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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr.,
104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2019
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2019
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒ Obrazec 1: Delovni program 2019
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019
‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2019
‒ Obrazec 7: Načrt IT 2019
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
1.1. OSEBNA IZKAZNICA
IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
SEDEŽ: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054796
DAVČNA ŠTEVILKA: 35767294
ŠIFRA UPORABNIKA: 27863
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278670
TELEFON, FAX: (02) 749-14-00, (02) 749-16-30
SPLETNA STRAN: http//www.sb-ptuj.si
USTANOVITELJ: Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE: 26. oktober 1874
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1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA
Splošna bolnišnica Ptuj (v nadaljevanju: SB Ptuj) je bila na današnji lokaciji zgrajena v enem
letu in uradno odprta 26. 10. 1874. Takrat je bilo na treh oddelkih 100 postelj. Ob 100-letnici
se je bolnišnica prvič povečala za dodatno stavbo, v kateri so bili oddelek kirurgije, oddelek
intenzivne nege, transfuzija in lekarna. Sledilo je več prizidkov in gradenj, vse do zadnje, ki je
bila predana svojemu namenu leta 1994. Zadnjih 25 let bolnišnica ni pridobila novih
prostorov za izvajanje dejavnosti, izvedene so bile le prenove in posodobitve obstoječih
prostorov.
Do velike spremembe v organizaciji zdravstvene dejavnosti na Ptuju je prišlo v letu 1991, ko
sta bila iz TOZD-a, ki je združeval Zdravstveni dom Ptuj in Bolnišnico Ptuj, ustanovljena dva
samostojna javna zdravstvena zavoda. Kot samostojni javni zdravstveni zavod SB Ptuj
posluje od izdaje Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni
zdravstveni zavod z dne 11. 2. 1993. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija,
ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. SB Ptuj je
regijska bolnišnica, ki zagotavlja zdravstvene storitve 110.000 prebivalcem Spodnjega
Podravja.
Večino prihodka SB Ptuj ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) za storitve na področju sekundarne bolnišnične
in ambulantne dejavnosti. Že več let se SB sooča s podcenjenostjo zdravstvenih programov,
ki jih izvaja. Veliko skrb SB posveča tudi razvoju podpornih zdravstvenih dejavnosti, kot so
laboratorij, radiološka diagnostika in lekarna. SB nenehno posodablja potrebno medicinsko
opremo in tehnologijo. Del zdravstvenih storitev bolnišnica ponuja tudi posameznikom in
pravnim osebam kot tržne storitve, kar predstavlja približno 3 % vseh njenih prihodkov.
Pomemben element poslovne politike SB Ptuj je kakovost zdravstvenih storitev, tako
strokovna, kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. Kakovost
zdravstvenih storitev zvišuje z načrtovano kadrovsko politiko, rednim strokovnim
izpopolnjevanim zaposlenih, gojenjem dobrih medsebojnih odnosov in stalnim negovanjem
prijaznih in humanih odnosov do uporabnikov zdravstvenih storitev.
Kvaliteta dela je predmet rednih nadzorov, tako zunanjih kot notranjih. Na ta način se utrjuje
zaupanje bolnikov in dviga strokovna raven dela v SB Ptuj. Vsaka pripomba in kritika se
skrbno preveri in analizira. Poleg kakovostne zdravstvene storitve imajo uporabniki
zagotovljeno individualno, osebno obravnavo njihovih težav v prijaznem okolju. Skrb za
urejene poslovne prostore mogoča dobro počutje tako zaposlenih kot uporabnikov.
Kot vse bolnišnice v Sloveniji se tudi SB Ptuj sooča s pomanjkanjem strokovnih kadrov,
predvsem zdravnikov. Posebna pozornost se posveča ustvarjanju pogojev za zaposlovanje
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zdravnikov iz notranjih virov – pridobivanje novih specializacij in skrb za dobro delovno
klimo, ki izpolnjuje pričakovanja mladih specialistov.
SB Ptuj je tudi učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega
izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, srednje poklicnega
izobraževalnega programa bolničar-negovalec in študentov visokošolskega strokovnega
študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina
ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina.
Za uresničevanje svojega poslanstva se bolnišnica povezuje z zunanjim okoljem, predvsem pa
z Ministrstvom za zdravje (v nadaljevanju: MZ) kot lastnikom, z ZZZS kot plačnikom in z
drugimi zdravstvenimi institucijami oziroma ustanovami na primarni, sekundarni in terciarni
ravni.
Bolnišnica se povezuje tudi z lokalno skupnostjo in drugimi subjekti iz lokalnega okolja.
Bolnišnica nudi ekonomsko in socialno varnost več kot 500 delavcem, ki prihajajo pretežno
iz lokalnega okolja

1.2.1. DEJAVNOST ZAVODA
Na podlagi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni
zdravstveni zavod št. 511-02/93-13/1-8 z dne 11. 2. 1993 s spremembami in dopolnitvami ter
na podlagi Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj št. 01/4-67/14-93 z dne 22. 9.
1993 s spremembami in dopolnitvami SB Ptuj, kot javni zdravstveni zavod, opravlja
zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:
G 47.730
H 52.210
I 56.102
M 72.110
M 72.190
M 72.200
P 85.590
Q 86.100
Q 86.220
Q 86.909
S 96.010

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu;
Okrepčevalnice in podobni obrati;
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije;
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije;
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike:
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
Druge zdravstvene dejavnosti;
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
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1.2.2. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA
SB Ptuj opravlja dejavnost v okviru bolnišničnih oddelkov, specialističnih ambulant in
splošnih služb. Bolnišnični oddelki in specialistične ambulante so naslednji:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Kirurški oddelek s specialističnimi ambulantami,
Ginekološko-porodni oddelek s specialističnimi ambulantami,
Interni oddelek s specialističnimi ambulantami,
Otroški oddelek s specialističnimi ambulantami,
Oddelek za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine s specialističnimi
ambulantami,
Oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje,
Oddelek za RTG in ultrazvočno diagnostiko,
Lekarna,
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
Fizioterapija,
Očesna specialistična ambulanta,
Otorinolaringološka specialistična ambulanta,
Specialistična nevrološka ambulanta,
Raziskovalna dejavnost.

Podrobnejša organizacija je določena s Pravilnikom o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih
in odgovornostih v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj.

1.2.3. ORGANI ZAVODA

Zavod SB Ptuj ima naslednje organe:
- svet zavoda SB Ptuj, ki šteje 7 članov
➢ Ustanovitelj – 4 člani,
➢ Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 1 član,
➢ Mestna občina Ptuj – 1 član,
➢ SB Ptuj – 1 član.
- direktorja zavoda
- strokovnega vodjo zavoda
- strokovni svet zavoda
- posvetovalne organe
- kolegij glavnih sester in vodij enot
- disciplinska komisija
- druge organe oz. komisije.
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1.2.4. VODSTVO ZAVODA
Direktorica: Anica Užmah, mag. posl. ved.
Strokovni vodja: prim. dr. Teodor Pevec, dr. med., spec.
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego: mag. Natalija Galinec, dipl. m. s., univ. dipl. org.
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1.3. POSLANSTVO IN VIZIJA IN VREDNOTE SPLOŠNE BOLNIŠNICE
PTUJ
1.3.1. POSLANSTVO BOLNIŠNICE
Poslanstvo SB Ptuj je izvajanje kakovostnih storitev na najvišji ravni na področju
sekundarne zdravstvene dejavnosti, ki so primarno namenjene zdravljenju pacientov iz
severovzhodne Sloveniji, pa tudi širše.
Naloga bolnišnice je, kot del slovenskega zdravstvenega sistema prispevati k cim boljšemu
zdravstvenemu stanju in s tem h kakovosti življenja prebivalstva v Spodnjem Podravju in
širšem okolju. Zaradi zmožnosti uresničevanja tega poslanstva si vodstvo in zaposleni v
bolnišnici nenehno prizadevati za kakovostno izvajanje vseh procesov na sekundarni ravni,
za strokovno, pravočasno, kvalitetno in varno obravnavo pacientov – uporabnikov
zdravstvenih storitev, promocijo zdravja v regiji ter prepoznavo bolnišnice kot uglednega in
družbeno odgovornega akterja v regiji.
Izvajanje poslanstva temelji na spoštovanju osebnosti slehernega posameznika, tako pacienta,
kot svojca in zaposlenega.
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1.3.2. VIZIJA BOLNIŠNICE
Vizija SB Ptuj ostaja, ne glede na finančno in gospodarsko krizo, nespremenjena, in sicer
ostati sodobna bolnišnica, ki bo z upoštevanjem temeljnih usmeritev:
❖ ohranitev in razvoj SB Ptuj kot osrednje zdravstvene ustanove v Spodnjega
Podravja,
❖ ohranitev in enakomeren, skladen ter uravnotežen razvoj vseh osnovnih
bolnišničnih dejavnosti, ki bodo na voljo prebivalcem Spodnjega Podravja in
tudi širše v severovzhodni ter preostali Sloveniji,
❖ nadgradnja osnovnih dejavnosti s posameznimi specialnimi storitvami,
❖ uvajanje novih metod v postopke oz. procese zdravljenja in diagnosticiranja,
izvajanje novih storitev v medicinski oskrbi in zdravstveni negi,
❖ skrb za varno in zdravo delovno okolje ter za ugodne delovne pogoje za vse
zaposlene,
❖ skrb za izobraževanje in dodatno usposabljanje vseh zaposlenih,
❖ spodbujanje raziskovalnega dela in sodelovanja z raziskovalnimi in razvojnimi
institucijami ter učnimi zavodi,
❖ odprtost za tržne novosti in poslovne priložnosti,
❖ povezovanje z drugimi subjekti v zdravstvu (Ministrstvo za zdravje, ZZZS…)
dosegala ključne cilje v prihodnosti:
✓ vsakemu pacientu zagotoviti vrhunsko zdravstveno storitev, ki bo visoko strokovna,
kvalitetna, varna in pravočasna,
✓ omogočiti dostopnost do zdravstvenih storitev vsem, ki jih potrebujejo,
✓ nenehno uvajati izboljšave in skrbeti za kakovost,
✓ povečati promocijo zdravja in osveščati prebivalce o skrbi za lastno zdravje,
✓ zadovoljni zaposleni in njihova pripadnost organizaciji,
✓ sodobnost in prepoznavnost bolnišnice v slovenskem prostoru in širše,
✓ uravnoteženo poslovanje in poslovno uspešnost,
✓ prepoznavna in ugledna regijska bolnišnica z mednarodno akreditiranimi storitvami
na evropskem trgu, ki bo znana po kakovosti storitev, ki jih izvaja, po svoji odprtosti
do novosti in prilagodljivosti.

1.3.3. TEMELJNE VREDNOTE
Temeljna vrednota bolnišnice Ptuj na poti uresničevanja njenega poslanstva je odgovornost in
skrb za pacienta. Odnos do pacientov je ključen pri nudenju zdravstvenih storitev. Vse več
pozornosti se namenja pravicam pacientov, in tudi ti so čedalje bolj seznanjeni z njimi. V
bolnišnici Ptuj s pacienti razvijamo partnerski odnos, ki temelji na obojestranskih pravicah in
odgovornostih. Bolnikom je potrebno razložiti vse možnosti v zvezi z zdravljenjem in
obenem v celoti spoštovati njihove odločitve. Paciente informirati in dosledno upoštevati
njihovo voljo, je temelj partnerskega odnosa.
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Osredotočenost na pacienta je povezana tudi z drugimi vrednotami, ki smo jim
zavezani:
o strokovnost vseh zaposlenih, ki temelji na nenehnem izobraževanju,
usposabljanju in izpopolnjevanju,
o prijaznost, ki bistveno prispeva k dobremu počutju pacientov, svojcev in vseh
zaposlenih,
o multidisciplinaren pristop k zdravljenju,
o timsko delo, pomeni uspešno sodelovanje med vsemi profili zaposlenih v
zasledovanju skupnega cilja – nudenje najustreznejših storitev pacientu,
o racionalna izraba virov in optimizacija stroškov,
o zaupanje med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev,
o etično ravnanje ravnanje, skladno z etičnimi kodeksi ravnanja v
zdravstvenih poklicih: od spoštovanja življenja do upoštevanja posameznika in
njegove volje.
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2. ZAKONSKE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
‒ Zakon o 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, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 –
ZZDej-K),
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ,
40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za
leto 2019
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019
z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13,
94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
‒ 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,
100/15, 75/17 in 82/18),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10,
108/13 in 100/15),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno
službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12.
2018)
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c) Interni akti zavoda
-

-

Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni
zavod,
Statut Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Poslovnik o delu poslovnega kolegija,
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,
Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
Pravilnik o službenih potovanjih,
Pravilnik o prejetih računih,
Pravilnik o izvajanju Uredbe o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni
obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti,
Pravilni o ocenjevanju in izvajanju nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih v Splošni
bolnišnici Ptuj,
Pravilnik o izobraževalni dejavnosti,
Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v Splošni bolnišnici
dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Pravilnik o evidenci sklenjenih pogodb Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Pravilnik o oddaji javnih naročil,
Pravilnik o evidenci in hrambi pošte splošnega pomena Splošne bolnišnice dr. Jožeta
Potrča Ptuj,
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošne bolnišnice Ptuj,
Pravilnik o naročanju blaga in storitev v bolnišnici Ptuj,
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in pritožbenem postopku v Splošni bolnišnici dr.
Jožeta Potrča Ptuj,
Odredba o upravičenosti do položajnega dodatka v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča
Ptuj,
Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici dr.
Jožeta Potrča Ptuj,
Pravilnik o prisotnosti psihoaktivnih snovi in prepoved uporabe nedovoljenih
psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in postopku za ugotavljanje njihove prisotnosti pri
delodajalcu,
Pravilnik o uporabi službenih GSM telefonov,
Pravilnik o računovodstvu,
Pravilnik o registraciji delovnega časa z registrirno uro,
Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda in imenovanje volilnih organov
za izvedbo volitev,
Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje (mobbing) na delovnem mestu in
varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici Ptuj,
Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Pravila o oglaševanju zdravil zdravstvenim delavcem in o vodenju evidenc obiskov
zastopnikov farmacevtskih podjetij v Splošni bolnišnici Ptuj,
Pravilnik o samoplačniški dejavnosti,
Navodilo o začasnem in občasnem delu študentov in dijakov v SB Ptuj,
Navodilo o notranjem naročanju zdravil, sanitetnega materiala in prehrane,
Navodila za izboljšanje poslovanja pri oddajanju javnih naročil,
Navodilo o vodenju evidenc oddanih javnih naročil v SB Ptuj,
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Navodilo o krogotoku dokumentov povezanih z naročanjem blaga in storitev ter izdajo
blaga iz skladišča in plačevanjem obveznosti,
Navodilo o odrejanju nadurnega dela v Splošni bolnišnici Ptuj,
Navodilo za sklepanje podjemnih pogodb v Splošni bolnišnici Ptuj,
Navodila za naloge in pristojnosti v procesu zaposlovanja,
Požarni red,
Prenovljen načrt integritete.
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ZA

SESTAVO

FINANČNEGA

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali :
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2019, dopis
Ministrstva za zdravje št. 410-34/2018/1 z dne 7.1.2019, končna izhodišča dopis št. 41034/2018/7 z dne 21.2.2019 in popravek končnih izhodišč dopis št. 410-34/2018/8 z dne
28. 2. 2019.
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819 Uradni list RS, št. 71/17,13/18 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.
3/18),
- Sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne sposobnosti Splošne bolnišnice dr.
Jožeta Potrča Ptuj, april 2018 in Novelacijo sanacijskega programa, marec 2019
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US,
40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv,
67/17 in 84/18)
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki ga je podpisala Vlada RS s
predstavniki sindikata javnega sektorja dne 3.12.2018
- Anekse h kolektivnim pogodbam, ki so bili 7.12.2018 objavljeni v Uradnem listu RS št.
80/18.
- Priporočila notranje revizijske službe, podana v revizijskem poročilu za leto 2017 in za
leto 2018.
Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali napovedi gospodarskih gibanj za leto 2019, ki
jih je objavil UMAR (Urad za makroekonomske analize in razvoj):
- Realna rast bruto domačega proizvoda
3,7 %
- Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
4,9 %
Od tega v javnem sektorju
5,1 %
- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
2,8 %
Od tega v javnem sektorju
2,9 %
- Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)
6,7 %
- Letna stopnja inflacije (dec t/ dec t-1)
2,3 %
- Povprečna letna rast cen – inflacija
2,1%
Pri načrtovanju prihodka smo upoštevali:
- Realizacijo delovnega programa določenega v pogodbi z ZZZS za leto 2018 in Aneks št. 3
z dne 9.1.2019 po cenah na dan 1.1.2019
- Višjo realizacijo programov, ki so plačani po realizaciji (CT, MR)
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Povečanje prihodkov iz naslova širitve programa za razvojno ambulanto z vključenim
centrom za zgodnjo obravnavo in novega programa
rehabilitacije bolnikov s
kadriovaskularnimi boleznimi
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Povečanje prihodkov iz naslova tržne dejavnosti

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali:
- Višje stroške v skladu s sprejetimi dogovori s sindikati in aneksi h kolektivnim pogodbam.
- Višje stroške dela zaradi izpolnjevanja pogojev za napredovanje, pravica do izplačila 1.12.
- Višje stroške dela zaradi novih zaposlitev za nove programe: polintenziva,
multidisciplinarna razvojna ambulanta, nevrologija, zaposlitev specialistov, ki tokom leta
2019 zaključijo specializacijo
- Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaradi odsotnosti javnih
uslužbencev in nezasedenosti delovnih mest in za delovno uspešnost iz naslova prodaje
storitev na trgu.
- Nižje stroške iz naslova dela preko polnega delovnega časa
Stroške materiala in storitev načrtujemo nižje od realizacije 2018 zaradi izvajanja sanacijskih
ukrepov.
Plan investicij je pripravljen v skladu z razpoložljivimi viri financiranja.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2019
4.1. LETNI CILJI
Primarni letni cilj SB Ptuj je zagotavljanje kakovostne in varne obravnave bolnikov in
stabilno finančno poslovanje. V letu 2019 v skladu s sanacijskim programom načrtujemo
presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.524 EUR.

V letu 2019 bo bolnišnica Ptuj obeležila že 145 let delovanja na področju zdravstvene
dejavnosti na obstoječi lokaciji. Bolnišnica posluje v zelo težkih in nevzdržnih prostorskih
razmerah, ki omejujejo nadaljnji razvoj. Zato že v letu 2019 načrtujemo celovito prenovo
bolnišnične lekarne, aktivno pa bomo pristopili k pripravi novelacije investicijske
dokumentacije za pričetek izgradnje urgentnega centra, v okviru katerega je v 1. nadstropju
načrtovana tudi izgradnja nujno potrebnih prostorov za izvajanje zdravstvenih storitev
operativnih strok.
Trudili se bomo, da ohranimo obstoječi obseg dejavnosti v mreži na sekundarni ravni in
usmerili napore v povečevanje dostopnosti zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih
programov za skrajševanjem čakalnih dob in s ponudbo samoplačniških storitev.
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Poglavitni letni cilji za leto 2019:
1. Izvajanje delovnega programa
-

-

-

Dosledno izpolnjevanje ciljev iz Sanacijskega programa za uravnoteženo poslovanje, ki
se nanašajo na področje izvajanja dejavnosti in na področje prenove procesov temeljne
dejavnosti (klinične poti)
Doseganje planiranega obsega programov skladno s pogodbo z ZZZS in določili
Splošnega dogovora
Realizacija vseh prospektivnih programov
Širitev programov z ZZZS - uvajanje novih dejavnosti in storitev
Zagotavljanje pravilnega kodiranja storitev
V okviru možnosti predlagati prestrukturiranja programov z zasledovanjem ključnega
cilja - skrajševanje čakalnih dob v primeru, ko bolnišnica ne more vplivati na realizacijo
(npr. zmanjšanje potreb po storitvah)
Povečanje trženja zdravstvenih storitev izven pravic ZZZS (nadstandardne namestitve,
samoplačniške storitve, storitve laboratorija) in drugih storitev (prehrana, parkirnina)
Redno pregledovanje čakalnih seznamov

2. Varna in kakovostna zdravstvena obravnava
-

Krepitev področja varne in kakovostne zdravstvene obravnave (interni strokovni nadzori,
spremljanje varnostnih incidentov)
Doseganje primerljivih rezultatov zdravljenja z drugimi regijskimi bolnišnicami (kazalniki
na podlagi rutinskih podatkov iz obračunskega sistema storitev)
Stalno izboljševanje zadovoljstva pacientov (spremljanje pritožb, pohval, izvedba ankete
o zadovoljstvu z obravnavo)
Vzpostavitev dokumentacije za vpeljavo standarda kakovosti po zahtevah standarda ISO
9001:2015.
Povečano informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti,
izvajanja pogovorov o varnosti, komunikacij, varnostnih vizit
Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih
informativno – izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih

3.

Finančno poslovanje (povečanje prihodkov in obvladovanje odhodkov)

-

Povečati prihodke za 6 % (novi programi, tržna dejavnost, pravočasno prestrukturiranje
programov, povečanje programov, ki so plačani po realizaciji)
Realizirati nižjo rast odhodkov glede na rast prihodkov
Povečanje sredstev iz naslova donacij glede na realizacijo v predhodnem letu
Obvladovanje stroškov dela z optimalno organizacijo dela in racionalizacijo procesov z
vidika potreb po človeških virih skladno s ciljem izpolnjevanja vseh pogodbenih
obveznosti bolnišnice
Elektronsko planiranje delovnega časa, evidentiranje prisotnosti in povezava z obračunom
plač
Optimizacija procesa nabave – izvajanje javnih naročil, spremljanje izvajanja pogodb
Obvladovanje zalog - trimesečno spremljanje oddelčnih zalog količinsko in vrednostno
Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti

-

-
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4. Poslovni procesi (učinkovita obravnava, varno delovno okolje)
-

5.
-

Ustrezna organiziranost enot in oddelkov, urejenost procesov in ustrezna informacijska
podpora za učinkovito obravnavo pacientov
Stalen razvoj in uvedba novih kliničnih poti
Zagotavljanje varnega delovnega okolja v urejenih in varnih objektih in delovnih
prostorih (vzdrževanje, požarna varnost)
Sledenje strokovnemu razvoju in strokovnim smernicam (uvajanje novih metod, novih
znanj)

Kadri
Aktivna kadrovska politika za zaposlitev manjkajočih strokovnih kadrov
Realizacija načrta strokovnega izobraževanja in usposabljanja
Izboljšanje informiranja in komuniciranja zaposlenih
Izobraževanje in usposabljanje vodstvenih kadrov (veščine vodenja)
Vzpodbujanje inovativnosti zaposlenih in razvojne naravnanosti
Spremljanje zadovoljstva zaposlenih (anketiranje)
Promocija zdravja na delovnem mestu
Zmanjšanje absentizma

6. Prostori, oprema, informacijska podpora
-

Nabava potrebne medicinske opreme za izvajanje kakovostnih in varnih storitev v okviru
finančnih zmožnosti
Izboljšanje prometnega režima na območju bolnišnice
Zagotovitev projektne in investicijske dokumentacije za urgentni center in pričetek
gradnje
Izgradnja trafo postaje za nemoteno oskrbo z elektriko in zagotovitev nadomestnega
napajanja v primeru izpada
Prenova prostorov bolnišnične lekarne
Pridobiti dodatna finančna sredstva za investicije iz proračuna RS in sredstev EU
Zagotavljanje celovite informacijske podpore delovnim procesom (programi, licence)
Zagotovitev strežniške in mrežne opreme za nemoteno delovanje informacijske podpore
(nadgradnja diskovnega polja, komunikacijsko omrežje)
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4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN
VARNOSTI
Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti
Plan
vrednosti za leto 2019

Vrednosti 2018 (po kvartalih)
1/4 leta

2/4 leta

3/4 leta

4/4 leta

4,27 %

3,81 %

3,93 %

5,16 %

4%

1,41 %

1,27 %

0,84 %

1,31 %

1%

2,94 %

2,66 %

3,14 %

3,92 %

Zmanjšati zaplete RZP

0,24‰

0,44‰

0,07‰

0,25‰

0,20‰

0,00‰

0,00‰

0,19‰

0,10‰

0,00‰

0,19‰
142,86
‰

0,00‰

0,00‰

0,00 ‰

3

3

3

3

3

Število operacijskih dvoran
3
Perioperativni čas operacijske
Ni
dvorane (v minutah)
merjeno
število dni obratovanja operacijskih
dvoran
177
Skupna operativna kapaciteta (v
minutah) v tem tromesečju
78960
Skupni operativni čas v tem
tromesečju (v minutah)
64020
Število operativnih posegov (redni
obratovalni čas) v tem tromesečju
730
Število načrtovanih operativnih
Ni
posegov
merjeno
Število odpadlih načrtovanih
operativnih posegov v tem
Ni
tromesečju
merjeno
Ni
delež odpadlih operacij
merjeno
Število urgentnih operacij v tem
Ni
tromesečju
merjeno
Ni
delež urgentnih operacij
merjeno

3
Ni
merjeno

3
Ni
merjeno

3
Ni
merjeno

3

166

151

174

783

64680

64860

78960

287460

61620

54540

67620

247800

681
Ni
merjeno

580
Ni
merjeno

775
Ni
merjeno

2800

Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno

Izkoriščenost operacijske dvorane
Povprečno trajanje operacije (v
minutah)
Operacijske dvorane za izvajanje
ambulantnih kirurških posegov
(dnevna kirurgija)
Perioperativni čas operacijske
dvorane (v minutah)
število dni obratovanja operacijskih
dvoran
Skupna operativna kapaciteta (v
minutah) v tem tromesečju
Skupni operativni čas v tem
tromesečju (v minutah)

81,1%

95,3%

84,1%

85%

95%

87,698

90,484

94,034

87,2516

88 minut

Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno

21 Razjeda zaradi pritiska (RZP)
1. kazalnik - vse RZP
2. kazalnik - pacienti RZP pridobili
v bolnišnici
3. kazalnik - pacienti so imeli RZP
že ob sprejemu v bolnišnico
67 Padci pacientov
1. kazalnik - Prevalenca vseh
padcev v bolnišnici
2. kazalnik - Incidenca padcev s
postelje v bolnišnici
3. kazalnik - Padci pacientov s
poškodbami
Učinkovitost dela v operacijskem
23 bloku
Operacijske dvorane z načrtovanim
operativnim programom

merjenje

merjenje

merjenje
merjenje
merjenje
merjenje

merjenje
merjenje
merjenje
merjenje
merjenje
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Število operativnih posegov (redni
obratovalni čas) v tem tromesečju
Število načrtovanih operativnih
posegov
Število odpadlih načrtovanih
operativnih posegov v tem
tromesečju
delež odpadlih operacij
Število urgentnih operacij v tem
tromesečju
delež urgentnih operacij
Izkoriščenost operacijske dvorane
Povprečno trajanje operacije (v
minutah)
71 MRSA
Ali v vaši ustanovi redno
odvzemate nadzorne kužnine z
namenom odkrivanja nosilcev
MRSA?
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v
tem tromesečju odvzeli nadzorne
kužnine?
Število vseh bolnikov, pri katerih je
bila ugotovljena MRSA v vaši
ustanovi v tem tromesečju
Število bolnikov z MRSA, ki so že
imeli MRSA ob sprejemu v
bolnišnico (MRSA ob sprejemu že
znana ali smo nadzorne kužnine
odvzeli v 48 urah po sprejemu)
Število bolnikov z MRSA, ki so
MRSA pridobili v teku
hospitalizacije v vaši ustanovi
(bolnik ob sprejemu ni bil znan, da
ima MRSA in kužnine pozitivne z
MRSA so bile odvzete kasneje kot
48 ur po sprejemu)
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Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno

Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno
Ni
merjeno

da

da

da

da

da

259

253

241

275

Vsem z dejavniki tveganja

19

17

24

32

Pridobljenih zmanjšati za 5%

11

9

10

15

Na to ne moremo vplivati,

merjenje
merjenje

merjenje
merjenje
merjenje
merjenje
merjenje
merjenje

8

8

14

17

Skrbeti za dosledno izvajanje
izolacijskih ukrepov in dekolonizacij
ter zmanjšati prenose.

22 Čakalna doba na CT

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

47 Pooperativna trombembolija

0,000

0,000

132,802

0,000

65 Poškodbe z ostrimi predmeti

2

0

0

4

0,00
Dosledno
prijavljanje

70 Nenamerna punkcija ali laceracija

0

0

0

0

0

80 %

90%

Higiena rok
Upoštevanje higiene rok na enoti za
intenzivno terapijo
Upoštevanje higiene rok v vseh
ostalih oddelkih

82 %

84 %
81 %
90%
Ni
Ni
Ni
Ni
Neustrezni sprejemi*
merjeno merjeno merjeno merjeno
merjenje
* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-5: Seznam meril in opomb za opredelitev
ustreznosti sprejemov).
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Kazalnik 21: Razjeda zaradi pritiska (v nadaljevanju RZP)

Graf 1: RZP pridobljene v bolnišnici

Graf 2: Bolniki z RZP ob sprejemu

V bolnišnici Ptuj je največ bolnikov imelo RZP ob sprejemu na interni oddelek (8,12%) in ob
sprejemu na oddelek podaljšanega bolnišničnega zdravljenja (9,96%).
Največ pridobljenih RZP beležimo pri bolnikih na oddelku podaljšanega bolnišničnega
zdravljenja (4,25%), na oddelku za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine
(2,20%), nato sledi kirurški oddelek (1,36%) in najmanj pridobljenih RZP je na internem
oddelku (1,10%).
V letu 2019 želimo število RZP zmanjšati za 5%.
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Kazalnik 67: Padci pacientov

Graf 3: Prevalenca vseh padcev

Graf 4: Padci iz postelje
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Graf 5: Padec s poškodbo

V bolnišnici Ptuj v letu 2018 beležimo največ padcev na kirurškem oddelku. Na kirurškem
oddelku so predvsem padci na hodniku in v bolniški sobi, zaradi omotice bolnikov in
neupoštevanja navodil. Vsi padci na kirurškem oddelku so brez poškodb bolnikov. Na
internem oddelku beležimo padce bolnikov iz postelje brez poškodb, zaradi slabosti
pacientov. Padec bolnika s poškodbo beležimo na internem oddelku, zaradi zdrsa pacienta v
tušu s poškodbo.
V letu 2019 želimo število vseh padcev zmanjšati za 0,20‰.
Kazalnik 71: MRSA
V bolnišnici Ptuj smo v letu 2018 odvzeli 1028 nadzornih kužnin na MRSA. Pri tem smo
odkrili 8,95% bolnikov okuženih z MRSA. Okužbo MRSA je imelo 4,38% bolnikov ob
sprejemu in 4,58% bolnikov je MRSA pridobilo v bolnišnici.
V letu 2019 želimo delež MRSA pridobljenih okužb v bolnišnici zmanjšati za 5%.
Kazalnik 23: Učinkovitost dela v operacijskem bloku
V bolnišnici Ptuj imamo tri operacijske dvorane, kjer opravljamo kirurške operacije v
anesteziji. Operacijske dvorane za elektivne operacije so zasedene skupaj 668 krat.
Operativna kapaciteta skupaj je 262740 minut. V tem času opravimo 2766 operacij.
Operacijska dvorana je zasedena 86,375%. Operativni poseg traja v povprečju 89,86733
minut.
V letu 2018 nismo beležili dnevne kirurgije, kjer se beležijo operativni posegi v anesteziji.
Prav tako nismo beležili urgentnih in odpadlih operacij.
V letu 2019 smo pričeli z beleženjem dnevne kirurgije ter število odpadlih in urgentnih
operacij.
Kazalnik 22: Čakalna doba na CT
V bolnišnici Ptuj v letu 2018 nobeden hospitaliziran pacient ni čakal na preiskavo CT.
Prav tako si želimo v letu 2019.
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Kazalnik 47: Pooperativna trombembolija
V letu 2018 beležimo en primer pooperativne trombembolije.
V letu 2019 želimo, da ne bi beležili nobene pooperativne trombembolije.
Kazalnik 65:Poškodba z ostrim predmetom
V letu 2018 beležimo šest primerov poškodb z ostrim predmetom, vendar menimo, da vse
poškodbe z ostrim predmetom niso prijavljene.
V letu 2019 želimo, da bi se poškodbe z ostrim predmetom bolj dosledno prijavljale.

Kazalnik :Higiena rok

Graf 6: Higiena rok
Higieno rok opazujemo v bolnišnici 2x letno po navodilih NAKOBO. Ugotavljamo, da
zaposleni upoštevajo navodila v več kot 80%.
V letu 2019 želimo kazalnik izoboljšati za 10%.
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Klinične poti
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve
Naziv klinike, inštituta,
oddelka ali službe
Oddelek
podaljšanega
bolnišničnega zdravljenja
Očesna ambulanta
Kirurški oddelek
Kirurški oddelek
Kirurški oddelek
Kirurški odelke
Ginekološki oddelek
Ginekološki oddelek
Ginekološki oddelek
Ginekološki oddelek
Ginekološki oddelek
Ginekološki oddelek
Interni oddelek
Oddelek intenzivne nege,
terapije in reanimacije
Oddelek intenzivne nege,
terapije in reanimacije

Naziv klinične poti

Sprejem bolnika na PBZ

Datum
zadnje
posodobitve
2016

Operacija sive mrene
Samoplačniška fimoza
Operacija žolčnih kamnov
Operacija ingvinalne kile
Artroskopija kolena
Obravnave nosečnice s placento
previo
Obravnave nosečnice s sumom
na preeklampsijo
Kiretaža, umetna prekinitev
nosečnosti z zdravili
Cerclage,
Bartholinitis,
Histerosalpingografijo
Sprejem bolnika v EIIT
Transplantacija

2018
2017
2014
2014

Sprejem bolnika v operacijsko

Prispevek klinične poti k
racionalnejši obdelavi pacienta
Obravnava pacienta po PZN.

2018

Manj zapletov
Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Hitrejši čas obravnave, manj zapletov

2018

Hitrejši čas obravnave, manj zapletov

2014

Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov

2014
2014
2014
2014
2014

Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Hitra obravnava bolnika
Hitra obravnava

2014

Manj zapletov

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2019
Naziv klinike, inštituta,
oddelka ali službe
Ambulanta za kronično
rano
Ambulanta za kronično
rano
Kirurški oddelek
Kirurški oddelek
Kirurški oddelek
Kirurški oddelek
Oddelek intenzivne nege,
terapije in reanimacije

Naziv klinične poti
Obravnava bolnika s kronično rano v
ambulantni dejavnosti
Obravnava bolnika s kronično rano v
ambulantni dejavnosti
Operacija krčnih žil
Operacija karpalnega kanala
Operacija TEP kolena
Operacija TEP kolka
Masovne krvavitve

Prispevek klinične poti k racionalnejši
obdelavi pacienta
Hitrejši čas zdravljenja,
pravilna uporaba oblog
Hitrejši čas zdravljenja,
pravilna uporaba oblog
Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Hitrejša odzivnost,
manj zapletov

V letu 2019 bomo posodobili že obstoječe klinične poti in uvedli deset novih kliničnih poti.
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4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev in aktivnosti na področju NNJF
Vodstvo bolnišnice je zadolženo za vzpostavitev sistema obvladovanja tveganj in nadzora nad
finančnim poslovanjem. Iz tega razloga bomo nadgrajevali sistem izvajanja notranjih
nadzorov in presoj, prav tako pa bomo izvajali aktivnosti povezane z uresničevanjem načrta
integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.
Ustrezno vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizijske dejavnosti zagotavlja
doseganje zastavljenih ciljev ob smotrni porabi sredstev in spoštovanju zakonodaje in drugih
predpisov.
Bolnišnica ima vzpostavljeno strukturo za celovito obvladovanje poslovnih tveganj,
razmejeno odgovornost za obvladovanje poslovnih tveganj, sproti pa dograjuje sistem za
celovito obvladovanje poslovnih tveganj po lastnih potrebah. Tveganja v bolnišnici so na
večini področij v sprejemljivih odmikih.
Cilj SB Ptuj na področju NNJF:
- uravnoteženo poslovanje
- spremljanje izvajanja priporočil notranje revizijske dejavnosti
- dopolniti načrt integritete z novim registrom obvladovanja poslovnih tveganj,
- preverjanje delovanja notranjih kontrol na področju obračuna plač, procesa nabave
materiala in opreme, vodenja čakalnih seznamov.
Načrtovane aktivnosti na področju NNJF v letu 2019 bodo usmerjene v izvedbo načrtovane
notranje revizije, zagotavljanju učinkovitega in uspešnega uresničevanja postavljenih ciljev in
posodabljanje registra tveganj.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj
Splošna bolnišnica Ptuj ima izdelan register tveganj že od leta 2009, ki ga posodablja in
dopolnjuje. V registru tveganj je za posamezen poslovni proces opredeljeno tveganje,
verjetnost, posledice, ukrep, rok ter odgovorni nosilec za posamezen proces. Centralni register
tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi
letnimi cilji, ki so v pretežni meri vezana na finančne kazalnike, tako na poslovnem kot tudi
na medicinskem področju, zato bo register tveganj posodobljen in dopolnjen z opredelitvijo
notranjih kontrol obvladovanja tveganj, ki bodo vezana na obvladovanje strokovnih tveganj
na posameznih medicinskih področjih.
V bolnišnici se zavedamo, da je v trenutnih razmerah potrebno varčevanje in racionalna
poraba sredstev za zdravstvo, zato že od leta 2008 izvajamo različne ukrepe za zmanjševanje
stroškov materiala, storitev in stroškov dela, vendar v bolnišnici ostaja problem prilivov, saj
še vedno prihaja do velikega manjka sredstev zaradi nepriznanja in neplačila dejansko
opravljenega dela (preseženi programi, realizirana utež).
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Ključna tveganja, ki lahko ogrozijo uresničevanje zastavljenih ciljev za leto 2019:
Tveganje za cilj: nezmožnost realizacije načrtovanega prihodka zaradi nedoseganja
načrtovanega obsega storitev po pogodbi z ZZZS.
Ukrep: permanentno spremljanje realizacije programov in takojšnje ukrepanje pri odklonih.
V primeru nezmožnosti realizacije programov zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali
preseganja realizacije zaradi povečanih potreb, se bo predlagalo prestrukturiranje programov
v skladu z določili Dogovora.
Tveganje za cilj: spreminjanje pogojev poslovanja in sprejemanje ukrepov s strani državne
zdravstvene politike, ki vplivajo na porast stroškov, ki niso financirani (plačna politika).
Ukrep: spremljanje sprememb in realizacija zakonskih določil ob hkratnem prilagajanju
poslovanja bolnišnice spremenjenim pogojem (racionalizacija ob zagotovljeni varnosti
zdravstvenih storitev).
Tveganje za cilj: pomanjkanje prostorov za izvajanje širšega obsega zdravstvenih programov
Ukrep: pregled izkoriščenosti prostorov, ki se ne uporabljajo za izvajanje zdravstvenih
storitev in proučitev možnosti preureditve, preselitve.
Tveganje za cilj: neustreznost evidentiranja opravljenih storitev
Ukrep: Vzpostavljanje ustreznih kontrol ob samem vnosu podatkov in fakturiranju storitev
ter nadzor nad ustreznostjo evidentiranja glede na navodila ZZZS. Pravilno kodiranje.
Tveganje za cilj: Nezmožnost realizacije v finančnem načrtu določenega obsega stroškov
materiala in storitev. Rast cen.
Ukrep: Mesečno preverjanje porabe tako količinsko kot po strukturi. Proučevanje procesov,
ki po porabi izstopajo in izvajanje procesnih sprememb za znižanje stroškov. Izvedba notranje
revizije nabavnega procesa.
Tveganje za cilj: Poslabšanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti.
Ukrep: Sprotno spremljanje realizacije načrtovanega denarnega toka in skrbno načrtovanje
investicijskih nabav, učinkovita izterjava terjatev, zmanjšanje zalog materiala.
Tveganje za cilj: Neuspešnost pri pogajanjih z Ministrstvom za zdravje za nadaljevanje
projekta Izgradnja urgentnega centra.
Ukrep: Vzpostaviti konstruktiven dialog in argumentirati podlage o ustreznosti UC3 za SB
Ptuj.
Tveganje za cilj: Težave z zagotavljanjem kadrovskih virov za izvajanje storitev
(pomanjkanje kadra, nepričakovane odsotnosti).
Ukrep: Sprotno spremljanje realizacije aktivnosti za izpolnjevanje kadrovskega načrta. Skrb
za pripravnike in specializante, aktivna kadrovska politika.
Tveganje za cilj: Neustrezno razporejanje zaposlenih in neustrezno evidentiranje
opravljenega dela.
Ukrep: Vzpostaviti elektronsko obliko razporejanja zaposlenih in vodenja delovnih ur in
preveriti skladnost razporejanja in evidentiranja dela s Pravilnikom o delovnem času.
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Tveganje za cilj: Napake pri obračunu plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja in
drugih oblik dela.
Ukrep: Vzpostaviti prenos podatkov o opravljenem delu iz elektronske evidence v obračun
plač. Preveriti ustreznost kontrol sporočanja podatkov o opravljenem delu pogodbenih
izvajalcev.

4.3.3. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF
Bolnišnica nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Skladno s poslanstvom,
vizijo in strateškimi cilji, ki so strokovna, pravočasna, kvalitetna in varna obravnava
pacientov – uporabnikov zdravstvenih storitev, cilji notranjega nadzora javnih financ in
Sanacijskega programa, ki so ekonomsko in učinkovito poslovanje bolnišnice, v letu 2019
načrtujemo naslednje aktivnosti notranje revizijske dejavnosti:
1. Notranja revizija nabave zdravil in zdravstvenega materiala, ki se naroča v
bolnišnični lekarni
Tveganje: Neracionalna ravnanja na področju porabe zdravil in zdravstvenega
materiala
Poslovni cilj: Racionalna raba virov in optimizacija stroškov
Revizijski cilj: Preveriti in oceniti zadovoljivost delovanja notranjih kontrol za
obvladovanje stroškov porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala
Revizijsko področje: Učinkovitost, uspešnost in gospodarnost poslovanja
Revizijsko obdobje: Obstoječe stanje
Čas izvedbe revizije: Oktober 2019
2. Notranja revizija naročanja storitev vzdrževanja in porabe materiala za
vzdrževanje s strani tehnično vzdrževalnih služb
Tveganje: Neracionalno naročanje storitev vzdrževanja in poraba materiala za
vzdrževanje
Poslovni cilj: Racionalna raba virov in optimizacija stroškov
Revizijski cilj: Preveriti in oceniti zadovoljivost delovanja notranjih kontrol za
obvladovanje stroškov storitev vzdrževanja in stroškov materiala za vzdrževanje
Revizijsko področje: Učinkovitost, uspešnost in gospodarnost poslovanja
Revizijsko obdobje: Obstoječe stanje
Čas izvedbe revizije: Oktober 2019
3. Notranja revizija letnega poročila za leto 2018
Tveganje: Nezakonitost na področju finančnega poslovanja
Poslovni cilj: Zagotavljanje učinkovitega in uspešnega poslovanja
Revizijski cilj: Preveriti in oceniti uspešnost in učinkovitost delovanja notranjih za
obvladovanje tveganj na področju pravilnosti poslovanja SB in skladnosti poslovanja s
predpisi, ki veljajo za poslovanje bolnišnic
Revizijsko področje: Zakonitost in preglednost poslovanja
Revizijsko obdobje: leto 2018
Čas izvedbe revizije: Oktober 2019
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5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI
MERIMO ZASTAVLJENE CILJE
Letne cilje bomo merili s kazalniki, ki so predstavljeni v nadaljevanju.
Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev
LETNI CILJI PO
POSAMEZNIH PODROČJIH

KAZALNIK MERJENJA
USPEŠNOSTI

Dosledno izpolnjevanje ciljev iz
Sanacijskega programa za
uravnoteženo poslovanje, ki se
nanašajo na področje izvajanja
dejavnosti in na področje
prenove procesov temeljne
dejavnosti (klinične poti)

1. Izvajanje delovnega programa
Poročanje o realizaciji Realizacija planiranih
RAST tabele po rokovniku
finančnih učinkov
in zahtevah MZ in mesečno sanacijskih ukrepov in
poročanje za interno
aktivnosti za leto 2019.
informiranje
Neto učinek na finančni
rezultat poslovanja v letu
2019 v višini 896.592 €

Doseganje planiranega obsega
programov skladno s pogodbo z
ZZZS in določili Splošnega
dogovora

Priprava mesečnih in
obdobnih operativnih
planov na posameznih
dejavnosti,

CILJNA VREDNOST
KAZALNIKA

Mesečno poročilo
100 % realizacija
delovnega programa za
leto 2019
Mesečno poročilo

Poglobljeno spremljanje
realizacije na segmentih,
kjer se tekom leta pojavljajo
odstopanja od zastavljenih
pogodbenih obsegov ZZZS

Realizacija vseh prospektivnih
programov

Mesečno poročilo o
realizaciji plana
prospektivnih programov

100 % realizacija plana za
2019
Mesečno poročilo
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Pričetek delovanja
polintenzivne terapije na
kirurškem oddelku

Pričetek junij 2019

Povečana obravnava
bolnikov z možgansko
kapjo.
Pričetek izvajanja EMG
storitev
Pričetek delovanja
multidisciplinarne razvojne
ambulante
Pričetek delovanja
rehabilitacije bolnikov z
kadriovaskularnimi
boleznimi
Spremljanje ustreznosti
evidentiranja zdravstvenih
storitev (komisija za SPP,
ustreznost evidentiranja
spec amb. storitev, izvedene
delavnice), vzpostavljanje
stalnih kontrol pri vnosu
podatkov.

Število zavrnjenih storitev
(uteži) in manj plačanih
kazni v primerjavi z letom
2018

V okviru možnosti predlagati
prestrukturiranja programov z
zasledovanjem ključnega cilja skrajševanje čakalnih dob v
primeru, ko bolnišnica ne more
vplivati na realizacijo (npr.
zmanjšanje potreb po storitvah)

Predlagati prestrukturiranje
dogovorjenega programa.

100 % plačilo
dogovorjenega programa

Povečanje trženja zdravstvenih
storitev izven pravic ZZZS
(nadstandardne namestitve,
samoplačniške storitve, storitve
laboratorija) in drugih storitev
(prehrana, parkirnina)

Spremljanje prihodkov iz
tržne dejavnosti

Neto učinek tržnih
prihodkov na finančni
rezultat poslovanja v letu
2019 v višini 25.000 €

Zagotavljanje pravilnega
kodiranja storitev

Mesečno poročilo
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Čiščenje čakalnih seznamov
skladno s pravilnikom o
naročanju in najdaljših
dopustnih čakalnih dobah

Prečiščeni seznami in
zagotovljena enakopravna
obravnava bolnikov

Realnost poročanih
čakalnih dob in število
čakajočih na zdravstvene
storitve
2. Varna in kakovostna zdravstvena obravnava
Krepitev področja varne in
kakovostne zdravstvene
obravnave (interni strokovni
nadzori, spremljanje varnostnih
incidentov)

Izvajanje zdravstvene
dejavnosti po kliničnih
smernicah, s pomočjo
kliničnih poti in standardov.

Izvedba dveh internih
strokovnih nadzorov

Doseganje primerljivih
rezultatov zdravljenja z drugimi
regijskimi bolnišnicami
(kazalniki na podlagi rutinskih
podatkov iz obračunskega
sistema storitev)
Stalno izboljševanje
zadovoljstva pacientov
(spremljanje pritožb, pohval,
izvedba ankete o zadovoljstvu z
obravnavo)
Vzpostavitev dokumentacije za
vpeljavo standarda kakovosti po
zahtevah standarda ISO
9001:2015

Spremljanje kazalnikov
kakovosti po metodologiji
MZ

Kazalniki kakovosti na
ravni slovenskega
povprečja

Anketiranje bolnikov o
zadovoljstvu z obravnavo
Spremljanje pritožb in
pohval

Povprečna ocena
zadovoljstva 3,5 točk (od
5)

Izbira svetovalca za pomoč
pri vzpostavitvi
dokumentacije sistema
vodenja kakovosti

Izvedba 30 % aktivnosti
(svetovanje) za
vzpostavitev organizacije,
ki bo skladna s
standardom kakovosti ISO
9001:2015

Sklenitev pogodbe o
sodelovanju
Povečano
informiranje Mesečno poročanje
zaposlenih o vsebinah s področja
izboljševanja
kakovosti,
izvajanja pogovorov o varnosti,
komunikacij, varnostnih vizit,
poslovanju

Priprava pisne informacije
za zaposlene 2 x letno
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Izboljšanje
informiranja Stalno posodabljanje spletne Urejena spletna stran
uporabnikov
zdravstvenih strani SB, informiranje in
Dan odprtih vrat
storitev in izvajanje ciljnih ozaveščanje bolnikov o
ginekološko porodnega
informativno – izobraževalnih
oddelka
promocijskih akcij na različnih bolezni in
tveganjih(brošure, zloženke) Dan odprtih vrat
področjih
dnevi odprtih vrat
laboratorija
3. Finančno poslovanje (povečanje prihodkov in obvladovanje odhodkov)
Povečati prihodke za 6 % (novi
Pravne podlage za tržne
programi, tržna dejavnost,
storitve. Ceniki, navodila.
pravočasno prestrukturiranje
programov, povečanje
programov, ki so plačani po
realizaciji)
Realizirati nižjo rast odhodkov Poročila
glede na rast prihodkov

Mesečno poročanje

Mesečno poročanje
Finančni kazalniki
poslovanja
Poročilo o realizaciji

Povečanje sredstev iz naslova
donacij glede na realizacijo v
predhodnem letu
Obvladovanje stroškov dela z
optimalno organizacijo dela in
racionalizacijo procesov z vidika
potreb po človeških virih
skladno s ciljem izpolnjevanja
vseh pogodbenih obveznosti
bolnišnice

Prošnje, obiski

Izvajanje kadrovskega
načrta uravnoteženo z
potrebami za nemoteno
izvajanje dejavnosti

Zaposlitve skladne s
finančnim načrtom

Elektronsko planiranje
delovnega časa, evidentiranje
prisotnosti in povezava z
obračunom plač

Določitev in opredelitev
vseh pravil, da bodo
evidence popolne

Optimizacija procesa nabave –
izvajanje javnih naročil,
spremljanje izvajanja pogodb

Popolna elektronska
evidenca prisotnosti in
prenos podatkov v
obračun plač z
odstopanjem do 2 %
Izvedba postopkov javnih
naročil

Izbira najugodnejših
dobaviteljev blaga, storitev
in opreme ter gradenj in
zagotavljanje najugodnejših
storitev vzdrževanja opreme
in prostorov.
Redno spremljanje zalog,
Zmanjšanje zalog v
polletni popis zalog,
primerjavi z letom 2018
združevanje oddelčnih zalog za 5 %

Obvladovanje zalog - trimesečno
spremljanje oddelčnih zalog
količinsko in vrednostno
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Zagotavljanje kratkoročne in
dolgoročne plačilne sposobnosti

Redna izterjava zapadlih
terjatev, preverjanje zalog.

Ohranitev plačilne
sposobnosti na ravni leta
2018.
Kazalnik plačilne
sposobnosti.
4. Poslovni procesi (učinkovita obravnava, varno delovno okolje)

Ustrezna organiziranost enot in
oddelkov, urejenost procesov in
ustrezna informacijska podpora
za učinkovito obravnavo
pacientov

Spodbujanje, vodenje z
Urejena bolnišnica
zgledom, iskanje in uvajanje
dobrih praks

Stalen razvoj in uvedba novih
kliničnih poti

Vzpodbujanje
multidisciplinarnega dela,
obveščanje pacientov o
pričakovanih rezultatih
Zagotavljanje varnega delovnega Izvajanje aktivnosti rednega
okolja v urejenih in varnih
vzdrževanja opreme in
objektih in delovnih prostorih
prostorov
(vzdrževanje, požarna varnost)
Sledenje strokovnemu razvoju in Načrtno izobraževanje za
strokovnim smernicam (uvajanje zagotavljanje nemotenega
novih metod, novih znanj)
dela

Posodobitev in prenova
ene klinične poti

Manj poškodb na delu in
poškodb obiskovalcev
Usklajenost kadrovskega
potenciala z delovnim
programom

5. Kadri
Aktivna kadrovska politika za
zaposlitev manjkajočih
strokovnih kadrov
Realizacija načrta strokovnega
izobraževanja in usposabljanja

Izboljšanje informiranja in
komuniciranja zaposlenih
Izobraževanje in usposabljanje
vodstvenih kadrov (veščine
vodenja)

Vzdrževanje mentorstevglavni mentorji, ustvarjanje
dobrih pogojev za delo
zdravnikov
Omogočanje izobraževanj
zaposlenih s področja dela
Izvajanje internih
strokovnih izobraževanj
Vzpostavitev elektronskih
naslovov vseh zaposlenih

Pridobiti naklonjenost
specializantov in doseči
odločitve, da ostanejo v
SB
Zmanjšanje stroškov
izobraževanj za 1 % v
primerjavi z letom 2018

Število izobraževanje in
delavnic za vodilne kadre

Izvedba dveh delavnic

Informiranje in
obveščanje po e pošti
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Poziv za nove predloge,
Izvedba izobraževanja
ideje, vzpodbuda
vodij za dojemanje
ustvarjalnosti pri iskanju in inovativnosti in
odkrivanje rešitev za
sprejemanje novih idej
probleme
Spremljanje zadovoljstva
Anketiranje zaposlenih o
Izvedba ankete, povprečna
zaposlenih (anketiranje)
zadovoljstvu z delom
ocena zadovoljstva 3,5
Prenova anketnega
točk (od 5)
vprašalnika
Izraba vseh virov in podlag
za nagrajevanje
Promocija zdravja na delovnem Promoviranje zdrave
Izvedba dveh delavnic s
mestu
prehrane, promoviranje
ciljem izboljšanja zdravja
telesne aktivnosti
in počutja zaposlenih
Zmanjšanje absentizma
Analiza absentizma zadnjih Zmanjšanje absentizma za
treh let, vodenje
1 % v primerjavi s
individualnih razgovorov
predhodnim letom
nadrejenih z delavci, ki so
nadpovprečno odsotni
zaradi bolezni
6. Prostori, oprema, informacijska podpora
Vzpodbujanje inovativnosti
zaposlenih in razvojne
naravnanosti

Nabava potrebne medicinske
opreme za izvajanje kakovostnih
in varnih storitev v okviru
finančnih zmožnosti

Izpolnjevanje finančnega
načrta

Izboljšanje prometnega režima
na območju bolnišnice

Uvedba parkirnega režima,
spremljanje rešitve in
prilagajanje optimalnemu
delovanju
Zagotovitev
projektne
in Uskladitev različnih mnenj
investicijske dokumentacije za in interesov glede UC
urgentni center in pričetek
gradnje
Izgradnja trafo postaje za
nemoten oskrbo z elektriko in
zagotovitev nadomestnega
napajanja v primeru izpada

Objava javnega naročila in
izbira izvajalca, gradnja

Polletno in letno poročilo

Izvedba uspešna ali ne

Investicijska
dokumentacija in sklep o
financiranju projekta
Nemotena in zadostna
preskrba SB z električno
energijo
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Priprava investicijske
dokumentacija, sklep o
financiranju in postopek
javnega naročila
Spremljanje javnih razpisov

Razvijanje in
implementiranje rešitev za
bolšje in celovite evidence
in za prihranek časa na
analitiki podatkov v
primerjavi z ročnim
vnašanjem in obdelavo
podatkov
Zagotovitev strežniške in mrežne Realizacija finančnega
opreme za nemoteno delovanje
načrta, izbira izvajalca in
informacijske podpore
vgradnja
(nadgradnja diskovnega polja,
komunikacijsko omrežje)

Prenovljeni prostori
lekarne

Pridobiti dodatna sredstva
za financiranje enega
projekta
Nadgradnje programskih
rešitev
Zagotovljena celovita
podpora delovnim
procesom brez izpadov

Realizacija načrta
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Poslovni uspeh bolnišnice bomo spremljali s finančnimi kazalniki poslovanja.
Finančni kazalniki poslovanja
KAZALNIK
1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizacije v pogodbah ZZZS
3. Stopnja odpisanosti opreme
4. Dnevi vezave zalog materiala
5. Delež terjatev v celotnem prihodku

Realizacija 2018
0,98
7,25
0,84
41,23
0,06

FN 2019
1,00
7,27
0,81
36,22
0,03

FN 2019/Realizacija
2018
1,021
1,002
0,966
0,878
0,454

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870/ celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS /
celotni prihodki iz pogodb z ZZZS)
3. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007/oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
4. dnevi vezave zalog materiala ( stanje zalog AOP 023/ stroški materiala AOP 873 x 365)
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus ( AOP 013 in AOP014)/
celotni prihodki AOP 870
Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost
kazalnika 1 ali več. Ker v letu 2019 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki, bomo
načelu gospodarnosti zadostili.
Delež amortizacije v pogodbah ZZZS – Nam pokaže vrednost amortizacije vseh
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v celotnih prihodkih iz pogodb ZZZS.
Načrtovan indeks je nekoliko višji kot v letu 2018.
Stopnja odpisanosti opreme – Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med popravkom
vrednosti opreme in nabavno vrednostjo opreme. Izračunana stopnja 0,81% je, v primerjavi z
realizirano stopnjo v letu 2018, nekoliko nižja, kar kaže na znižanje odpisanosti opreme.
Dnevi vezave zalog materiala – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove, kolikokrat
se zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Vrednost
kazalnika se bo, glede na prejšnje leto, znižala, zaradi načrtovane nižje zaloge (najnujnejše za
nemoteno poslovanje zavoda).
Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev se bo, glede na leto 2018, znižal zaradi
načrtovanega pozitivnega poslovanja bolnišnice v letu 2019.
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2019
Obseg in vrednost programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je načrtovana
skladno s končnimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela v letu 2019
Ministrstva za zdravje oziroma skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019, ki
vključuje tudi širitve in boljše vrednotenje programov, ki so jih partnerji dogovorili z
Aneksom št. 1 in št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 z začetkom izvajanja
1. januar 2019 ali pozneje.
Obseg programov zdravstvenih storitev je načrtovan na ravni pogodb iz preteklega leta, razen
za programe zdravstvenih storitev iz drugega odstavka Priloge III Dogovora 2019, ki se
načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta (državna presejalna programa Dora in Svit,
dialize, onkologija, medikamentozni splavi, diagnostična histeroskopija, histeroskopska
operacija, RTG, CT, UZ, doječe matere, sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku, porodi,
splavi, kirurško zdravljenje rakave bolezni, zdravljenje možganske kapi). MR preiskave so
načrtovane skladno s Sanacijskim načrtom.
Obseg delovnega programa do ostalih plačnikov je načrtovan na podlagi realizacije v letu
2018.
Pogodba z ZZZS za pogodbeno leto 2019 v času priprave Načrta delovnega programa 2019 še
ni bila podpisana. Možna so odstopanja od načrtovanega obsega delovnega programa v okviru
finančnega načrta 2019 in po sklenjeni Pogodbi z ZZZS za pogodbeno leto 2019.
Pomembnejša določila Aneksa št. 1 in št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 za
Splošno bolnišnico Ptuj z veljavnostjo od 1. 1. 2019 naprej, ki so upoštevana pri planiranju
obsega in vrednosti programov:
-

»sredstva za patohistološke in citološke preiskave se načrtujejo v odstotku od
vkalkuliranih sredstev za materialne stroške v specialistični izvenbolnišnični
dejavnosti, ki se načrtujejo v točkah (vključno s funkcionalno diagnostiko)«, skladno z
2. členom Aneksa št. 1,

-

Skladno z Aneksom št. 2 se Splošni bolnišnici Ptuj poveča program v naslednjem
obsegu:
➢ endoproteza kolena za 30 operacij,
➢ endoproteza kolka za 40 operacij,
➢ operacije kile za 89 operacij in
➢ operacije žolčnih kamnov za 85 operacij.
Skupaj za 244 operacij.

-

Plačilo programov po realizaciji
➢ CT (računalniška tomografija),
➢ UZ (ultrazvok),
➢ RTG (rentgen).

-

Zavod od 1. 1. 2019 naprej plača do 5 % preseganje pogodbenega plana točk v
specialistični zunaj bolnišnični dejavnosti (7. člen Aneksa 2).
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Pomembnejše spremembe Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 za Splošno bolnišnico
Ptuj:
-

»Opredeli se povišanje plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen
zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen za cca 5 %.

-

Program fizioterapije iz točke 1.6. ne vključuje specialnih fizioterapevtskih obravnav,
ki jih izvajalci načrtujejo posebej. Osnova za načrtovanje je realizirano število
specialnih fizioterapevtskih obravnav v preteklem letu, ki se pomnoži z 10. Ob
vključitvi novega fizioterapevta za specialne fizioterapevtske obravnave v tekočem letu
izvajalec zanj načrtuje 100 specialnih fizioterapevtskih obravnav letno. Zavod
izvajalcu plača vse specialne fizioterapevtske obravnave v realiziranem obsegu.

-

V Prilogi I Splošnega dogovora za leto 2019 se standard Razvojna ambulanta z
vključenim centrom za zgodnjo obravnavo spremeni tako, da se glasi:
DELAVCI IZ UR

PLAČNI RAZRED

BRUTO PLAČA

SKUPNA
PORABA

Št. točk

ZDRAVNIK SPECIALIST

1,00

54

44.330,53

1.023,61

25.233

SPEC. KLINIČNE PSIHOLOGIJE

1,00

49

36.436,40

1.023,61

21.522

KLINIČNI LOGOPED/LOGOPED

2,00

37

45.515,97

2.047,23

43.044

FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI

3,00

37

68.273,96

3.070,84

55.809

ZDRAVSTVENI TEHNIK

1,00

28

15.989,49

1.023,61

12.726

DIPL. DELOV. TERAPEVT/VIŠJI DELOV. TERAPEVT

2,00

34

40.463,68

2.047,23

43.044

DIPL. MED. SESTRA/VIŠJA MED. SESTRA

1,00

37

22.757,99

1.023,61

16.457

SPECIALNI PEDAGOG

1,00

37

22.757,99

1.023,61

16.457

SOCIALNI DELAVEC

0,50

37

11.378,99

511,81

10.761

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

1,91

27

29.365,25

1.955,10

337.270,25

14.750,27

KADER

SKUPAJ
FINANČNI NAČRT

14,41
SKUPAJ
PROGRAM

BRUTO OD

337.270,25

OBVEZNOSTI

54.300,51

SKUPNA PORABA

14.750,27

PREMIJA ZA DOD. POKOJ. ZAVAROVANJE
MATERIALNI STROŠKI
AMORTIZACIJA
DODATNA SREDSTVA ZA INFORMATIZACIJO
SKUPAJ - EUR
CENA

245.053

5.406,34
33.232,34
3.421,27
945,28
449.326,26
1,83
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Prvi pregledi v zunajbolnišnični specialistični dejavnosti
izvajalec ne more načrtovati na tim manj prvih pregledov kot:
Minimalno število
Vrsta
Podvrsta
prvih pregledov
dejavnosti
dejavnosti
Naziv
na tim
204
205 Rehabilitacija
2.590
204
207 Fiziatrija
2.230
206
209 Ginekologija
2.100
208
214 Infektologija
4.085
209
215 Internistika
735
209
240 Alergologija
1.320
211
220 Kardiologija in vaskularna medicina
930
220
229 Okulistika
2.615
222
231 Ortopedija
3.254
223
232 Otorinolaringologija
2.091
229
239 Pulmologija
1.168
232
249 Revmatologija
1.369
234
251 Splošna kirurgija
1.772
239
257 Urologija
1.190
249
217 Tireologija
1.753
*Opomba: ne velja za standard 209 215 Endoskopska diagnostika in endoskopska terapija v gastroenterologiji in urologiji.

-

Izvajalci program (točke) prvih pregledov načrtujejo ločeno od ostalega programa
specialistične zunajbolnišnične dejavnosti (ambulante) tako, da plan pregledov
pomnožijo s 7,26 točke v operativnih in 5,88 točke v neoperativnih strokah (vključena
sta pregled in oskrba). Za obračun prvih pregledov Zavod točkovno vrednost storitev
pregledi in oskrbe, v dejavnostih za katere je določeno minimalno število prvih
pregledov, zviša za 10 %.
Zavod bo pri končnem letnem obračunu plačal celotno realizacijo prvih pregledov v
specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (ob evidenčni šifri E273 obračunani pregled
in začetna oskrba). Če izvajalec v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število
prvih pregledov, tega ne doseže, mu Zavod pri končnem letnem obračunu plača
realizirane prve preglede tako, da njihovo vrednost zniža za 10 %.

-

Nedoseganja programa za prve preglede ni mogoče nadomestiti z večjo realizacijo
drugih storitev.

-

Cena poroda vključuje tudi strošek protibolečinske terapije. Spremeni se utež za
obračun, tako da se glasi:
»Realizirana utež največ do 1,19«.

-

Cene za MR preiskave se znižajo za 5 %, za CT preiskave za 3 %.

-

Artroskopska operacija: program se plača do plana. V letu 2019 se načrtujejo na
podlagi priznane realizacije v letu 2018.«
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6.1. Akutna bolnišnična obravnava s prospektivnim programom
Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019, I. del
Število primerov (SPP) in število uteži za pogodbeno leto 2019 je načrtovano na podlagi
pogodbe preteklega leta ob upoštevanju določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019.
Skupni plan akutne bolnišnične obravnave do ZZZ je 9.494 primerov (SPP). V primerjavi z
realizacijo preteklega leta je višji za 2,41 % oziroma za 223 primerov. Skupno število uteži
11.550,29 je v primerjavi z realizacijo 2018 nižje za 1,44 %, za 169,23 uteži.
Skupni plan števila primerov (SPP) do ZZZS je v primerjavi s FN 2018 višji za 2,24 %, prav
tako je višji skupni plan uteži, za 3,59 %. Načrtovana povprečna utež na primer je 1,216.
Tabela 4: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov

in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim
razpisom
FN 2018
Dejavnosti
Kirurgija
Internistika
Ginekologija
Pediatrija
SKUPAJ

Realizacija 2018

FN 2019

Število
primerov
2.576
2.886
2.577
1.247

Število
uteži
4.076,12
4.182,56
2.057,09
834,36

Število
primerov
2.878
2.652
2.475
1.266

Število
uteži
4.553,64
4.266,28
2.008,97
890,63

Število
primerov
2.949
2.787
2.492
1.266

Število
uteži
4.671,08
4.039,17
1.992,97
847,07

9.286

11.150,13

9.271

11.719,52

9.494

11.550,29

Indeksi glede na
primere
FN 2019/
FN 2019/
FN 2018
Real. 2018
114,48
102,47
96,57
105,09
96,70
100,67
101,52
100,00
102,24

102,41

V dejavnosti kirurgije se pogodbeni obseg programa za endoproteze kolka in kolena ter za
operacije kile in žolčnih kamnov poveča skupaj za 244 operacij in 489,01 uteži (Aneks št. 2 k
Splošnemu dogovoru za leto 2018). Artroskopske operacije so načrtovane na podlagi
priznane realizacije v letu 2018. Ostali prospektivni program (kirurško zdravljenje rakavih
bolezni, odstranitev OSM) je načrtovan skladno s Splošnim dogovorom 2019. Skupni plan
primerov je v primerjavi z realizacijo 2018 višji za 2,47 % oziroma za 71 primerov. Plan uteži
je višji za 2,58 % oziroma za 117,44 uteži.
Načrtovan obseg SPP primerov je v internistični dejavnosti za 5,09 % višji v primerjavi z
realizacijo 2018. Program zdravljenja možganske kapi je načrtovan skladno z oceno stroke v
obsegu 60 primerov in je za 35 primerov višji od realiziranega v letu 2018. Pri načrtovanju
števila uteži v letu 2019 je upoštevana realizacija uteži v letu 2018, vendar v okviru
odobrenega plana uteži za ostale akutne obravnave na ravni bolnišnice. Zato je plan uteži v
letu 2019 v primerjavi z realiziranimi v letu 2018 nižji za 5,32 %.
V načrtu delovnega programa za ginekologijo je upoštevano realizirano število primerov v
letu 2018 za porode, splave, kirurško zdravljenje rakavih bolezni in število uteži skladno z
Dogovorom 2019. Cena poroda vključuje tudi stroške protibolečinske terapije. Splošni
bolnišnici Ptuj se skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 poveča skupni plan
uteži ABO SPP za 6,01 uteži, kar je upoštevano v planu uteži za porode. Program za ostalo
akutno bolnišnično obravnavo je ob upoštevanju nižje realizacije od načrtovane v letu 2018
nekoliko nižji. Skupno število primerov je v letu 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2018
višje za 0,69 % (višja realizacija porodov v preteklem letu). Uteži za ostale akutne
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bolnišnične obravnave so načrtovane v okviru odobrenega plana uteži na ravni bolnišnice.
Zato je skupni plan uteži nižji od realiziranih v letu 2018 za 0,80 %.
Načrtovan obseg primerov za dejavnost pediatrije je enak realiziranemu v letu 2018, uteži so
načrtovane do višine odobrenega plana uteži za ostale akutne obravnave na ravni bolnišnice.
Realizacija prospektivnega programa v letu 2018 in načrtovan obseg za leto 2019 sta
razvidna v Tabeli 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019.
Skupni plan prospektivnih primerov za leto 2019 je v primerjavi s planom po FN 2018 višji za
7,79 % oziroma za 208 primerov, kar je posledica povečanja prospektivnih primerov v
dejavnosti kirurgije, višji obseg prospektivnih primerov zaradi višje realizacije v preteklem
letu (porodi, kirurško zdravljenje rakavih bolezni). V primerjavi z realizacijo v letu 2018 je
plan prospektivnih primerov 2019 višji za 4,01 %, za 111 primerov.
Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019
Naziv programa
Kirurški posegi na srcu in/ali
pripadajočih velikih žilah pri
odprtem prsnem košu
Perkutani posegi na srcu, srčnih
zaklopkah in koronarnih
arterijah
Koronarografija
Porod
Splav
Kirurško zdravljenje rakavih
bolezni
Zdravljenje možganske kapi
Operacija ušes, nosu, ust in grla
Operacija na ožilju – arterije in
vene
Operacija hrbtenice
Operacija na ožilju – krčne žile
Operacija na stopalu – hallux
valgus
Operacija kile
Operacija žolčnih kamnov
Endoproteza kolka
Endoproteza kolena
Ortopedska operacija rame
Artroskopska operacija
Angiografija
Endoproteza gležnja
Operacija karpalnega kanala
Operacija golše
Operacija prostate
Operacija morbidne
(bolezenske) debelosti
Odstranitev osteosintetskega
materiala
Operacija ženske stresne
inkontinence
Drugo (navedite)
SKUPAJ

Indeks
FN 2019/
FN 2019/
FN 2018
Real. 2018

FN 2018

Realizacija 2018

FN 2019

775
314

781
302

781
302

100,77
96,18

100,00
100,00

32

43

43

134,38

100,00

59

25

60

101,69

240,00

381
339
151
117

361
312
183
132

424
378
174
130

111,29
111,50
115,23
111,11

117,45
121,15
95,08
98,48

284

368

368

129,58

100,00

78

125

78

100,00

62,40

140

135

140

100,00

103,70

2.670

2.767

2.878

107,79

104,01
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6.1.1. Neakutna bolnišnična obravnava
Plan neakutne bolnišnične obravnave temelji na ravni pogodbe preteklega leta, poveča ali
zmanjša se v skladu s prerazporeditvijo programa iz končnega letnega obračuna preteklega
leta. Program zdravstvene nege in paliativne oskrbe je za leto 2019 načrtovan v enakem
pogodbenem obsegu kot v letu 2018 in znaša 2.585 BOD. Podaljšano bolnišnično zdravljenje
je načrtovano v obsegu 13.185 BOD zaradi nižje realizacije v letu 2018.
6.1.2. Dispanzer za žene
Količniki so načrtovani po pogodbi preteklega leta.

6.1.3. Izvajanje programa DORA in programa SVIT
Državna presejalna programa DORA in SVIT sta načrtovana v obsegu lanske realizacije.
6.1.4 Doječe matere in Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku
Obseg programa za leto 2019 je enak realizaciji v letu 2018.
6.2 Specialistična ambulantna dejavnost
Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019, II. in III. del
Obseg delovnega progama v specialistični ambulantni dejavnosti je načrtovan na podlagi
pogodbe preteklega leta in za programe po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 po
realizaciji preteklega leta.
Po Aneksu št. 2 je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 veljalo plačilo do 20 % preseganje v
specialistični ambulantni dejavnosti in fizioterapiji, za operacije sive mrene in proktoskopije v
skladu s Prilogo III Dogovora 2018. Navedeno je razlog za odstopanja med obsegom
programa po finančnem načrtu 2019 in realizacijo 2018 v določenih dejavnostih. V
dejavnostih, kjer program v letu 2018 ni bil izpolnjen, je obseg programa v primerjavi z
lansko realizacijo, višji.
Glede na 7. člen Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018, od 1. 1. 2019
naprej velja 5 % plačilo preseganja za dejavnosti navedene v tem členu, za operacije sive
mrene in proktoskopije, kar je upoštevano v oceni vrednosti programov za tiste dejavnosti,
ker je to preseganje možno.
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7. ČAKALNE DOBE
Preseganje dopustnih čakalnih dob na 31.12.2018 je del Letnega poročila 2018. Dopustna
čakalna doba na dan 31.12.2018 je presežena v nefrološki, kardiološki in ortopedski
ambulanti, za UZ storitve (za vsa področja razen abdomen), v okulistični ambulanti in za
operacije sive mrene ter v fizioterapiji.
V specialistični bolnišnični dejavnosti so čakalne dobe pri večini programov v okviru
dopustne, razen za posega endoproteza kolena in kolka, za stopnjo nujnosti redno so čakalne
dobe daljše, kljub izvajanju EDP 2018. Ta je bil izveden v celoti oziroma je bil presežen. Pri
endoprotezah kolkov je bil presežen za 32 operacij, pri endoprotezah kolen pa za 15 operacij.
V sklopu izvajanja in spremljanja »Programa za obvladovanje čakalnih dob« smo pristopili k
aktivnostim za skrajševanje čakalnih dob na katerih se pričakuje odprava nedopustno
čakajočih pacientov do konca leta 2019.
Med prioritetnimi storitvami si bomo prizadevali skrajšati nedopustno čakajoče paciente pri
naslednjih storitvah:
– Kardiološki pregled – prvi,
– Okulistični pregled (razen pregled vida za očala in pregled zaradi kontaktnih leč) –
prvi,
– UZ srca.
Cilj za učinkovitejše skrajševanje in obvladovanje programa za navedene storitve je
postavljen na podlagi vsebinskih izhodišč Ministrstva za zdravje. Uspešnost izvajanja
aktivnosti bomo poročali kvartalno Svetu zavoda in Ministrstvu.
Čakalne dobe bomo še naprej spremljali mesečno na spletni strani na nivoju SB Ptuj,
objavljali na spletni strani ter o njih redno poročali NIJZ, MZ, ZZZS in Svetu Zavoda.
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob
Bolnišnica bo skušala skrajšati čakalne dobe z naslednjimi ukrepi:
– v celoti realizirati pogodbeni program z ZZZS, ki vključuje obseg za skrajševanje
čakalnih dob,
– prestrukturiranje programa glede na potrebe zavarovanih oseb,
– večja produktivnost izvajalcev in upanju, da bodo presežki financirani, dodatno
izvajanje storitev ob možnih prostih terminih, priliv pacientov bo zmeraj prevelik, na
priliv pacientov nimamo vpliva,
– v ambulantah z dolgo in nad dopustno čakalno dobo predlagajo izvajalce s krajšo
čakalno oz. dopustno čakalno dobo. V primeru, da se kljub temu odločijo za storitev v
naši bolnišnici, kljub nad dopustni čakalni dobi, podpišejo izjavo. Izbira izvajalca
kljub dolgi čakalni dobi, je namreč prosta izbira pacienta.
Glede na to, da na naročanje pacientov na sekundarnem nivoju nimamo vpliva, je zelo težko
napovedati za koliko odstotkov se bo znižala čakalna doba in število čakajočih, saj se pacienti
sproti dodatno naročajo.
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Aktivnosti in ukrepi na področju čakalnih seznamov
Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov pri svojem delu upoštevajo določila Zakona
o pacientovih pravicah in Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter
najdaljših dopustnih čakalnih dobah.
Pri uvrščanju pacientov v čakalni seznam:
− upoštevajo stopnje nujnosti ter datum in čas prejema napotne listine;
− pacienta o okvirnem terminu oziroma terminu obvestijo v treh dneh po uvrstitvi na
čakalni seznam;
− če odgovorna oseba ob uvrščanju pacienta v čakalni seznam ugotovi, da čakalna doba
presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacientu predlaga izvedbo zdravstvene
storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo, pri čemer pacienta seznani z
možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu s krajšo
čakalno dobo. Če pacient kljub temu želi opraviti storitev, ga ustrezno označijo, da
pacient želi opraviti storitev pri nas. Pacient podpiše izjavo;
− po opravljeni storitvi oziroma posegu paciente ustrezno zaključijo;
− za pregledovanje in sprotno čiščenje čakalnih seznamov uporabljajo različne izpise
(izpis nezaključenih pacientov, ki se niso opravičili, izpis pacientov brez obveznih
podatkov za čakalni seznam, izpis umaknjenih pacientov, osebni kontakt s pacientom
neposredno pred predvideno storitvijo, ipd.;
− če pacient svojo odsotnost opraviči iz objektivnih razlogov (nepričakovana
hospitalizacija, nenadna bolezen, smrt ožjega družinskega člana) mu pooblaščena
oseba določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti.
eNaročanje
eNaročanje je v naši bolnišnici uspešno vpeljano, v našem informacijskem sistemu imamo
povezane vse storitve z veljavnimi VZS šiframi katere opravljamo.
V praksi se pojavljajo občasno tehnične težave v zvezi z eNaročanjem, ki jih sproti rešujemo
v sodelovanju s programersko hišo Pinna.
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8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV

IN

ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Finančni načrt prihodkov in odhodkov upošteva ukrepe navedene v Novelaciji sanacijskega
programa za zagotovitev poslovne in plačilne sposobnosti SB Ptuj. Upoštevani so sanacijski
ukrepi, ki so izključno v domeni SB Ptuj in sicer prihodki iz naslova tržne dejavnosti,
prihranki pri zniževanju stroškov materiala, storitev in dela ter pozitiven vpliv na poslovanje,
zaradi novih oziroma povečanih stroškovno učinkovitih programov dela.
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Finančni prihodki

REALIZACIJA
2018
26.690.839
27.156.345
2
5

Prihodki od prodaje blaga in materiala,
drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki.
SKUPAJ PRIHODKI
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Ostali stroški
SKUPAJ ODHODKI
Presežek prihodkov nad odhodki

124.320
26.815.161
5.837.140
4.276.464
16.262.741
1.220.000
120.319
27.716.664
-901.503

FN 2018

105.043
27.261.393
6.175.914
4.319.078
16.334.015
858.432
124.984
27.812.423
-551.030

29.567.426
5

FN 2019/
FN 2018
110,78
250,00

FN 2019/
REALIZACIJA
2018
108,88
100,00

110.000
29.677.431
6.046.807
4.278.578
18.164.462
1.080.000
97.060
29.666.907
10.524

88,48
110,67
103,59
100,05
111,69
88,52
80,67
107,04
-1,17

104,72
108,86
97,91
99,06
111,21
125,81
77,66
106,67
-1,91

FN 2019

8.1.1. Načrtovani prihodki
Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 29.677.431 EUR in bodo za 8,86 % višji od
doseženih v letu 2018.
Načrtovani prihodki v letu 2019:
- realizacija programa dela iz OZZ (obvezno zdravstveno zavarovanje) in PZZ
(prostovoljno zdravstveno zavarovanje ob novih cenah v višini 26.689.781 EUR,
predvsem prinašajo nove prihodke dodatno načrtovani programi povečane obravnave
pacientov z akutno nevrološko simptomatiko, razvojne ambulante in uvedba novega
programa kardio rehabilitacije. Od tega se nanašajo prihodki iz naslova OZZ v višini
23.283.093 EUR in prihodki iz naslova PZZ v višini 3.406.688 EUR.
- Tržna dejavnost v višini 1.033.965 EUR (nadstandardna soba, sobivanje starša,
povečanje tržne dejavnosti estetike in prehrane, ponudba nove specialne fizioterapije,
parkirnine in ostalih samoplačniških storitev po ceniku). Povečanje v letu 2019 se
načrtuje v višini 70.272 EUR,
- Pripravniki, sekundariji, specializanti v višini 1.070.000 EUR
- ostali prihodki od prodaje storitev, finančnih prihodkov, prevrednotovalnih prihodkov.
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8.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 29.666.907 EUR in bodo za 6,67% višji od
doseženih v letu 2018.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo
10.325.385 EUR in bodo za 1,62 % nižji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne
načrtovane odhodke zavoda znaša 34,80%.
Načrtovani učinki sprejetih ukrepov v Novelaciji sanacijskega programa za zagotovitev
poslovne in plačilne sposobnosti SB Ptuj za leto 2019. Na stroških materiala in storitev
načrtujemo 169.577 EUR prihrankov in sicer iz:
- znižanja stroškov nezdravstvenih storitev, pri čemer znaša načrtovan prihranek 45.000
EUR,
- znižanja stroškov zdravil brez krvi, pri čemer je načrtovan prihranek 15.000 EUR,
- znižanja stroškov zdravstvenih materialov (brez stroškov zdravil in ostalih zdravstvenih
materialov), pri čemer znaša planiran prihranek 60.000 EUR,
- znižanja stroškov zdravstvenih storitev (brez stroškov podjemnih pogodb), pri čemer
načrtujemo prihranek 35.000 EUR,
- zaradi povečanja obsega tržne dejavnosti načrtujemo 30.000 EUR prihodkov ter 20.000
EUR odhodkov, pri čemer je planiran prihranek 10.000 EUR,
- zaradi ureditve parkirišča načrtujemo 10.000 EUR odhodkov, planirani dodatni prihodki
od parkirnin so 25.000 EUR, pri čemer načrtovan prihranek znaša 15.000 EUR,
- znižanja stroškov materiala in storitev zaradi preusmeritve terciarnih pacientov v ustrezne
ustanove, pri čemer je načrtovan prihranek 20.000 EUR,
- pri prenovi sodelovanja z UKC Maribor za poslovne prostore oddelka za transfuzijo v SB
Ptuj načrtujemo 62.645 EUR prihodkov ter 47.373 EUR odhodkov. Načrtovan prihranek
znaša 15.272 EUR,
- znižanja stroškov ostalih zdravstvenih materialov brez stroškov laboratorijskega
materiala, pri čemer znaša načrtovan prihranek 10.000 EUR,
- znižanja stroškov materiala in storitev zaradi uporabe klinične poti obravnave zahtevnega
bolnika, pri čemer znaša načrtovan prihranek 20.000 EUR,
- pri povečanje obravnav pacientov z akutno nevrološko simptomatiko (telekap) načrtujemo
200.000 EUR prihodkov ter 125.000 EUR odhodkov, pri čemer je načrtovan prihranek
75.000 EUR, od tega dodatnih stroškov materiala in storitev v višini 31.255 EUR,
- znižanja stroškov materiala zaradi skupnih javnih naročil z deležniki, pri čemer znaša
načrtovan prihranek 10.000 EUR,
- zaradi izvedbe novega programa razširjene razvojne ambulante načrtujemo 70.000 EUR
prihodkov ter 67.000 EUR odhodkov, pri čemer je načrtovan skupni prihranek 3.000
EUR, od tega dodatnih stroškov materiala in storitev v višini 15.000 EUR,
- zmanjšanja stroškov krvi in krvnih derivatov, pri čemer je prihranek 20.000 EUR,
- zaradi uvedbe programa kardio rehabilitacije načrtujemo 150.000 EUR prihodkov ter
25.000 EUR odhodkov, pri čemer načrtovan prihranek znaša 125.000 EUR,
- znižanja stroškov zaradi zmanjšanje odpisov zdravil in reagentov zaradi potečenega roka,
pri čemer znaša načrtovan prihranek 200 EUR,
- znižanja stroškov laboratorijskih testov in reagentov ter laboratorijskega materiala, pri
čemer znaša načrtovan prihranek 30.000 EUR,
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znižanja stroškov materiala in storitev zaradi skrajšanja ležalne dobe ginekološko
porodnega oddelka, pri čemer znaša načrtovan prihranek 40.000 EUR,
znižanja stroškov storitev pri dragih preiskavah. Prihranek, ki ga načrtujemo znaša 3.000
EUR,
znižanja stroškov materiala zaradi spremembe derivata železa, pri čemer načrtujemo
prihranek v višini 10.000 EUR.

Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 18.164.462 EUR in
bodo za 11,21 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke
zavoda znaša 61,23 %.
Stroške dela smo načrtovali skladno z osnovnimi temeljnimi ekonomskimi izhodišči za
pripravo finančnih načrtov za leto 2019 in z upoštevanjem Novelacije sanacijskega programa
za zagotovitev poslovne in plačilne sposobnosti SB Ptuj. Izhajali smo iz vsebine in obsega
programa dela. V stroških dela so planirani tudi stroški dela specializantov in pripravnikov, za
katere prejmemo refundacijo s strani ZZZS. Načrtovani stroški dela specializantov in
pripravnikov v letu 2019 znašajo 1.070.000 EUR. Načrtovani skupni stroški dela brez
specializantov in pripravnikov v letu 2019 znašajo torej 17.094.462 EUR.
Obrazložitev stroškov dela januar – december 2019
Kljub načrtovanim prihrankom v Sanacijskem programu, načrtujemo v letu 2019 višje stroške
dela za 1.830.447 EUR glede na leto 2018. Razlogi:
- Zaradi doseženega stavkovnega sporazuma konec leta 2018 in sicer v višini 710.129
EUR, ki so delno pokriti v novi ceni storitev priznani s strani ZZZS.
- Višji stroški dela za izplačilo regresa zaposlenim v višini 23.067,52 EUR, kar bo prav
tako pokrito z dodatnimi prihodki po pogodbi z ZZZS
- Sproščena napredovanja s 1.12.2018, kar bo v letu 2019 pomenilo za 696.600 EUR
višje stroške dela,
- Sproščena napredovanja s 1.12.2019, kar bo v letu 2019 pomenilo za 14.015,72 EUR
višje stroške,
- Jubilejne nagrade in odpravnine, ki bodo višje za 82.013 EUR,
- Nove načrtovane zaposlitve v višini 325.741 EUR.
- V novelaciji sanacijskega programa so upoštevani tudi prihranki iz naslova znižanja
nadurnega dela, zmanjšanje ročnega evidentiranja delovnega časa in prenos v plače in
spremembo organizacijske strukture v višini 21.120 EUR.
Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih
delovnih nalog in delovne uspešnosti iz naslova prodaje storitev na trgu v letu 2019
načrtujemo sredstva v višini 120.000 EUR
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Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.386.401 EUR.
- del amortizacije, ki je vračunan v ceno znaša 1.080.000 EUR (končni rezultat skupine
462),
- del amortizacije, ki je knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
(občina) znaša 135.471 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije, ki je knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
(država) znaša 146.403 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 24.527 EUR (podskupina
922).
Načrtovani finančni odhodki
Zaradi zmanjšanja zaloge materiala in podaljšanje plačilnega roka na 60 dni se bo
likvidnostna situacija izboljšala, kar pomeni, da posledično načrtujemo za 1.200 EUR manj
stroškov iz naslova zamudnih obresti.
8.1.3. Načrtovan poslovni izid
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019
izkazuje poslovni izid v višini 10.524 EUR presežka prihodkov nad odhodki.
Rezultat je posledica izvedbe realizacije programa dela in ukrepov načrtovanih v Novelaciji
sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne sposobnosti.

49

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2019

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na
prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje,
št. 012-11/2010-20, z dne 15.12.2010. Finančni prihodki in drugi prihodki so izkazani med
prihodki iz opravljanja javne službe, razen tistih, za katere je iz knjigovodskih listin lahko
ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.
Ostale prihodke, finančne, druge ter prevrednotovalne poslovne prihodke smo razporedili na
prihodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin
ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.
Odhodke tržnih dejavnosti, ki jih spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, smo izkazali na
podlagi dejanskih podatkov, dokumentiranih s knjigovodskimi listinami. Za drugi del tržnih
dejavnosti smo kot sodilo uporabili pravila kalkulacije cen storitev po posameznih vrstah
prihodkov.
Ostale odhodke, to so druge stroške, finančne odhodke, druge odhodke in prevrednotovalne
poslovne odhodke smo razporedili na odhodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za
katere se je iz knjigovodskih listin ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
a) samoplačniške zdravstvene storitve (rentgenske storitve, estetske operacije…)
b) plačila pacientov, ker niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja,
c) plačilo za bivanje enega starša z otrokom (otroški oddelek),
d) opravljene laboratorijske storitve za druge zavode,
e) prodaja malic …
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša -209.776 EUR, iz naslova izvajanja
tržne dejavnosti pa 220.300 EUR.
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabelo izpolniti
v priloženi excelovi datoteki)

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA
V letu 2019 načrtujemo 29.744.180 EUR prihodkov, kar je za 11,49% več kot v letu 2018.
Odhodke načrtujemo v znesku 29.592.601 EUR, kar je za 10,92% več kot so ti znašali v letu
2018.
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.
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9. PLAN KADROV
9.1. ZAPOSLENOST
Število zaposlenih v letu 2019 se bo zaradi širitve programov, dogovorjenih z ZZZS,
izvajanja sanacijskih ukrepov in potreb dela nekoliko povečalo in sicer načrtujemo na dan 31.
12. 2019 zaposlovati 522 delavcev (skupaj s porodnicami in bolniško odsotnimi delavci).
Tabela spremembe kadra z obrazložitvami
Profil
ZDRAVNIKI
SKUPAJ

Realizacija
31. 12. 2018

Plan
31. 12. 2019

79

79

Zdravnik specialist

48

52

Specializant

21

19

Zdravnik brez
specializacije/ po
opravljenem
sekundariatu (sobni
zdravnik)

2

0

Sekundarij obvezni del

7

7

Sekundarij izbirni del

1

1

267

275

ZDRAVSTVENA
NEGA

Obrazložitev

Predvidoma 5 specializantov bo v letu
2019 opravilo specialistični izpit.
Načrtovana je upokojitev dveh
specialistov.
Zaradi širitve programa, izvajanja
sanacijskih ukrepov in potreb dela
bomo zaposlili specialista nevrologije.
Zdravniška zbornica napotuje
zdravnike na opravljanje specializacije,
pri čemer so stroški zaposlitve
specializantov v celoti refundirani.
Specializanti, ki bodo zaključili
specializacijo v zadnjih mesecih leta
2019, predvidevamo, da ne bodo
nadomeščeni v istem letu.
Kot sobna zdravnika imamo zaposlena
dva zdravnika po opravljenem
sekundariatu, ki čakata na odobritev
specializacije v 2019.
Zdravniška zbornica Slovenije
napotuje zdravnike na opravljanje
obveznega dela skundariata, pri čemer
so stroški v celoti refundirani.
Zdravniška zbornica Slovenije
napotuje zdravnike na opravljanje
izbirnega dela skundariata, pri čemer
so stroški v celoti refundirani.
Za uresničitev sanacijskega ukrepa
polintenzivne terapije je potrebno
zaposliti 2 dodatni diplomirani
medicinski sestri.
V urgentni internistični specialistični
ambulanti nameravamo zaposliti eno
diplomirano medicinsko sestro.
Zaradi povečanega obsega dela v
gastroenterološki ambulanti
potrebujemo enega zdravstvenega
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tehnika.

FARMACEVTSKI
DELAVCI

7

8

OSTALI
ZDRAVSTVENI
DELAVCI (lab.
delavci, radiologija,
itd.)

43

49

VODSTVO

2

2

107

109

3

0

508

522

NEZDRAVSTVENI
KADER

JAVNA DELA
Skupaj

Zaposlitev diplomirane medicinske
sestre s specialnimi znanji za potrebe
nevrologije.
Ena srednja medicinska sestra je
pridobila izobrazbo in bo zaposlena kot
diplomirana medicinska sestra.
Izpad programa javnih del bomo
nadomestili s tremi dodatnimi
bolničarji.
Zaradi daljše bolniške odsotnosti
pripravnice, se je le-to do 31. 1. 2019
nadomeščalo z dodatno zaposlitvijo, ki
pa je že prenehala.
Na podlagi zahteve Upravnega odbora
Lekarniške zbornice Slovenije je
potrebno zaposliti dva dodatna
magistra farmacije.
Za izvajanje programa magnetne
resonance načrtujemo zaposlitev
dodatnega radiološkega inženirja.
Za uresničevanje programa ZZZS za
razvojno ambulanto je potrebno
dodatno zaposliti 5 profilov: delovnega
terapevta, logopeda, spec. klinične
psihologije, specialnega pedagoga in
socialnega delavca.
Direktorica in pomočnica direktorice
za zdravstveno nego. Strokovni vodja
je prikazan pri zdravnikih specialistih.
Povečanj ne načrtujemo.
Za nadomeščanje porodniške
odsotnosti nameravamo zaposliti enega
ekonomista.
Zaradi potreb dela bomo zaposlili
dodatnega računalniškega tehnika.
V letu 2019 nismo pridobili programa
za izvajanje javnih del.

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2019 smo predvideli tako, da smo izhajali iz stanja
zaposlenih na dan 31. 12. 2018 in predvideli prihode in odhode v naš zavod do konca leta
2019.
Na zadnji dan leta 2019 predvidevamo, da bo fizično prisotnih 501 delavcev, od katerih bomo
dobili za 8 sekundarijev, 19 specializantov in 6 pripravnikov refundirane stroške s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zajetih je tudi 25 delavcev, ki bodo predvidoma delali
drugače kot polni delovni čas (13 invalidov, 8 delavcev, ki delajo krajši delovni čas zaradi
starševstva, 1 delavec, ki opravlja dopolnilno delo ter 3 delavci z delovnim časom krajšim od
polnega.).
Podrobneje glej »Obrazec 3 – Spremljanje kadrov«.
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Predvideni prilivi in odlivi kadra
V bolnišnici so trenutno zaposleni specializanti interne medicine, splošne kirurgije,
radiologije, ginekologije in porodništva, anesteziologije, reanimatologije in perioperativne
medicine ter fizikalne in rehabilitacijske medicine. V letu 2019 kar pet od njih zaključuje
program specializacije, kar za bolnišnico pomeni pet novih specialistov. Na drugi strani pa
dva zdravnika specialista odhajata v pokoj in bosta tako z njimi nadomeščena.
Za realizacijo sanacijskega ukrepa povečanja obravnav pacientov z akutno nevrološko
simptomatiko z namenom skrajševanja čakalnih dob in obravnavo urgentne internistične
nevrološke oskrbe (TELEKAP) je nujno potrebno zaposliti specialista nevrologije. Ker bo
širitev programa nevrologije prinesla tudi EMG ambulanto, bomo na tem področju zaposlili
tudi diplomirano medicinsko sestro s specialnimi znanji.
Zaradi širitve programa endoskopij z namenom skrajševanja dolgih čakalnih dob nameravamo
zaposliti enega zdravstvenega tehnika.
Za uresničitev sanacijskega ukrepa uvedbe sob za polintenzivno terapijo na kirurškem
oddelku, z namenom reorganizacije intenzivne terapije, načrtujemo dodatno zaposliti 2
diplomirani medicinski sestri. Ukrep, ki pomeni strokovni razvoj ter kakovostno in varno
zdravstveno obravnavo najtežjih oddelčnih bolnikov, bo prinesel racionalizacijo kadra in
stroškovno učinkovitost šele v drugi fazi, predvidoma čez dve leti.
V urgentni internistični specialistični ambulanti v popoldanskem in nočnem času je zaradi
zagotavljanja večje varnosti bolnikov nujno potrebna zaposlitev dodatne diplomirane
medicinske sestre.
V letu 2019 bomo pričeli tudi z izvajanjem programa rehabilitacije bolnikov s
kardiovaskularnimi boleznimi, kjer bo potrebna diplomirana medicinska sestra, ki bo skrbela
za bolnike na rehabilitaciji, kar bomo zaradi ekonomičnosti skušali reševati z notranjimi
prerazporeditvami.
Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru ZZZS za pogodbeno leto 2018 je prinesel novosti v
programu razvojne ambulante, predvsem z vidika obvezne minimalne kadrovske zasedbe
tima, zaradi česar moramo v bolnišnici zaposliti 5 dodatnih profilov in sicer delovnega
terapevta, logopeda, specialista klinične psihologije, specialnega pedagoga in socialnega
delavca. Sredstva zanje so zagotovljena v okviru pavšala, po katerem je razvojna ambulanta
financirana.
Na področju radiologije nameravamo za izvajanje programa magnetne resonance zaposliti
dodatnega radiološkega inženirja, s čimer se načrtuje zmanjšanje števila nadur s tega naslova,
zato dodatna zaposlitev ne bo vplivala na povišanje stroškov dela.
Na podlagi zahteve Upravnega odbora Lekarniške zbornice Slovenije nameravamo zaposliti
dva dodatna magistra farmacije, saj bolnišnična lekarna v veliki meri sama izdeluje številne
pripravke in izdelke, poleg tega pa obstoji tudi potreba po stalni prisotnosti farmacevta na
oddelkih.

53

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2019

Obremenjenost kadra
V letu 2019 se bo na podlagi realnih potreb dela zaradi širitev programov in izvajanja
sanacijskih ukrepov število zaposlenih nekoliko povečalo, vendar bomo zaradi vse več težjih
bolnikov, ki potrebujejo kompleksnejšo, dolgotrajnejšo in zahtevnejšo zdravstveno
obravnavo, težko govorili o manjši obremenjenosti kadra, kar se odraža v večanju števila dni
bolniških odsotnosti. Del dodatne obremenitve bo pomenil tudi prenos zdravstvenih storitev
tistih izvajalcev, ki so v preteklih letih opravljali storitve na podlagi podjemnih pogodb in
smo zaradi racionalizacije stroškov v letošnjem letu prekinili sodelovanje z njimi.
V primeru izpada kadra zaradi koriščenja porodniškega dopusta ali dolgotrajnih bolniških
odsotnosti, rešujemo preobremenjenost zaposlenih z večjim številom nadomestnih zaposlitev.
Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanje stanja
Problematiko deficitarnosti posameznih profilov kadra rešujemo z aktivnim iskanjem
potrebnega kadra preko Zavoda RS za zaposlovanje in s kandidiranjem na razpisih za
specializacije, ki jih razpiše Zdravniška zbornica Slovenije.

Organiziranost dela
Prizadevamo si čim več programov realizirati z lastnim kadrom oziroma zaposliti tiste
zdravnike specialiste, ki jih potrebujemo, da izpolnimo svoje obveznosti iz programa,
dogovorjenega z ZZZS. Glede programov, kjer nam to ne uspeva ali nam ne uspeva v celoti,
se poslužujemo najemanja zunanjih izvajalcev preko podjemnih pogodb oziroma pogodb o
strokovnem sodelovanju.
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9.2. OSTALE OBLIKE DELA
Zaradi pomanjkanja zadostnega števila lastnega kadra na posameznih področjih smo tudi v
letu 2019 sklenili podjemne pogodbe in pogodbe o strokovnem sodelovanju z zunanjimi
izvajalci. V spodnjih tabelah je prikazano, na katerih področjih smo sklenili podjemne
pogodbe z zunanjimi izvajalci (predvsem z zdravniki) in z lastnimi zaposlenimi. S slednjimi
smo sklenili podjemne pogodbe za potrebe izvajanja programa SVIT.

Tabela podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci
Profil zunanjega izvajalca
RADIOLOGIJA
Specialist radiologije
INTERNISTIKA
Specialist interne medicine

Št. izvajalcev

1

Dežurstvo
Dežurstvo

Specializant hematologije
PEDIATRIJA
Specialist pediatrije
Specializant pediatrije
NEVROLOGIJA

Specialistični pregledi,
ultrazvočna diagnostika in
konziliarni pregledi

Specialist nevrologije

1

Namen/delo
MR diagnostika
Ultrazvočna diagnostika in
kardiologija
Dežurstvo

KIRURGIJA
Ortopedski program
Specialist ortopedije
Ortopedski program
Diplomirana medicinska sestra
Bariatrične operacije
Specialist splošne kirurgije
Operativni posegi
Specialist splošne kirurgije
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO
Operativni posegi, ambulantni
Specialist ginekologije in
pregledi, dežurstvo in stalna
porodništva
pripravljenost
OSTALO
Specialist soc. med. z organizacijo
Uprava – storitve svetovanja
zdr. varstva
Članstvo v Komisiji 1. stopnje
za umetno prekinitev
Socialni delavec
nosečnosti
Svetovanje o uporabi
Specialist infektologije
antibiotikov na oddelkih
SKUPAJ

4
2

1
1

4
4
2
2

9

1
2
1
35

V primerjavi z letom poprej, ko so bile sklenjene podjemne pogodbe z 42 zunanjimi izvajalci,
je v letu 2019 načrtovanih zgolj 35 zunanjih izvajalcev. Sodelovanje smo prekinili z dvema
specialistoma anestezije in reanimacije, s tremi specialisti nevrologije, ki zaradi zaposlitve
nove specialistke nevrologije, niso več potrebni, z enim pediatrom in dvema internistoma. Na
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novo pa smo sklenili podjemno pogodbo s specialistom splošne kirurgije za edukacijo
operacije ramena.

Tabela podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi
Namen/delo
SVIT program
SVIT program
SVIT program
SKUPAJ

Profil izvajalca
Specialist interne medicine
SMS
DMS

Št. izvajalcev
3
1
1
5

Za izvajanje programa SVIT nameravamo ohraniti vseh 5 podjemnih pogodb z lastnimi
zaposlenimi.

Tabela pogodbe o strokovnem sodelovanju
V spodnji tabeli je prikazano, na katerih področjih bomo za izvajanje dežurne službe in
specialističnih zdravstvenih storitev sklenili pogodbe o strokovnem sodelovanju z zasebniki –
koncesionarji.
Namen/delo
Dežurstvo na otroškem
oddelku
Dežurstvo na ginekološkoporodnem oddelku
Program estetika

Profil zunanjega izvajalca

Št. izvajalcev

Specialist pediatrije

2

Specialist ginekologije in
porodništva
Specialist plastične,
rekonstrukcijske in estetske
kirurgije

SKUPAJ:

2
2
6

Javna dela
V letu 2019 ne načrtujemo zaposlitve po programih javnih del.
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9.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
Storitve čiščenja nam zagotavlja zunanji servis, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Strošek
izvajanja te dejavnosti bo v letu 2019 predvidoma znašal okrog 650.000,00 €. V tej dejavnosti
nimamo zaposlenega nobenega lastnega delavca.
Storitev pranja nam od leta 1996 zagotavlja zunanji dobavitelj. Strošek izvajanja te dejavnosti
bo v letu 2019 znašal približno 270.000,00 €. V tem obdobju bo za dnevno distribucijo
posteljnine in oblek znotraj bolnišnice skrbelo pet delavk, zaposlenih v organizacijski enoti
»pralnica«.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Specializacije in pripravništva
Na dan 31. 12. 2018 je naši bolnišnici zaposlenih 21 specializantov in 13 pripravnikov. Za
vseh teh 34 delavcev smo stroške dobili refundirane s strani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
Trenutno ne zaposlujemo nobenega pripravnika ali specializanta v naše breme, niti ga ne
načrtujemo zaposliti.
Izobraževanje
Tudi v letu 2019 bomo še naprej omejevali izobraževanje delavcev pri zunanjih izvajalcih s
selektivnim odobravanjem izobraževanj, zmanjševanjem števila udeležencev in večjim
posredovanjem znanj oziroma prenosom novih znanj na ostale sodelavce znotraj bolnišnice.
Čim več izobraževanj bomo izvedli znotraj zavoda, saj so stroškovno ugodnejša.
Še naprej bomo izvajali vsa pripravništva in specializacije, za katera imamo pooblastila s
strani Ministrstva za zdravje. Tudi v letu 2019 bomo izvajali klinične vaje študentov visokih
šol in fakultet, s katerimi imamo sklenjene pogodbe.
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10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019
Podrobnejši opis in plan investicijskega vzdrževanja po vrstah in oddelkih za leto 2019.
Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019 – v prilogi, kjer so opredeljeni tudi viri
financiranja navedenih investicij.

10.1. PLAN INVESTICIJ
V tabeli so zavedene investicije, ki so prioriteta 1, kar pomeni, da so nujno potrebne za
nemoteno poslovanje bolnišnice, prav tako pa za ta namen obstaja tudi vir iz sredstev za
namen amortizacije po pogodbi z ZZZS. Navedene investicije v tabeli 1 so zavedene v OBR4 in finančnih izkazih.
Vse načrtovane investicije znašajo 1.463.751,00 EUR, od tega se nanaša na investicijo, ki bo
financirana s strani MZ 258.085 EUR, kar pomeni, da bo znašal vir bolnišnice iz amortizacije
za namen investicij 1.205.666,00 EUR.

Tabela 6: Načrtovane investicije 2019
ODDELEK

NAZIV OPREME

KOLIČINA PRIORITETA

CENA

SKUPAJ VREDNOST

13.857,00 €
13.857,00 €

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA
PROGRAMSKA OPREMA
LABORATORIJ

NADGRADITEV PROGRAMA ZA SPREMLJANJE BOLNIKOV V
ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI

1

1

2.350,00

2.350,00

LABORATORIJ

LABORATORIJSKI INFORMACIJSKI SISTEM

1

1

5.575,00

5.575,00

LEKARNA

PROG.OPREMA ZA POTRJEVANJE ZDRAVIL V EVIDENCI ZAPAZ

1

1

2.432,00

2.432,00

RAČUNALNIŠKI CENTER

DROBNI INVENTAR - PROGRAMSKA OPREMA

1

1

3.500,00

II. NEPREMIČNINE
ZGRADBE
OČESNA AMBULANTA

3.500,00

113.737,00
113.737,00
1

1

1.500,00

1

1

37.000,00

NEVROLOŠKA AMBULANTA

OBNOVA STREHE VETROLOVA
PRENOVA SANITARIJ IN IZGRADNJA INVALIDSKEGA WC V
ČAKALNICI AMBULANTE ZA ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA
PRENOVA PROSTOROV

1

1

1.687,00

1.687,00

KIRURŠKI ODDELEK

PLESKANJE

1

1

679,00

679,00

OTROŠKI ODDELEK

PLESKANJE

1

1

455,00

455,00

FIZIOTERAPIJA

UREDITEV PROSTORA NEVROFIZIOTERAPIJE

1

1

1.500,00

1.500,00

INTERNI ODDELEK

ADAPTACIJA IN SERVIS KISIKOVIH PRIKLJUČKOV

1

1

6.000,00

6.000,00

INTERNI ODDELEK

ZAMENJAVA STREHE

1

1

23.000,00

23.000,00

UPRAVA

PLESKANJE

1

1

881,00

INTERNI ODDELEK

PLESKANJE
UREDITEV (PRENOVA PROSTOROV) ZA REHABILITACIJO KARDIO.
PACIENTOV

1

1

1.035,00

881,00
1.035,00

1

1

40.000,00

40.000,00

LABORATORIJ

INTERNI ODDELEK

1.500,00
37.000,00
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III. OPREMA (A+B)

1.336.157,00

A. MEDICINSKA OPREMA

867.271,00

RENTGENSKE NAPRAVE
RENTGEN

38.000,00
RTG APARAT SIEMENS MOBILETT

1

1

5.746,00

5.746,00

RENTGEN
RTG CEV - MAMOGRAF
OPREMA ZA EHO, ULTRAZVOK
IN DOPPLERSKO
ODSLIKAVANJE

1

1

38.000,00

38.000,00

GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK
ULTRAZVOK

1

1

30.000,00

KIRURŠKI ODDELEK

1

1

24.400,00

UZ OŽILJA

54.400,00

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA
OČESNA AMBULANTA

30.000,00
24.400,00
375.115,00

REFRAKTOMETER

1

1

17.100,00

17.100,00

URINSKA CENTRIFUGA
POCT- PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN NAKUP POCT
LABORATORIJ
GLUKOMETROV IN PROGRAMSKE OPREME IT 1000
I-STAT
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK

1

1

6.000,00

6.000,00

1

1

4.550,00

1

1

9.760,00

SATURATOR ZA NOVOROJENČKA
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK

1

1

950,00

950,00

GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK
CTG APARAT
LUČ ZA FOTOTERAPIJO
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK

1
1

1
1

8.600,00
4.150,00

8.600,00

NEVROLOŠKA AMBULANTA

APARAT ZA EMG PREISKAVE

1

1

19.970,00

19.970,00

ORL

VESTIBULOGRAM

1

1

5.500,00

5.500,00

ORL

DELOVNA POSTAJA
MONITOR ZA MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ ZA OTROŠKI
ODDELEK
APARAT ZA FENO ZA PULMOLOŠKO AMBULANTO
UREDITEV (MEDICINSKA OPREMA) ZA REHABILITACIJO KARDIO.
PACIENTOV
ENDOSKOPSKA LINIJA

1

1

34.000,00

34.000,00

1

1

5.450,00

1

1

3.850,00

1

1

22.235,00

1

1

233.000,00

FIZIOTERAPIJA

TERAPEVTSKA MIZA

1

1

1.700,00

1.700,00

FIZIOTERAPIJA

TERAPEVTSKA MIZA S SISTEMOM ZA DVIG S KOLESI

2

1

2.055,00

4.110,00

FIZIOTERAPIJA

TERAPEVTSKA MIZA ZA ROKO

1

1

560,00

LABORATORIJ

OTROŠKI ODDELEK
OTROŠKI ODDELEK
INTERNI ODDELEK
SKUPNO - BOLNIŠNICA
TERAPEVTIKA

4.550,00
9.760,00

4.150,00

5.450,00
3.850,00
22.235,00
233.000,00
6.370,00

OPERACIJSKA TEHNIKA

560,00
66.420,00

COB

STOLP ARTROSKOPSKI

1

1

40.000,00

COB

ARTROSKOPSKI INŠTRUMENTI

5

1

1.000,00

5.000,00

COB

SPIDER2 SISTEM ZA STABILIZACIJO

1

1

21.420,00

21.420,00

REA

ANESTEZIJSKI APARAT PRIMUS

2

1

40.000,00

80.000,00

REA

2
2

1
1

1.980,00
2.590,00

3.960,00

REA

PERFUSOR
PCA PERFUSOR

KIRURŠKI ODDELEK

UREDITEV POL-INTENZIVNE SOBE (OPREMA MONITOR)

4

1

2.000,00

ANESTEZIJA IN REANIMACIJA

40.000,00

97.140,00

FUNKCIONALNA PODPORA

5.180,00
8.000,00
67.300,00

2

1

12.140,00

24.280,00

GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK
TRANSPORTNI INKUBATOR

1

1

19.600,00

19.600,00

GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK
APARAT N-CPAP

1

1

13.420,00

13.420,00

CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK ASPIRATOR

2

1

5.000,00

10.000,00

1

1

4.000,00

DIALIZA

APARAT ZA DIALIZO

RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE

4.000,00

MONITOR ZA NOVOROJENČKA
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK
DRUGA MEDICINSKA OPREMA

4.000,00
158.526,00

OČESNA AMBULANTA

STROPNA SVETILKA

1

1

3.508,00

3.508,00

INTERNI ODDELEK

BOLNIŠKE POSTELJE

20

1

2.400,00

48.000,00

INTERNI ODDELEK

REANIMACIJSKI VOZIČEK

1

1

1.770,00

1.770,00

KIRURŠKI ODDELEK

BOLNIŠKE POSTELJE - ELEKTRIČNE

10

1

3.400,00

34.000,00

KIRURŠKI ODDELEK

MAVČARSKA MIZA

1

1

8.910,00

8.910,00

KIRURŠKI ODDELEK

PREISKOVALNA MIZA

1

1

1.750,00

1.750,00

NEVROLOŠKA AMBULANTA

PREGLEDNA MIZA

1

1

1.558,00

1.558,00

CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK MAYO MIZICA ZA POSEGE
CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK STOL OPERACIJSKI

2

1

1.140,00

2.280,00

1

1

1.000,00

1.000,00

GINEKOLOŠKA OPERACIJSKA

OPERACIJSKA MIZA

1

1

48.000,00

48.000,00

GINEKOLOŠKA OPERACIJSKA

STOL

1

1

1.000,00

1.000,00

GINEKOLOŠKA OPERACIJSKA

MAYO MIZICA ZA POSEGE

1

1

1.140,00

1.140,00

OTROŠKI ODDELEK

LUČ REFLEKTOR ZA SPREJEMNO AMBULANTO

1

1

610,00

610,00

SKUPNO - BOLNIŠNICA

DROBNI INVENTAR- MEDICINSKA OPREMA

1

1

5.000,00

5.000,00
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B. NEMEDICINSKA OPREMA

468.886,00

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

97.890,00

LABORATORIJ

NAMESTITEV UPS-a ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE

1

1

2.350,00

2.350,00

RENTGEN

BARCO MONITOR

1

1

10.000,00

10.000,00

RENTGEN

DELOVNA POSTAJA

3

1

1.180,00

KIRURŠKI ODDELEK

MONITOR - ELEKTRONSKA ČAKALNA VRSTA ZA OP

4

1

1.000,00

3.540,00
4.000,00

UPRAVA

PRENOSNI RAČUNALNIK

2

1

2.050,00

4.100,00

RAČUNALNIŠKI CENTER

STACIONARNI RAČUNALNIK Z MONITORJEM

15

1

1.000,00

15.000,00

NADGRADNJA DISKOVNEGA POLJA IN POMNILNIKA STREŽNIKA

1

1

33.530,00

RAČUNALNIŠKI CENTER

DISKOVNO POLJE ZA VARNOSTNO KOPIJO PODATKOV

1

1

8.470,00

8.470,00

RAČUNALNIŠKI CENTER

PRENOSNI RAČUNALNIK

5

1

1.400,00

7.000,00

RAČUNALNIŠKI CENTER

MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA

3

1

600,00

1.800,00

RAČUNALNIŠKI CENTER

CISCO SWITCH
DROBNI INVENTAR - RAČUNALNIŠKA OPREMA

1
1

3.100,00
5.000,00

3.100,00

RAČUNALNIŠKI CENTER

1
1

RAČUNALNIŠKI CENTER

DRUGO

33.530,00

5.000,00
370.996,00

FIZIOTERAPIJA

KLIMATSKA NAPRAVA

2

1

1.430,00

2.860,00

KUHINJA

MIKROVALOVNA PEČICA

1

1

3.500,00

3.500,00

KUHINJA

KUHINJSKI ČOK

1

1

890,00

890,00

KUHINJA

ZAMRZOVALNA IN HLADILNA KOMORA

1

1

10.518,00

10.518,00

KUHINJA

KLIMA- STROPNA

2

1

2.825,00

5.650,00

NEVROLOŠKA AMBULANTA

DIKTAFON NAMIZNI

1

1

1.066,00

1.066,00

REA

HLADILNIK ZA ZDRAVILA

1

1

2.360,00

2.360,00

INTERNI ODDELEK

KLIMA

2

1

1.400,00

2.800,00

KLIMA ZA HISTEROSKOPIRNICO IN PORODNI ODDELEK
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK
KLIMA
COB

2

1

1.500,00

3.000,00

1

1

1.051,00

1.051,00

OTROŠKI ODDELEK

LEŽALNIKI ZA STARŠE

10

1

1.290,00

12.900,00

OTROŠKI ODDELEK

KLIMA ZA PODSTREŠJE - ZDRAVNIŠKE SOBE

1

1

1.400,00

1.400,00

UPRAVA

KLIMA

1

1

1.409,00

1.409,00

PBZ

PARAVAN

1

1

1.566,00

1.566,00

KIRURŠKI ODDELEK

PARAVAN

1

1

1.566,00

1.566,00

DIALIZA

NADGRADNJA SISTEMA ZA PRIPRAVO ULTRA ČISTE VODE

1

1

24.001,00

24.001,00

SKUPNO - BOLNIŠNICA

DOBAVA IN MONTAŽA SEMAFORJA

1

1

1.374,00

1.374,00

SKUPNO - BOLNIŠNICA

TRAFO POSTAJA, AGREGAT

1

1

258.085,00

SKUPNO - BOLNIŠNICA

DROBNI INVENTAR- NEMEDICINSKA OPREMA

1

1

258.085,00
35.000,00

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I+II+III)

35.000,00
1.463.751,00

Tabela načrtovanih investicij vsebuje tudi nabavo trafo postaje in agregata v višini 258.085
EUR, ki bo sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje. Prav tako načrtujemo za 58.000
EUR donacij za nabavo opreme, kar pomeni, da načrtovane investicije iz lastnih virov oz.
amortizacije znašajo 1.147.666 EUR.
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA
PROGRAMSKA OPREMA:
-

-

-

Nadgraditev programa za spremljanje bolnikov v antikoagulantni ambulanti. Posodobitev
dela v antikoagulantni ambulanti, ki bo omogočila možnost sledljivosti rezultatov.
Laboratorijski informacijski sistem. Zamenjava laboratorijskega informacijskega sistema
je izrednega pomena za delovanje oddelka, saj doprinaša veliko h kakovosti dela ter
zniževanju stroškov.
Programska oprema za potrjevanje zdravil v evidenci ZAPAZ. Programska oprema
omogoča sledljivost, identifikacijo in preverjanje avtentičnosti vsakega pakiranja zdravila.
Z namenom preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo se je
9.2.2019 v državah članicah EU pričela izvajati Delegirana uredba komisije (EU)
2016/161, ki predpisuje obvezno nameščanje zaščitnih elementov na zdravila ter
vzpostavitev informacijskega sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil.
Drobni inventar. Med drugim zajema Office licence (zaradi nabave nove strojne opreme)
ter Eset antivirus licence (letna obnova licenc).
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II. NEPREMIČNINE
ZGRADBE:
-

-

Obnova strehe vetrolova očesne ambulante. Streha je dotrajana in pušča ob večjih nalivih,
kjer voda teče v prostore vetrolova. Tla so mokra, spolzka in posledično nevarna za
paciente.
Prenova sanitarij in izgradnja invalidskega wc-ja v čakalnici ambulante za odvzem
biološkega materiala. Potrebna obnova v kompletu z inštalacijami zaradi dotrajanja.
Prenova prostorov nevrološke ambulante. Zaradi vzpostavitve nevrološke ambulante ter
dodatne zaposlitve nevrologa je potrebna prenova prostorov.
Pleskanje kirurškega oddelka. Zaradi dotrajanosti prostorov je potrebno izvesti pleskanje
kirurškega oddelka.
Pleskanje otroškega oddelka. Zaradi dotrajanosti prostorov je potrebno izvesti pleskanje
igralnice otroškega oddelka.
Ureditev prostora nevrofizioterapije. Nov program razvojne zahteva delo treh
fizioterapevtk.
Adaptacija in servis kisikovih priključkov. Oprema je dotrajana in servis ni bil opravljen
10 let.
Zamenjava strehe – interni oddelek. Streha je dotrajana in pušča ob nalivih.
Pleskanje uprave. Zaradi dotrajanosti prostorov je potrebno izvesti pleskanje oddelka
uprave.
Pleskanje internega oddelka. Zaradi dotrajanosti prostorov je potrebno izvesti pleskanje
internega oddelka.
Ureditev (prenova prostora) za rehabilitacijo kardio. pacientov. Nov program
kardiorehabilitacije zahteva prenovo prostorov za delovanje.

III. OPREMA
A. MEDICINSKA OPREMA
RENTGENSKE NAPRAVE:
-

Obnova RTG aparata Siemens Mobilett. Zaradi dotrajanosti RTG aparata je potrebna
temeljita obnova.
RTG cev – mamograf. Cev v okvari, posledično je program DORA ogrožen.
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OPREMA ZA EHO, ULTRAZVOK IN DOPPLERSKO ODSLIKAVANJE:
-

Ultrazvok- ginekološki oddelek. Temeljni aparat v ginekologiji, stari aparat ne dela več in
ga je potrebno nadomestiti.
UZ ožilja. Na leto naredimo več kot sto operacij varic, kjer aparat potrebujemo pri vsaki
operaciji.

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA:
- Refraktometer. Zaradi dotrajanosti refraktometra ( 30 let) in netočnih meritev smo podali
v plan nabave elektronski refrakrometer.
Aparat je nadgradnja obstoječega in ima v enem elektronsko refrakrometrijo,
keratometrijo, tonometrijo in pahimetrijo. Z enim aparatom imamo 4 funkcije, pacienta ni
potrebno presedati iz enega aparata na drugega, kar je pri starosti naših pacientov zelo
prijazno do njih, zdravstvenemu osebju da vse potrebne informacije.
- Urinska centrifuga. Delo v laboratoriju je močno oteženo, saj sta na voljo le dve delujoči
urinski centrifugi za vse postopke, ena je v okvari in zastarela ter je ni mogoče več
popraviti. Urinska centrifuga služi za izvajanje analize sedimenta urina, ki spada med
urgentne preiskave in analize uropepsina (predvsem za pediatrično populacijo).
- POCT- priprava dokumentacije in nakup POCT glukometrov in programske opreme IT
1000. Posodobitev merjenja krvnega sladkorja, možnost sledljivosti rezultatov.
- I-STAT. Omogoča ključne laboratorijske preiskave pri bolnem novorojencu –
obposteljna preiskava, takojšen rezultat, minimalni odvzem krvi.
- Saturator za novorojenčka. Potrebujemo novega zaradi zastarelosti starega saturatorja, saj
je merjenje SatO2 obvezen del pregleda novorojenca.
- CTG APARAT. Temeljni aparat v porodništvu, stari ne deluje več in ga je potrebno
nadomestiti.
- Luč za fototerapijo. Potrebujemo še eno, saj z dvema ne pokrijemo potreb zdravljenja s
fototerapijo novorojencev z zlatenico.
- Aparat za EMG preiskave. Aparat je potreben za novo ekipo s programom za emg.
- ORL – vestibulogram. Potrebna zamenjava zaradi dotrajanega aparata. Dosedanji aparat
se nenehno kvari, občasno preneha delovat, je star 10 let ter odpisan.
- ORL- delovna postaja. Povsem dotrajana, ne deluje več.
- Monitor za merjenje vitalnih funkcij za otroški oddelek. Nujno potrebna investicija za
zdravljenje vitalno ogroženih pacientov.
- Aparat za feno za pulmološko ambulanto- otroški oddelek. Nujna potrebna investicija za
izvajanje sodobne diagnostike.
- Ureditev (medicinska oprema) za rehabilitacijo kardio. pacientov. Nov program
kardiorehabilitacije zahteva medicinsko opremo za delovanje.
- Obnova endoskopske linije internega oddelka. V SB Ptuj v sklopu gastroenterologije
internega oddelka izvaja ambulantno in hospitalno diagnostično in terapevtsko obravnavo
pacientov z boleznimi gastrointestinalnega trakta: gastroskopije, kolonoskopije in
ultrazvočno obravnavo hospitalnih in ambulantnih pacientov vseh starostnih skupin.
Zadnji trendi kažejo, da obravnavamo paciente tudi iz drugih regij (Maribor, Murska
Sobota, v manjši meri še mejnih področij Celja in Slovenj Gradca) in tudi tiste, ki so bili v
preteklosti že obravnavani v drugih diagnostičnih centrih. Odlično sodelujemo z vsemi
ostalimi bolnišničnimi oddelki in tako nudimo tudi posege v sedaciji, anesteziji pa tudi ob
sodelovanju kirurga in pediatra. Podatki kažejo na naše odlične diagnostične in
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terapevtske rezultate, a še vedno povečevanje čakalnih vrst in eno najvišjih stopenj
obolenj prebavil v državi ( rak, jetrna ciroza, okuženost s Helicobacter pylori,…), zato
želimo povečati obseg in program dela, postati želimo regijski gastroenterološki center. V
letu 2016 smo opravili 2075 endoskopskih preiskav. Oprema, ki je v povprečju stara 9 let
več ne omogoča posodabljanja in ustreznega servisiranja! Imamo lastni strokovni kader:
3,5 zdravnika specialista in 2 medicinski sestri, ki večino programa opravi v rednem
delovnem času (razen SVIT). Za izvajanje kakovostne, varne in učinkovite obravnave
pacientov pa potrebujemo vlaganja v posodobitev opreme, kar nam nenazadnje nalagajo
tudi že nekaj letna poročila nadzorov pogojev dela v programu SVIT, v katerem
sodelujemo in od nas zahteva hitro odpravo pomanjkljivosti. Dejavnost je tudi stroškovno
učinkovita.
V ta namen smo si zadali naslednje cilje, ki morajo biti realizirani v letu 2019:
▪ Nabava sodobne endoskopske opreme in endoskopskega ultrazvoka z namenom
dviga kakovosti dela, povečanje programa dela in širitev diagnostičnih možnosti,
▪ Povečanje programa ob ustrezni kadrovski zasedbi
▪ Vpeljava novih diagnostičnih možnosti (npr. urea dihalni test, pH – metrija impedanca požiralnika),
▪ Vpeljava novih terapevtskih možnosti (npr. ligature, Hemospray, PEG, APC,
endoskopske preiskave v anesteziji),
▪ širitev ambulantne ultrazvočne diagnostike trebuha,
▪ vzpostavitvi centra za zdravljenje bolnikov z KVČB z biološkimi zdravili.

TERAPEVTIKA:
-

Terapevtska miza. Terapevtska miza je namenjena za prilagojen prostor zaradi potreb
ambulante fizioterapije.
Terapevtska miza s sistemom za dvig s kolesi. Terapevtski mizi sta namenjeni za
nemoteno delovanje ter zaradi vzpostavitve ambulante za nevrofizioterapijo.
Terapevtska miza za roko. Namenjena za razgibavanje roke v prilagojenem prostoru
ambulante fizioterapije.

OPERACIJSKA TEHNIKA:
-

Stolp artroskopski. Izrazito povečano število artroskopskih operacij, sedaj pričnemo z
ramenskimi artroskopijami.
Artroskopski inštrumenti. Lani naredili za leto in pol operacij, enormna obraba
inštrumentov.
Spider2 sistem za stabilizacijo. Pričenjamo s programom artroskopij ramena, kjer je
sistem za stabilizacijo roke nujno potreben.

ANESTEZIJA IN REANIMACIJA:
-

Anestezijski aparat Primus. Nujna zamenjava obstoječega 28 let starega aparata SULLA
880V, ki se uporablja za anestezijo porodnic. Servisiranje aparata več ni možno in zaradi
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tega se postavlja pod resen vprašaj varno in strokovno vodenje najnujnejših operacijskih
posegov v okviru porodnišnice. Težava lahko nastopi dobesedno ta trenutek. Hkrati pa bi
za potrebe OP programa morali nadomestiti postopoma vse ostale aparate, ker delo z
njimi po večini ni več varno.
Perfusor. Potrebujemo za natančno točenje zdravil med anestezijo v op. in na oddelku.
PCA perfusor. Potrebujemo za analgezijo med porodom ultiva in kolonoskopije v
sedaciji.
Ureditev pol-intenzivne sobe (oprema monitor). Urejanje dolgo pričakovane
polintenzivne sobe na kirurgiji, ki bo povečala varnost bolnikov.

FUNKCIONALNA PODPORA:
-

-

Dializni aparati. Nujno je potrebna zamenjava dveh povprečno 15 let starih aparatov,
katerih vzdrževanje je tako strokovno, kot stroškovno neučinkovito.
Transportni inkubator za novorojenca. Za oskrbo in transport bolnih novorojencev znotraj
porodnišnice (porodne sobe - oddelek) ali bolnišnice (v primeru urgentnega carskega reza,
ki je občasno še opravljen v COB). Stari transportni sistem je za odpis.
Aparat N-CPAP. Nudi začetno dihalno podporo pri dihalni stiski novorojenca, pomembno
prepreči slabšanje dihalnega stanja pri bolnem novorojencu.
Aspirator. Zamenjava obstoječih zaradi iztrošenosti ter ker sukcija ni zadostna.

RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE:
-

Monitor za novorojenčka. Monitor vitalnih funkcij za novorojenčka je nujna oprema na
reanimacijski mizici v porodnih sobah.

DRUGA MEDICINSKA OPREMA:
-

-

-

Stropna svetilka. Stropna svetilka je potrebna za vir svetlobe, ki jo potrebujemo pri
operacijah, ki jih opravljamo v lokalni anesteziji. To so operacije halacija, blefarohalaze,
op. plastika vek in druge op. plastike.
Investicija v bolniške postelje in nočne omarice na internem odd. in kirurgiji je nujno
potrebna zaradi dotrajanosti, nezmožnosti prilagajanja višine postelje med delom in
čiščenja poškodovanih omaric in je bila načrtovana že v letu 2016, vendar ni bila
realizirana. Povprečna starost postelj, ki jih je potrebno zamenjati je nad 30 let. Postopno
bo potrebno letno investirati v ta sredstva, saj bomo lahko le tako zagotovili varne
delovne pogoje za zdravstvene delavce in preprečevali neljube dogodke (padci) pri
pacientih.
Reanimacijski voziček – interni oddelek. Potrebna nabava, saj ga na oddelku ni.
Mavčarska miza. Starost, dotrajanost in nefunkcionalnost sedanje mavčarske mize, ki ne
ustreza standardom (več kot 40 let stara).

64

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

-

-

-

-

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2019

Preiskovalna miza. Sedanja preiskovalna miza ima zlomljeno podvozje, zato je potrebna
nova.
Pregledna miza za nevrološko ambulanto. Pregledna miza je namenjena za nemoteno
delovanje ter vzpostavitve nevrološke ambulante.
Mayo mizica za posege – COB. Zamenjava obstoječe zaradi iztrošenosti ter ker zaradi
obrabe ni mogoča več nastavitev po višini.
Stol operacijski- COB. Zamenjava obstoječega zaradi iztrošenosti ter pomanjkanja
opreme.
Operacijska miza- ginekološka. Na ginekološkem oddelku je za izvajanje malih
ambulantnih pogsegov kot so histeroskopija in operacija urinske inkontinence potrebna
investicija v operacijsko mizo. Trenutno omenjene posege izvajamo v porodnem bloku,
kar ni v skladu s stroko.
Stol- ginekološka operacijska. Na ginekološkem oddelku je za izvajanje malih
ambulantnih pogsegov kot so histeroskopija in operacija urinske inkontinence potrebna
investicija v operacijski stol. Trenutno omenjene posege izvajamo v porodnem bloku, kar
ni v skladu s stroko.
Mayo mizica za posege – ginekološka operacijska. Na ginekološkem oddelku je za
izvajanje malih ambulantnih pogsegov kot so histeroskopija in operacija urinske
inkontinence potrebna investicija v mayo mizico za posege. Trenutno omenjene posege
izvajamo v porodnem bloku, kar ni v skladu s stroko.
Luč reflektor za sprejemno ambulanto. Potrebno za varnost pri pregledih ter pri izvajanju
punkcij.
Drobni inventar. Med drugim zajema razno medicinsko opremo za otroški oddelek
(stetoskopi, otoskopi, saturatorji), stole za terapijo za oddelek fizioterapije, nočne omarice
za interni ter kirurški oddelek ter voziček s policama, ki je namenjen za nemoteno
delovanje ter vzpostavitve nevrološke ambulante.
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B. NEMEDICINSKA OPREMA
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA:

-

-

-

-

Namestitev UPS-a za neprekinjeno napajanje. UPS za laboratorij je potreben, ker naprave
potrebujejo neprekinjeno napajanje za delovanje, saj ko pride do izpada elektrike nastane
škoda.
Barco monitor. Zaradi dotrajanosti dosedanjega barco monitorja, potrebna zamenjava.
Delovna postaja. Zaradi dotrajanosti treh delovnih postaj radiologov, potrebna zamenjava.
Monitor- elektronska čakalna vrsta za OP. Oprema je potrebna za varovanje bolnikovih
podatkov, lažje planiranje in spremljanje operativnega programa.
Prenosna računalnika – uprava. En kos prenosnika namenjen zaradi nove funkcije
strokovnega vodja, zaradi obsega dela ter zahtev. Drug kos prenosnika namenjen pravnici
zaradi povečanega obsega dela izven rednega delovnega časa.
Stacionarni računalnik z monitorjem. Potrebna zamenjava dotrajanih.
Nadgradnja diskovnega polja in pomnilnika strežnika, diskovno polje za varnostno kopijo
podatkov. Najbolj nujna zadeva na računalniškem oddelku. Diskovje je zapolnjeno,
pomnilniki so zasedeni. Nimamo več možnosti dodatne virtualizacije. Posledično nam bo
celotni informacijski sistem upočasnjeno deloval in tudi občasno blokiral.
Prenosni računalnik. Potrebni dodatni prenosniki, kjer stacionarni računalnik ne pride v
poštev.
Multifunkcijska naprava. Potrebna zamenjava dotrajanih in potreba po dodatnih.
Cisco switch. Potreba po dodatnih priklopih v komunikacijski omari.
Drobni inventar. Med drugim zajema razno računalniško opremo, kot so tiskalniki,
monitorji in podobno.

DRUGO:
-

Klimatska naprava. Klimatska naprava je namenjena za prostor elektroterapije in
fizioterapije.
Mikrovalovna pečica. Zaradi nihanja pri naročilih hrane, je potreba po hitri pripravi
obrokov velika. Kuhinja do sedaj mikrovalovne pečice ni imela.
Kuhinjski ČOK. Namenjeno za obdelavo in pripravo mesa po standardu HACCP.
Zamrzovalna in hladilna komora. Zaradi dotrajanosti zamrzovalnih skrinj je investicija v
zamrzovalno in hladilno komoro nujno potrebna.
Klima- stropna. Zaradi neprimernih delovnih razmer v poletnih mesecih dograjujemo
sistem hlajenja kuhinje.
Dikatafon namizni. Namenjen za nemoteno delovanje ter vzpostavitev nevrološke
ambulante.
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Hladilnik za zdravila. Na oddelku REA ni ustreznega hladilnika za skladiščenje zdravil, ki
morajo biti v hladilniku. Uporablja se gospodinjski hladilnik v katerem ni konstantne
temperature.
Klima- interni oddelek. Potrebna nabava novih klim zaradi dotrajanosti v kardiološkem
kabinetu ter dodatni potrebi na krilu 3 internega oddelka, kjer je trenutno samo ena in ne
zadošča.
Klima za histeroskopirnico in porodni oddelek. Ena klima je namenjena za novo
operacijsko dvorano na oddelku za izvajanje malih ambulantnih posegov, kot so
ambulantne histeroskopije in operacije urinske inkontinence. Nabava druge klime je
namenjena zaradi dotrajanosti obstoječe klime na porodnem oddelku, ki se nenehno kvari.
Klima- COB. Nujna zamenjava zaradi dotrajanosti ter nenehnega servisiranja obstoječe
klime na oddelku COB.
Ležalniki za starše- otroški oddelek. Ležalniki za starše so namenjeni za sprostitev akutnih
bolniških postelj za paciente.
Klima za podstrešje- zdravniške sobe. Nabava zaradi nemogočih pogojev v poletnih
mesecih v zdravniških sobah, ki so nameščene v podstrešju.
Klima- uprava (toaleta). Zaradi dotrajanosti potrebna zamenjava stare klime, ki je nujno
potrebna za hlajenje strojne opreme, ki se nahaja na toaleti uprave.
Paravan- PBZ. Namenjen za oddelek PBZ, da se pri pregledu pacienta omogoči zasebnost
priprave na pregled.
Paravan- kirurški odd. Namenjen za kirurški oddelek, da se pri pregledu pacienta omogoči
zasebnost priprave na pregled.
Obnova sistema za pripravo ultra čiste vode. Sistem je star preko 20 let, vzdrževanje zelo
drago in neustrezno.
Dobava in montaža semaforja. Namenjen za ureditev režima parkiranja v okolici
bolnišnice.
Trafo postaja, agregat. Investicija v novo trafo postajo in agregat je nujno potrebna zaradi
dotrajanosti obstoječe in nezmožnosti zagotavljanja povečane potrebe po električni
energiji (Magnetna resonanca, klimatizacija…), ter nevarnosti popolne odpovedi oskrbe z
električno energijo v bolnišnici. Agregati, ki jih uporabljamo so starejši od 40 let in kljub
rednim pregledom ni garancije da se bo agregat vklopil, ko bo prišlo do izpada električne
energije. Trenutno imamo izposojen transformator 1000kVA od Elektro MB, kar je bila
začasna rešitev ob postavitvi MR.
Drobni inventar. Med drugim zajema pisarno namestnice oddelka in vodje kakovosti
(izdelava pohištva) za oddelek laboratorij, nabava opreme za kardiološko rehabilitacijo
pacientov na internem oddelku, hladilnik v septiki v COB, stolčki za hranjenje ter
pohištvo za dežurno sobo za otroški oddelek.
Namestnica predstojnice in vodja kakovosti imata poleg svojega rednega dela še veliko
dodatnih zadolžitev, za katere potrebujeta prostor izven laboratorija, kjer se izvaja
rutinsko delo. V obstoječih prostorih je potrebno zamenjati delovne površine, predalnike
ter omare za dokumente, ki so dotrajani.
Nov program kardiorehabilitacije zahteva razno nemedicinsko opremo za delovanje.
V obstoječem hladilniku v septiki ni možno več regulirati temperature. Hladilnik je
namenjen za hrambo določenih zdravil, ki to zahtevajo.

67

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2019

Trenutno pohištvo za dežurno sobo na otroškem oddelku (postelja z jogijem, stoli, omara)
je dotrajano in primerno za odpis, potrebno nadomestiti z novim pohištvom. Dosedanji
stolčki za hranjenje otrok na otroškem oddelku so uničeni, ni zagotovljena varnost otrok
med hranjenjem in so pripravljeni za odpis.
Oprema za nevrološko ambulanto je namenjena za nemoteno delovanje ter vzpostavitev
ambulante.
Nabava čitalca je najbolj optimalna rešitev za identifikacijo in preverjanje avtentičnosti
vsakega pakiranja zdravila za namen preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito
dobavno verigo. 9.2.2019 se je v državah članicah EU pričela izvajati Delegirana uredba
komisije (EU) 2016/161, ki predpisuje obvezno nameščanje zaščitnih elementov na
zdravila ter vzpostavitev informacijskega sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil.

PREDVIDENO ZA FINANCIRANJE S STRANI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE
ODDELEK

NAZIV OPREME

KOLIČINA PRIORITETA

CENA

RENTGEN
RENTGEN
RENTGEN
CENTRALNI
OPERACIJSKI BLOK
CENTRALNI
OPERACIJSKI BLOK
CENTRALNI
OPERACIJSKI BLOK
CENTRALNI
OPERACIJSKI BLOK
SKUPNO IN
OPREMA IZ FN 2018

SKUPAJ VREDNOST

3.966.234,00 €

SKUPAJ

RTG aparat-DIASKOPSKI
C-LOK OP
NADGRADNJA MR
OPERACIJSKA MIZA
TRAVMATOLOŠKA
STOLP ENDOSKOPSKI z
video linijo in optiko
STERILIZATOR SS
STERILIZATOR CS
LEKARNA

1

1

496.000,00 €

496.000,00

1

1

293.000,00 €

293.000,00

1

1

611.000,00 €

611.000,00

1

1

116.537,00 €

116.537,00

1

1

194.339,00

194.339,00

1

1

86.727,00

86.727,00

1

1

89.331,00

89.331,00

1

1

2.079.300,00

2.079.300,00

Oprema navedena v zgornji tabeli je predvidena za financiranje s strani Ministrstva za
zdravje in ni vključena med lastna sredstva za namen investicij. V primeru, da bo ta oprema
odobrena bo potreben rebalans finančnega načrta.
-

RTG aparat- diaskopski. RTG aparat na oddelku je temeljni RTG aparat, njegova
dotrajanost je končna, vsak hip se lahko pokvari.
C-LOK OP. Aparat je v zadnjih letih nehal delati med operacijo, opravljeni so bili
številni servisi.
Nadgradnja MR. Sedanji aparat ni več konkurenčen, v letih in predvsem ogromnem
številu preiskav je zastaral.
Operacijska miza na kateri opravimo večino travmatoloških operacij je bilo potrebno lani
zaradi loma, ki ga ni bilo moč več popraviti, izločiti iz uporabe in jo nadomestiti z
operacijsko mizo, ki je bila že pred tem odpisana in izločena iz uporabe. Na omenjeni
mizi opravimo letno 900 operacij v splošni anesteziji. Miza se ne da ustrezno fiksirati na
podlago, akumulatorska baterija preko katere se z mizo upravlja je iztrošena, zato mora
biti miza vedno priklopljena na električno omrežje, kar ni v skladu z strokovnimi
standardi. Operacijska miza je iz leta 1980 in je ni moč več ustrezno servisirati. Miza se
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prav tako ne more dvigniti na določeno višino, zato je delo otežkočeno in nevarno za
bolnika.
Endoskopski stolp za operacijsko dvorano. Število operacij pri katerih se potrebuje
endoskopski stolp zaradi nove doktrine in tudi večjega operativnega programa iz leta v
leto narašča. V kirurški dvorani imamo dva endoskopska stolpa stara 15 let. Operiranje na
obstoječih stolpih je težavno, saj je slika zamegljena, motna in neostra. Alarmantno pa je
dejstvo, da smo zadnji mesec med samo operacijo kar dvakrat ostali brez slike, kljub
rednemu servisiranju stolpov in je bilo med operacijo potrebno čakati tako dolgo, da se je
drugi endoskopski stolp sprostil, da smo lahko prvo operacijo varno končali. V zadnjem
času se vse pogosteje dogaja, da občasno potrebujemo tri endoskopske stolpe hkrati
(urgentne operacije).
Ne glede na finančno situacijo v kateri se nahaja bolnišnica je nujno potrebo nabaviti
novo kirurško travmatološko mizo in endoskopski stolp s pripadajočo optiko, saj v
nasprotnem primeru ne bo možno realizirati zastavljenega operativnega programa,
oziroma bo ena operacijska soba ostala zaprta in se bo ustrezno podaljšala čakalna doba.
Lekarna. Namen investicije je zagotoviti dimenzijsko, funkcionalno in tehnološko
ustrezne prostore bolnišnične lekarne in zanje zagotoviti delovnim procesom ustrezno
novo tehnološko opremo, s čimer bodo zagotovljeni ustrezni pogoji glede prostorov in
opreme za opravljanje bolnišnične lekarniške dejavnosti in v tem okviru tudi pogoji za
aseptično delo. Glavni cilj investicije je ureditev prostorov v skladu s strokovnim in
zakonskimi zahtevami, kar bo omogočilo verifikacijo lekarne ter boljšo kakovost in
varnost bolnikov, Z zagotovitvijo pogojev za varno pripravo aseptičnih magistralnih
pripravkov se lahko izključi tveganje bolnišnične okužbe bolnika z neustreznim
zdravilom.

Urgentni center Ptuj

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se projekt urgentnega centra racionalizira in išče
rešitev, ki bi bila strokovno še sprejemljiva, hkrati pa izvedljiva z razpoložljivimi finančnimi
sredstvi. V prvi polovici leta se načrtuje zapiranje finančne konstrukcije v sodelovanju z
Ministrstvom za zdravje ter objava razpisa za izbiro izvajalca, v drugi polovici leta pa začetek
gradnje.
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10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019 – v prilogi
Višina načrtovanih vzdrževalnih del je izkazana v prilogi: Obrazec 5. V letu 2019 načrtujemo
za 465.405 EUR stroškov vzdrževanja. Stroški načrtovanih vzdrževalnih del predstavljajo v
letu 2019 podobne postavke kot v letu 2018. Načrtovani stroški vzdrževanja so predvsem
posledica rednega vzdrževanja drage medicinske opreme, prav tako pa zelo stare in dotrajane
opreme. Največji strošek predstavlja načrtovano vzdrževanje medicinske opreme, od tega
rentgenske opreme (RTG, MR…). Drugi največji strošek predstavlja vzdrževanje
računalniške opreme v znesku, od tega velik del za vzdrževanje programske opreme za RTG
sistem. Strošek vzdrževanja nemedicinske opreme prav tako predstavlja pomemben strošek
bolnišnice. Strošek odpisanosti opreme je v letu 2018 znašal 0,84. V letu 2019, zaradi novih
nabav sicer načrtujemo znižanje tega indeksa na 0,81, kar pa še vedno pomeni zelo zastarelo
opremo in posledično visoke stroške vzdrževanja.
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PRILOGE K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU
ZA LETO 2019

PRILOGE K PROGRAMU DELA IN
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PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU
‒ Obrazec 1: Delovni program 2019
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019
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‒ Obrazec 7: Načrt IT 2019
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
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IME UPORABNIKA: BOLNIŠNICA PTUJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

BILANCA STANJA
na dan 31. 12.
(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
SKUPINE
KONTOV
1

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

2

3

ZNESEK

2018
4

FN 2019
5

SREDSTVA
00

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

01

001

10.264.354

10.626.721

002

808.034

821.889

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

479.163

550.000

02

NEPREMIČNINE

004

15.270.738

15.382.103

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

7.397.789

7.700.000

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

12.521.523

13.838.670

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

10.458.989

11.165.941

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

0

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

009

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

011

0

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

012

1.956.263

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

815

800

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

402.060

30.000

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

416.227

250.000

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

7.160

8.000

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017

1.108.312

500.000

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

019

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

8.425

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

0

19

022

13.264

023

665.582

30

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

665.582

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

026

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

027

0

34

PROIZVODI

028

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

37

DRUGE ZALOGE
I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

031

0

032

12.886.199

12.024.521

033

33.077

33.077

034

5.919.817

5.963.249

035

0

99

797.800

9.000

600.000

600.000

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

20

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

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

1.438.989

1.520.000

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037

3.611.570

3.585.500

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

75.049

70.000

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039

679.299

678.105

25

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

040

97.644

97.644

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

041

17.151

12.000

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

0

29

043

115

044

6.966.382

90

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

045

0

91

REZERVNI SKLAD

046

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

934.300

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0

050

0

051

0

052

0

6.061.272

800.000

9412

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

054

292.945

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

055

788.832

326.190

056

8.711.178

8.490.130

057

0

9410
9411

195.301

981

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

0

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

059

3.760.873

3.750.349

060

12.886.199

12.024.521

061

33.077

33.077

980

99

IME UPORABNIKA: BOLNIŠNICA PTUJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV
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A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Oznaka
za AOP

ZNESEK

Indeks

Plan

Ocena
realizacije

Plan

2018

2018

2019

Plan 2019 /
Plan 2018

Razlika

Plan 2019 / Ocena Plan 2019 - Ocena
realizacije 2018
realizacije 2018

860

26.690.839

27.156.345

29.567.426

110,78

108,88

2.411.081

861

26.690.839

27.156.345

29.567.426

110,78

108,88

2.411.081

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

862

#DIV/0!

#DIV/0!

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

863

#DIV/0!

#DIV/0!

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

864

#DIV/0!

#DIV/0!

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

2

5

5

250,00

100,00

0

763

C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

866

124.320

105.043

110.000

88,48

104,72

4.957

867

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

868

#DIV/0!

#DIV/0!

0

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

869

#DIV/0!

#DIV/0!

0

110,67

108,86

2.416.038
-169.607

460

STROŠKI MATERIALA

873

461

874

4.276.464

875

16.262.741

del 464

STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
(876+877+878)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

12.892.621

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

2.072.079

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

462

G) AMORTIZACIJA

879

463

H) REZERVACIJE

880

J) DRUGI STROŠKI

881

72.758

74.803

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

25.207

468

L) DRUGI ODHODKI

883

22.354

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)

884

0

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

885

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)
Davek od dohodka pravnih oseb

886

del 764
del 764

del 466

465,00

del 80

870

26.815.161

27.261.393

29.677.431

871

10.113.604

10.494.992

10.325.385

887

889

0

6.046.807

103,59

97,91

-129.107

4.319.078

4.278.578

100,05

99,06

-40.500

16.334.015

18.164.462

111,69

111,21

1.830.447

12.802.379

14.232.492

110,39

111,17

1.430.113

2.071.757

2.306.604

111,32

111,34

234.847

1.298.041

1.459.879

1.625.366

125,22

111,34

165.487

1.220.000

858.432

1.080.000

88,52

125,81

221.568

#DIV/0!

#DIV/0!

0

74.303

102,12

99,33

-500

22.693

21.493

85,27

94,71

-1.200

1.264

1.264

5,65

100,00

0

26.224

0

#DIV/0!

0,00

-26.224

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0,00

-26.224

29.666.907

107,04

106,67

1.854.484

10.524

#DIV/0!

#DIV/0!

10.524

5.837.140

6.175.914

26.224
27.716.664

27.812.423

901.503

551.030

890

del 80

891

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)

892

Število mesecev poslovanja

98,38
#DIV/0!

888

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo
število)

102,09
#DIV/0!

872

10.524

901.503

551.030

893

0,00

0,00

-551.030

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

10.524

0,00

0,00

-551.030

#DIV/0!

#DIV/0!

0

894

526

540

#DIV/0!

102,66

14

895

12

12

#DIV/0!

100,00

0

IME UPORABNIKA: BOLNIŠNICA PTUJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

ZNESEK

Oznaka
za AOP

Plan 2018

JAVNA SLUŽBA

760

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Ocena realizacije 2018

TRG

JAVNA SLUŽBA

Plan 2019

TRG

JAVNA SLUŽBA

TRG

660

25.876.999

813.840

26.297.657

858.688

28.638.466

928.960

661

25.876.999

813.840

26.297.657

858.688

28.638.466

928.960

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

662

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

663

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

664

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

2

0

5

0

5

763

666

4.060

120.260

3.388

101.655

5.000

105.000

667

0

0

0

0

0

0

del 764

C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

669
670

25.881.059

934.102

26.301.045

960.348

28.643.466

1.033.965

671

9.525.007

588.597

9.892.471

602.521

9.692.864

632.521

del 466

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

668

672

460

STROŠKI MATERIALA

673

5.669.512

167.628

5.998.557

177.357

5.854.450

192.357

461

STROŠKI STORITEV

674

3.855.495

420.969

3.893.914

425.164

3.838.414

440.164

675

16.097.566

165.175

16.168.153

165.862

17.990.307

174.155

676

12.760.992

131.629

12.671.671

130.708

14.095.249

137.243

del 464

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

2.051.454

20.625

2.051.135

20.622

2.284.951

21.653

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

1.285.120

12.921

1.445.347

14.532

1.610.107

15.259

462

G) AMORTIZACIJA

679

1.212.385

7.615

853.074

5.358

1.073.838

6.162

463

H) REZERVACIJE

680

0

0
814

465,00

J) DRUGI STROŠKI

681

72.069

689

74.095

708

73.489

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

25.207

0

22.693

0

21.493

468

683

22.152

202

1.253

11

1.251

13

684

0

0

26.224

0

0

0

del 469

L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

26.224

0

26.954.386

762.278

27.037.963

774.460

28.853.242

813.665

del 80

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)
Davek od dohodka pravnih oseb

del 469

685
686
687
688
689

171.824
1.073.327

185.888
736.918

220.300
209.776

690

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(688-690)

691

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688)

692

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja

693

171.824

1.073.327

185.888

736.918

220.300

209.776

IME UPORABNIKA: BOLNIŠNICA PTUJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -

Oznaka AOP

I. SKUPAJ PRIHODKI

401

(1)
26.678.288

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)

402

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

Finančni načrt 2019

Indeks
FN 2019 / Real. 2018

(2)

(3)
29.744.180

111,49

25.742.910

28.738.532

111,64

403

22.158.035

24.631.924

0

258.085

111,16
#DIV/0!
#DIV/0!

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

404

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

405

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406

7400

Realizacija 2018

#DIV/0!
258.085

#DIV/0!

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

407

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

408

#DIV/0!

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

409

#DIV/0!

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

410

22.158.035

24.373.839

110,00

411

22.158.035

24.373.839

110,00

7401

7402
del 7402
del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo
porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za
investicije

7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
del 7403
del 7403
del 7404
del 7404

del 740
741

del 7130
del 7102
del 7100
del 7141
72
730
731
786
787

del 7130
del 7102
del 7103
del 7100
del 7141

del 4000
del 4001
del 4002
del 4003
del 4004
del 4005
del 4009

del 4010
del 4011
del 4012
del 4013
del 4015

0

0

412

413

#DIV/0!

#DIV/0!
0

0

#DIV/0!

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

414
415
416
417

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

418

#DIV/0!

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije

419

#DIV/0!

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

420

3.584.875

421

38.914

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
službe
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prejete obresti
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od
premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki

4.106.608

114,55
0,00
#DIV/0!

422
423

#DIV/0!

424
425
426
427
429
430

3.533.572

4.063.608

12.389

43.000

431

935.378

1.005.648

107,51

432
433

747.026

990.000

132,53
#DIV/0!

434

15.648

15.648

100,00

435

115,00
#DIV/0!
347,08
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

436

172.704

II. SKUPAJ ODHODKI

437

26.679.404

29.592.601

110,92

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

438

25.904.944

28.787.072

111,13

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim

439
440
441
442
443
444
445
446

14.223.746
10.825.789
431.558
779.544
89.341
2.020.056
0
77.458

15.510.728
11.800.110
454.625
849.703
120.000
2.201.861
84.429

109,05
109,00
105,35
109,00
134,32
109,00
#DIV/0!
109,00

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU

447
448
449
450
451

2.278.359
1.136.093
926.636
11.747
13.066

2.483.411
1.238.341
1.010.033
12.804
14.242

109,00
109,00
109,00
109,00
109,00

452

190.817

207.991

109,00

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

453

8.805.071

8.846.082

100,47

0,00

del 4020
del 4021
del 4022
del 4023
del 4024
del 4025
del 4026
del 4027
del 4029
403
404
410
411
412
413

4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki

454
455
456
457
458
459
460
461
463

1.478.568
4.503.527
726.578
17.269
11.012
561.438
135.513
2.050
1.369.116

1.541.900
4.392.000
841.500
11.082
90.600
480.000
65.000
4.000
1.420.000

104,28
97,52
115,82
64,17
822,74
85,49
47,97
195,12
103,72

D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji

464
465
466
467
468
469

7.827

8.000

102,21
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

J. Investicijski odhodki
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor, investicijski inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

470
471
472
473
474
475
476
477
478

589.941
3.434
4.596
391.934
4.083
185.894
0
0
0

1.938.851

328,65
0,00
0,00
462,13
0,00
61,18
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

479

0

#DIV/0!

480

0

#DIV/0!

481

774.460

805.529

104,01

482

145.240

136.718

94,13

483

20.622

34.821

168,85

484

608.598

633.990

104,17

-1.116

151.579

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu 482
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu 483
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu 484

del 400
del 401
del 402

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD
ODHODKI (I.-II.)

485 oz. 486

1.811.257
113.737

13.857

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -

Oznaka AOP

(1)
75

44

(2)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

(3)

0

0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

500
511

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
443 pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti

Indeks
FN 2019 / Real. 2018

Finančni načrt 2019

Realizacija 2018

0

0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

512
523

#DIV/0!

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih -

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
500 Domače zadolževanje
501 Zadolževanje v tujini
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
550 Odplačila domačega dolga
551 Odplačila dolga v tujino
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)

Oznaka AOP

Realizacija 2018

Finančni načrt 2019

Indeks
FN 2019 / Real. 2018

(1)

(2)

(3)

550

245.000

300.000

122,45

551
559

245.000

300.000

122,45
#DIV/0!

560

390.644

150.000

38,40

561
569

390.644

150.000

38,40
#DIV/0!

570

-145.644

150.000

572 oz. 573

-146.760

301.579

1.116

-151.579

