorna oseba

Andrej Levanič

MD5: d23f7376faa1378ae88d00aed8c34d87
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Ime uporabnika
BOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJ

Sedež uporabnika:
Potrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra uporabnika:
27863278632786327863

Šifra dejavnosti:
86.10086.10086.10086.100

Matična številka:
5054796000505479600050547960005054796000

    

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5
750750750750 IV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIH

POSOJILPOSOJILPOSOJILPOSOJIL
500500500500 0000 0000

7500 Prejeta vračila danih posojil od
posameznikov in zasebnikov

501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih
skladov

502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih
podjetij in družb, ki so v lasti države ali
občin

503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij

505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0
7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0
7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu

proračunu
508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih
agencij

509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0
440440440440 V. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILA 512512512512 0000 0000

4400 Dana posojila posameznikom in
zasebnikom

513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0
4402 Dana posojila javnim podjetjem in

družbam, ki so v lasti države ali občin
515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0
4405 Dana posojila občinam 518 0 0
4406 Dana posojila v tujino 519 0 0
4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0
4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0
4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

524524524524 0000 0000

VI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

525525525525 0000 0000
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Kraj in datum oddaje

PTUJ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BORIS KMETEC

Odgovorna oseba

Andrej Levanič

MD5: e7c4d598997eb34894a0524530fb0267
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Ime uporabnika
BOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJ

Sedež uporabnika:
Potrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra uporabnika:
27863278632786327863

Šifra dejavnosti:
86.10086.10086.10086.100

Matična številka:
5054796000505479600050547960005054796000

    

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5
50505050 VII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJE 550550550550 0000 0000

500 Domače zadolževanje 551 0 0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih

institucijah
553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih

skupnosti
555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja

556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih

kreditodajalcih
558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0
55555555 VIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGA 560560560560 257.644257.644257.644257.644 555.644555.644555.644555.644

550 Odplačila domačega dolga 561 257.644 555.644
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 97.644 97.644
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim

institucijam
563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 160.000 458.000
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih

skupnosti
565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja

566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim
skladom

567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 570570570570 0000 0000
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571571571571 257.644257.644257.644257.644 555.644555.644555.644555.644
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

572572572572 0000 0000

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

573573573573 97.20797.20797.20797.207 188.971188.971188.971188.971
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Kraj in datum oddaje

PTUJ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BORIS KMETEC

Odgovorna oseba

Andrej Levanič

MD5: b04e893d8f69512bec7cdba6e8c42b6e
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Ime uporabnika
BOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJ

Sedež uporabnika:
Potrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra uporabnika:
27863278632786327863

Šifra dejavnosti:
86.10086.10086.10086.100

Matična številka:
5054796000505479600050547960005054796000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki in
odhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanje

javne službejavne službejavne službejavne službe

ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki in
odhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodaje
blaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev na

trgutrgutrgutrgu
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660660660660 23.189.19723.189.19723.189.19723.189.197 847.210847.210847.210847.210
760 PRIHODKI OD PRODAJE

PROIZVODOV IN STORITEV
661 23.189.197 847.210

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

664 0 0

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 665665665665 3333 0000
763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 666666666666 99.31899.31899.31899.318 0000

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

667667667667 0000 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 670670670670 23.288.51823.288.51823.288.51823.288.518 847.210847.210847.210847.210
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

671671671671 9.423.0429.423.0429.423.0429.423.042 516.695516.695516.695516.695

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 5.652.736 234.007
461 STROŠKI STORITEV 674 3.770.306 282.688

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 675675675675 14.159.32414.159.32414.159.32414.159.324 222.952222.952222.952222.952
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 11.215.231 176.875
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DELODAJALCEV
677 1.816.816 28.446

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 1.127.277 17.631
462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 679679679679 775.930775.930775.930775.930 25.03625.03625.03625.036
463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 680680680680 0000 0000
465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 681681681681 75.16875.16875.16875.168 2.4252.4252.4252.425
467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 682682682682 91.49191.49191.49191.491 0000
468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 683683683683 8.3428.3428.3428.342 269269269269

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

684684684684 13.27413.27413.27413.274 0000
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki in
odhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanje

javne službejavne službejavne službejavne službe

ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki in
odhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodaje
blaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev na

trgutrgutrgutrgu
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH

SREDSTEV
685 13.274 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

686 0 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 687687687687 24.546.57124.546.57124.546.57124.546.571 767.377767.377767.377767.377
O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 688688688688 0000 79.83379.83379.83379.833
P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 689689689689 1.258.0531.258.0531.258.0531.258.053 0000

del 80del 80del 80del 80 Davek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih oseb 690690690690 0000 0000
del 80del 80del 80del 80 Presežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskega

obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

691691691691 0000 79.83379.83379.83379.833

del 80del 80del 80del 80 Presežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

692692692692 1.258.0531.258.0531.258.0531.258.053 0000

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

693693693693 0000 0000

Kraj in datum oddaje

PTUJ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BORIS KMETEC

Odgovorna oseba

Andrej Levanič

MD5: af6a357be7cfc4f7047ab1474503c6cc
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Ime uporabnika
BOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJ

Sedež uporabnika:
Potrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra uporabnika:
27863278632786327863

Šifra dejavnosti:
86.10086.10086.10086.100

Matična številka:
5054796000505479600050547960005054796000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
NAZIVNAZIVNAZIVNAZIV OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NabavnaNabavnaNabavnaNabavna
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PopravekPopravekPopravekPopravek
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
AmortizacijaAmortizacijaAmortizacijaAmortizacija

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NeodpisanaNeodpisanaNeodpisanaNeodpisana
vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitve

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7
+8-9)

11 12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanju

700700700700 26.457.03526.457.03526.457.03526.457.035 17.089.78117.089.78117.089.78117.089.781 3.435.2333.435.2333.435.2333.435.233 0000 744.370744.370744.370744.370 743.461743.461743.461743.461 986.274986.274986.274986.274 11.815.30411.815.30411.815.30411.815.304 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 216.703 166.240 340.916 0 0 0 26.188 365.191 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 180.726 180.726 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 1.199.110 0 0 0 0 0 0 1.199.110 0 0

E. Zgradbe 705 13.596.191 6.402.134 81.606 0 0 0 391.164 6.884.499 0 0

F. Oprema 706 11.264.305 10.340.681 3.012.711 0 744.370 743.461 568.922 3.366.504 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lasti

708708708708 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemu

716716716716 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Kraj in datum oddaje

PTUJ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BORIS KMETEC

Odgovorna oseba

Andrej Levanič

MD5: ead940e45cef5935952f8ab3657b3b81

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 16 od 20Pripravljeno: 22.02.2017   13:48



Ime uporabnika
BOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJ

Sedež uporabnika:
Potrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra uporabnika:
27863278632786327863

Šifra dejavnosti:
86.10086.10086.10086.100

Matična številka:
5054796000505479600050547960005054796000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
povečanjapovečanjapovečanjapovečanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanj
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(31.12)(31.12)(31.12)(31.12)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)

KnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodska
vrednost naložbvrednost naložbvrednost naložbvrednost naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil
(31.12.)(31.12.)(31.12.)(31.12.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
odpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbe 800800800800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delnice 801801801801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deleže 806806806806 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.o.o.

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobno

813813813813 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 814814814814 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Namensko premoženje, preneseno javnim
skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim
pravnim osebam javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v
tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depoziti 819819819819 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojila 820820820820 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
4. Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem
države

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu
proračunu

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupom
vrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjev

829829829829 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depoziti 832832832832 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim
bankam

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojila 835835835835 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

III. SkupajIII. SkupajIII. SkupajIII. Skupaj 836836836836 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Kraj in datum oddaje

PTUJ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BORIS KMETEC

Odgovorna oseba

Andrej Levanič

MD5: 153b27102a038b212ee602e51a2c3458
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Ime uporabnika
BOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJBOLNIŠNICA PTUJ

Sedež uporabnika:
Potrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 PtujPotrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra uporabnika:
27863278632786327863

Šifra dejavnosti:
86.10086.10086.10086.100

Matična številka:
5054796000505479600050547960005054796000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860860860860 24.036.40724.036.40724.036.40724.036.407 23.483.76323.483.76323.483.76323.483.763

760 PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

861 24.036.407 23.483.763

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

864 0 0

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 865865865865 3333 7777
763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 866866866866 99.31899.31899.31899.318 89.58489.58489.58489.584

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

867867867867 0000 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 870870870870 24.135.72824.135.72824.135.72824.135.728 23.573.35423.573.35423.573.35423.573.354
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

871871871871 9.939.7379.939.7379.939.7379.939.737 9.346.7569.346.7569.346.7569.346.756

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 5.886.743 5.517.629
461 STROŠKI STORITEV 874 4.052.994 3.829.127

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 875875875875 14.382.27614.382.27614.382.27614.382.276 13.246.35913.246.35913.246.35913.246.359
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 11.392.106 10.556.143
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DELODAJALCEV
877 1.845.262 1.696.316

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 1.144.908 993.900
462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 879879879879 800.966800.966800.966800.966 662.267662.267662.267662.267
463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 880880880880 0000 0000
465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 881881881881 77.59377.59377.59377.593 71.61871.61871.61871.618
467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 882882882882 91.49191.49191.49191.491 105.270105.270105.270105.270
468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 883883883883 8.6118.6118.6118.611 96.15296.15296.15296.152

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

884884884884 13.27413.27413.27413.274 0000

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885 13.274 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 19 od 20Pripravljeno: 22.02.2017   13:48



    

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

886 0 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 887887887887 25.313.94825.313.94825.313.94825.313.948 23.528.42223.528.42223.528.42223.528.422
O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 888888888888 0000 44.93244.93244.93244.932
P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 889889889889 1.178.2201.178.2201.178.2201.178.220 0000

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0
del 80 Presežek prihodkov obračunskega

obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

891 0 44.932

del 80 Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

892 1.178.220 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

893893893893 0000 0000

Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

894 505 487

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Kraj in datum oddaje

PTUJ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BORIS KMETEC

Odgovorna oseba

Andrej Levanič

MD5: a451edac16992aad1ac17f706f3062ce
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