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1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 

 

IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 

SEDEŽ: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054796 

DAVČNA ŠTEVILKA:  35767294 

ŠIFRA UPORABNIKA: 27863 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA 

RAČUNA: 
01100-6030278670 

TELEFON: 02 749 14 00 

TELEFAKS: 02 749 16 30 

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

ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@sb-ptuj.si 

USTANOVITELJ: Republika Slovenija 

DATUM USTANOVITVE: Leto 1874 

DEJAVNOSTI:  Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni 

ORGANI ZAVODA: 

 

Svet zavoda – 7 članov: 

- ustanovitelj – 4 člani, 

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 1 član, 

- Mestna občina Ptuj – 1 član, 

- zaposleni SB Ptuj – 1 član 

 

 

Direktor 

Strokovni direktor 

Strokovni svet 

Posvetovalni organi 

Kolegij glavnih sester in vodij enot 

Disciplinska komisija 

Drugi organi oz. komisije 
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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 celovito 

bolnišnično in specialistično  ambulantno oskrbo na sekundarni ravni za 110.000 prebivalcev 

Spodnjega Podravja. 

 

Večino prihodka bolnišnica 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 Ptuj  sooča s podcenjenostjo zdravstvenih programov, ki jih izvaja. Da 

bi obdržala status splošne bolnišnice tudi v prihodnje se mora konstantno boriti in strokovni in 

laični javnosti dokazovati, da na svojem področju dosega in presega zastavljene cilje. Veliko skrb 

bolnišnica posveča tudi razvoju podpornih zdravstvenih dejavnosti, kot so laboratorij, radiološka 

diagnostika in lekarna. SB Ptuj nenehno posodablja potrebno medicinsko opremo in tehnologijo. 

Del zdravstvenih storitev bolnišnica ponuja tudi posameznikom in pravnim osebam kot tržne 

storitve.  

 

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 izpopolnjevanjem zaposlenih, 

gojenjem dobrih medsebojnih odnosov in stalnim negovanjem prijaznih in humanih odnosov do 

uporabnikov zdravstvenih storitev. 

 

Kakovost dela je predmet rednih nadzorov, tako zunanjih kot notranjih. Na ta način se utrjuje 

zaupanje bolnikov in dviga strokovna raven dela. 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 omogoča 

dobro počutje, tako zaposlenih, kot uporabnikov. 

 

SB Ptuj je tudi učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega 

izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, srednjega 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 kot lastnikom, z ZZZS kot plačnikom in z drugimi zdravstvenimi 

institucijami oziroma ustanovami na primarni, sekundarni in terciarni ravni. 
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Bolnišnica se povezuje tudi z lokalno skupnostjo in drugimi subjekti iz lokalnega okolja. Bolnišnica 

nudi ekonomsko in socialno varnost več kot 560 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. 01/3-105/26-19 z dne 14. 2. 2020 SB Ptuj kot javni 

zdravstveni zavod, opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega: 

 

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

H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu; 

I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas; 

I 56.102         Okrepčevalnice in podobni obrati; 

I 56.103 Slaščičarne in kavarne; 

I 56.290 Druga oskrba z jedmi; 

L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin; 

M 72.110       Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije; 

M 72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in  

         tehnologije; 

M 72.200     Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike: 

P 85.590       Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; 

Q 86.100     Bolnišnična zdravstvena dejavnost; 

Q 86.220  Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost; 

Q 86.909  Druge zdravstvene dejavnosti; 

Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego; 

S 96.010  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, 

 

Podrobnejša organizacija je določena s Pravilnikom o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in 

odgovornostih v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. 

 

 

1.2.3. VODSTVO ZAVODA 

 

- Direktorica: Anica Užmah, mag. posl. ved., 

- Strokovni direktor: prim. doc. dr. Teodor Pevec, dr. med., svetnik, 

- Pomočnica direktorice za zdravstveno nego: mag. Natalija Galinec, dipl. m. s., univ. dipl. org. 

 

Funkcija strokovnega vodje se v skladu s Sklepom o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta 

Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod in Statutom Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj izvaja v 

polovičnem delovnem času. 
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ORGANIGRAM BOLNIŠNICE 
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Tabela 1: Podrobnejša organizacija zavoda 

ZAPOSLENI NA DAN 31. 12. 2021 
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E1 ZDRAVNIKI                                       84,5     

  Višji zdravnik specialist         3     8     4   1 7,5 6 1 1 5   36,5     

  Specialist         1     2   1 1     3 1     3   12     

  
Višji zdr. specialist - dopolnilno delo (8 
ur/teden) 

                    1       1         2   2 

  Specializant         3     6   1       5 2   1 3   21 20 21 

  Višji zdravnik brez specializacije z licenco                                       0     

  Zdravnik brez specializacije z licenco                                       0     

  
Zdravnik brez special./po oprav.sek.(sobni 
zdravnik) 

                    1     1 1         3   3 

  Sekundarij - izbirni del                                       0     

  Pripravnik-zdravnik (sekundarij - obvezni del)               2     1     5 2         10 10 10 

E3 ZDRAVSTVENA NEGA                                       286     

  Medicinska sestra VII/2 TR 1                                     1     

  Samostojni strokovni sodelavec v ZN                                       0     

  Diplomirana medicinska sestra         1     32 15 6 10   1 14 9 1 1 28   118   3 

  
Diplomirana medicinska sestra - 
inštrumentarka 

                          15           15     

  Diplomirana medicinska sestra - sterilizacija                           1           1     

  Diplomirana babica v porodnem bloku IT III                             14         14   1 

  Srednja medicinska sestra         2   1 38 1 13 7     30 22     2   116   12 

  Srednja medicinska sestra - babica                             2         2     

  Srednja medicinska sestra - inštrumentarka                                       0     

  Srednja medicinska sestra - mavčarna                           1           1     

  Srednja medicinska sestra - sterilizacija                           4           4     

  Bolničar - negovalec               1   4       3           8   1 

  Pripravnik zdravstvene nege               1   1 1     1 2         6 6 6 

  Pripravnik bolničar - negovalec                                       0     

E2 FARMACEVTSKI DELAVCI                                       9     

  Farmacevt specialist                                     2 2     

  Farmacevt                                     2 2     

  Farmacevtski tehnik                                     3 3     

  Pripravnik farmacevtski tehnik                                     2 2 2 2 

E4 
RTG, FIZIOTERAPIJA, LABORATORIJ, 
RAZVOJNA AMB. 

                                      57     
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  Radiološki inženir         15                             15     

  Pripravnik radiološki inženir         2                             2 2 2 

  Fizioterapevt             17                         17   2 

  Pripravnik fizioterapevt             2                         2 2 2 

  Delovni terapevt                       1               1     

  Logoped                       1               1     

  Medicinski biokemik - specialist           2                           2     

  Specializant (laboratorijska medicina)           1                           1     

  Inženir laboratorijkse biomedicine           6                           6   1 

  
Pripravnik - inženir  laboratorijske 
biomedicine 

                                      0     

  Analitik v laboratorijski medicini           2                           2   1 

  Pripravnik - analitik v laboratorijski medicini                                       0     

  Psiholog                        1               1     

  Socialni delavec                       1               1     

  Laboratorijski tehnik           6                           6     

  Pripravnik laboratorijski tehnik                                       0     

B DIREKTORJI                                       2,5     

  Direktor//pomočnik 2,5                                     2,5   1 

J NEZDRAVSTVENI KADER                                       112     

Srednja, 
višja 

Administracija (J2)         3 1   8   1 3   1 13 5 1 1 1 1 39   2 

Sred.,višja Področje informatike 2                                     2     

Visoka, 
višja, 

srednja 
Ekonomsko področje 13                                     13   1 

Visoka, 
višja, 

srednja 
Kadrovsko pravno in splošno področje 7                 1                   8     

Višja, KV Področje nabave 2                                     2     

Sred. VKV 
Področje tehničnega vzdrževanja (del., 
centr.) 

      11                               11     

Visoka, 
višja, 

srednja. 
VKV, KV, 

PKV 

Področje prehrane   30                                   30   3 

Srednja, 
PKV 

Oskrbovalne službe (pralnica, transport)     5         1           1           7     

SKUPAJ   27,5 30 5 11 30 18 20 99 16 28 29 4 3 104,5 67 3 4 42 10 551,0 42 76 

JAVNA 
DELA 

  1 1           2   4       1 2         12   12 

SKUPAJ   28,5 31           101 16 32       105,5 69         563,0   88 
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Naslov: POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022 

POSLOVNO 

POROČILO ZA 

LETO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna oseba: Anica Užmah, direktorica 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                                      LETNO POROČILO 2021 

 

13 

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 

8/07, 102/10: 

 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 

uporabnika; 

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in 

razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta 

posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 

kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika 

ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

dela; 

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 

poročila preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za 

izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili 

doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje 

zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso 

izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 

investicijskih vlaganjih. 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 

DELOVNO PODROČJE ZAVODA 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

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

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 

58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. 

US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE), 

- 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, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 

189/20 – ZFRO), 

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

ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), 

- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi, 

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZZS. 

- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih 

zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – 

ORZIUFSZZ7) 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – 

ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18  in 195/20 – odl. US), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, 

št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21 – ZIPRS2122), 

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

- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 

104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 

84/16, 75/17, 82/18 in 79/19 ), 

- 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), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21), 

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 

97/09 in 41/12), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 

7/10, 3/13), 

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 

024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020) 

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020), z 

dopolnitvami navodil (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020). 

 

 

a) Interni akti zavoda 

 

- Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod, 

1993, s spremembami in dopolnitvami,  

- Statut Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 1993, s spremembami in dopolnitvami, od 

30. 4. 2021 dalje Statut Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2020, 

- Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2018, 

- Poslovnik o delu poslovnega kolegija, 2018, s spremembami in dopolnitvami, 

- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2018, 

- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 2019, 

- Pravilnik o službenih potovanjih, 2014, 

- Pravilnik o prejetih računih, 2014, 

- Pravilnik o izvajanju Uredbe o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi 

zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, 2007, 

- Pravilnik o ocenjevanju in izvajanju nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih v Splošni 

bolnišnici Ptuj, 2008, 

- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti, 2008, 

- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v Splošni bolnišnici dr. 

Jožeta Potrča Ptuj, 2008, s spremembami in dopolnitvami, 

- Pravilnik o evidenci sklenjenih pogodb Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2008, 

- Pravilnik o oddaji javnih naročil, 2014, 

- Pravilnik o evidenci in hrambi pošte splošnega pomena Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča 

Ptuj, 2008, 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošne bolnišnice Ptuj, 2008, s spremembami in 

dopolnitvami, 

- Pravilnik o naročanju blaga in storitev v bolnišnici Ptuj, 2019, 

- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2010, s 

spremembami in dopolnitvami, 

- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in pritožbenem postopku v Splošni bolnišnici dr. 

Jožeta Potrča Ptuj, 2010,  

- Odredba o upravičenosti do položajnega dodatka v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, 

2010, 

- Pravilnik o prisotnosti psihoaktivnih snovi in prepoved uporabe nedovoljenih psihoaktivnih 

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

2012, 

- Pravilnik o uporabi službenih GSM telefonov, 2012, 

- Pravilnik o računovodstvu, 2019,  

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

varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici Ptuj, 2013, 

- Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril, 

2013, 
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- Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, 

2014, 

- Pravila o oglaševanju zdravil zdravstvenim delavcem in o vodenju evidenc obiskov 

zastopnikov farmacevtskih podjetij v Splošni bolnišnici Ptuj, 2015, 

- Pravilnik o samoplačniški dejavnosti, 2018, 

- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti 

(javna služba – tržna dejavnost), 2020, 

- Pravilnik o izterjavi dospelih neplačanih terjatev, 2019, 

- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti, 2014, 

- Pravilnik o nagrajevanju zaposlenih iz naslova delovne uspešnosti, 2019, 

- Pravilnik o delovnem času, 2020, 

- Odredba o evidentiranju delovnega časa, 2020, 

- Pravilnik o letnih dopustih in drugih odsotnostih z dela, 2020, 

- Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi, 2020, 

- Navodilo o začasnem in občasnem delu študentov in dijakov v SB Ptuj, 2008, s 

spremembami in dopolnitvami, 

- Navodilo o notranjem naročanju zdravil, sanitetnega materiala in prehrane, 2008, 

- Navodila za izboljšanje poslovanja pri oddajanju javnih naročil, 2008 s spremembami in 

dopolnitvami, 

- Navodilo o vodenju evidenc oddanih javnih naročil v SB Ptuj, 2008, 

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

blaga iz skladišča in plačevanjem obveznosti, 2008, 

- Navodilo za sklepanje podjemnih pogodb v Splošni bolnišnici Ptuj, 2012, 

- Protokol zaposlitve v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj s poudarkom na vključitvi 

novih delavcev, 2019, 

- Navodilo za izvajanje samoplačniške dejavnosti, 2019, 

- Navodila v zvezi z zaposlovanjem v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2019, 

- Navodilo za uporabnike KADRIS4, 2019, 

- e-BOL Navodila za skrbnike KADRIS4, 2020, 

- Navodilo za obračunavanje zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, 2020, 

Navodilo uporabnikom parkirišča, 2020 

- Požarni red, 2008, 

- Prenovljen načrt integritete, 2014, 

- Katalog informacij javnega značaja Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2021, 

- Pravilnik o izvajanju mentorskega dela in nagrajevanju mentorjev, 2021, 

- Načrt pripravljenosti zdravstva na sars-cov-2 (COVID-19) avgust 2021, verzija 4, 

- Poslovnik kakovosti zdravstvene nege, 2021. 
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 

 

2.1. POSLANSTVO IN VIZIJA 

 

Poslanstvo SB Ptuj je izvajanje kakovostnih storitev na najvišji ravni na področju sekundarne 

zdravstvene dejavnosti, ki so primarno namenjene zdravljenju bolnikov v severovzhodni 

Sloveniji1.  

 

Izvajanje poslanstva temelji na spoštovanju osebnosti slehernega posameznika, tako 

zaposlenega kot bolnika in svojcev, na medsebojnem vzajemnem – korektnem sodelovanju ter 

na pozitivnem odnosu do morebitnih sprememb tako znotraj kot zunaj bolnišničnega okolja. Pri 

tem velja izpostaviti organizacijsko kulturo kot odsev samopodobe organizacije, ki vodi k njeni 

prepoznavnosti v ožjem in širšem okolju delovanja. Je zbir vrednot, ki temeljijo tako na 

moralnih etičnih načelih, kot na pravilih strokovnega in poslovnega obnašanja, načinu 

internega in eksternega komuniciranja ter medsebojnih odnosih. Zato je organizacijska kultura 

temeljni del namena in obstoja, torej tako poslanstva, kakor tudi vizije SB Ptuj. 

 

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

izpostavljamo naslednje: 

- vsi bolniki bodo deležni vrhunske zdravstvene oskrbe,  

- vsi bolniki bodo deležni kakovostne, strokovne in varne obravnave, 

- vsi zaposleni bodo zadovoljni s pogoji dela, delovnim okoljem in odnosi med zaposlenimi, 

- SB Ptuj bo v slovenskem prostoru prepoznavna kot sodobna, varna, strokovna in prijazna 

bolnišnica, 

- SB Ptuj bo poslovno učinkovita in uspešna bolnišnica. 

 

Jasno opredeljeno poslanstvo in vizija sta nujno potrebna, saj se SB Ptuj stalno sooča z izzivi 

družbenega in zdravstvenega sistema, uspešnost soočenja pa v osnovi temelji na poslanstvu  in 

viziji, torej stanju, ki ga želimo in ga bomo dosegli. 

 

2.2. STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI 

 

Strateški cilji SB Ptuj izhajajo iz opredeljenega poslanstva in vizije. Nanašajo se na bolnika, 

zaposlene, bolnišnico kot institucijo ter ožje in širše okolje.  

 

Osnovni strateški cilj je zadovoljen bolnik, zato bodo vse aktivnosti zaposlenih usmerjene v 

prizadevanja za izvajanje profesionalnega odnosa do bolnika in strokovnega opravljanja 

storitev v obliki timskega dela. 

 

Doseganje našega jasno opredeljenega poslanstva in vizije, da bodo naši pacienti deležni 

vrhunske zdravstvene oskrbe, ki mora biti kakovostna, strokovna in varna, bolnišnica pa bo v 

 
1 Primarno gravitacijsko območje SB Ptuj zajema ob Mestni občini Ptuj še območje novo nastalih občin nekdanje 

ptujske in ormoške občine, v SB Ptuj pa prihajajo tudi bolniki iz bolj oddaljenih krajev. ''Potencialno gravitacijsko 

območje'' se je z vzpostavitvijo izvajanja dodatnih specifičnih zdravstvenih programov (podaljšano bolnišnično 

zdravljenje in operacije kolka in kolena – vstavljanje endoprotez, estetske operacije, bariatrične operacije) še 

povečalo. 
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slovenskem prostoru in širše prepoznana kot sodobna, varna in prijazna ter tudi poslovno 

učinkovita uspešna bolnišnica, ostaja naš osnovni cilj. Le ta nas opredeljuje in umešča v širši 

družbeni prostor, ki prav tako stalno dinamično vpliva na nas. Zato se je potrebno za uspešen 

prehod v prihodnost tudi ustrezno stalno pravočasno odzivat na spremenjene razmere. 

 

Dolgoročni cilji so naslednji:  

 

Cilj na področju obsega dela, finančnega poslovanja in obvladovanja stroškov je 

zagotavljanje zadostnih sredstev za stabilno poslovanje bolnišnice, ki je osnova za dolgoročni 

strokovni razvoj bolnišnice. Izpostavljamo naslednje pomembne dolgoročne cilje: 

- Izpolnjevanje planiranega obsega programa s plačniki (predvsem ZZZS) na osnovi 

dejanskih potreb prebivalstva. 

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

prebivalstva. 

- Povečevanje obsega tržne dejavnosti. 

- Pozitivno poslovanje in s tem postopno pokrivanje izgube iz preteklih let. 

- Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti. 

- Učinkovita izraba obstoječih sredstev in učinkovita naložbena politika. 

- Preglednost poslovanja. 

- Obvladovanje stroškov in povečevanje učinkovitosti. 

- Spremljanje izvajanja pogodb do dobaviteljev s določitvijo skrbnikov pogodb. Na 

podlagi podatkov bomo zagotovili boljše načrtovanje, pripravo in izvedbo prihodnjih 

postopkov. 

Strokovni razvoj, razvoj kakovosti in varnosti ter komunikacija: 

- Stalno spremljanje in izboljševanje procesov zdravstvene in nezdravstvene oskrbe, s 

ciljem doseganja najsodobnejših z dokazi podprtih smernic obravnave, 

multidisciplinarnega pristopa celostne obravnave pacienta in stalnega nadgrajevanja 

akreditacijskih meril na vseh področjih delovanja bolnišnice. 

- Kontinuirano znanstveno raziskovalnega delo bo stimulator stalnega izobraževanja in 

inovativnega razmišljanja. 

- Stalna interna komunikacija, komunikacija z uporabniki in izvajanje informativno 

izobraževalnih akcij ter prenos informacij do medijev za izvajanje našega poslanstva za 

vse nas, izvajalce in uporabnike.   
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Cilje bolnišnice na pedagoškem in kadrovskem področju, v povezavi s krepitvijo povezav 

in sodelovanja lahko strnemo in sicer:  

- zagotavljanje pogojev za normalno kadrovsko delovanje zavoda, v smislu nadomeščanja 

odhodov v pokoj oz. prenehanja delovnega razmerja iz drugih razlogov,  

- prioritetno zagotavljanje ustrezne kadrovske zasedbe na delovnih mestih, kjer je to 

nujno potrebno za ohranitev dejavnosti, 

- na ostalih delovnih mestih oz. v poklicih, kjer niso prisotni tako pereči kadrovski 

problemi, načrtovanje ohranitve obstoječega stanja zaposlenih, 

- ohranjanje statusa učnega zavoda na pedagoškem področju, 

- permanentno izvajanje izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj v in izven zavoda, 

glede na strokovne zahteve (napredek na znanstvenem in raziskovalnem področju in 

zahteve za pridobitev oz. podaljšanje licenc, napredovanje) ter zahteve delovno-pravne 

zakonodaje in kolektivnih pogodb, 

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

socialnovarstvenimi, vzgojno - izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, 

organizacijami ter posamezniki. Sedanja koordinacija z Zdravstvenim domom Ptuj je 

zadovoljiva, a se bi dala na določenih segmentih izboljšati, predvsem na področju 

racionalizacije stroškov. 

Na področju investicij, prostorske ureditve in vlaganj v informatiko lahko cilje strnemo 

kot sledi: 

- izvajati investicije v obnovo zastarele in že amortizirane medicinske opreme. Izvajanje 

sprotnih vzdrževalnih del na posameznih oddelkih v smislu beljenja, zamenjave 

dotrajanih podov in sprotnega investicijskega vzdrževanja, 

- potrebno bo zamenjati računalniško in programsko opremo, posodobiti informacijski 

sistem ter urediti elektronsko arhiviranje, 

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

obnova lekarne, laboratorija in v prihodnosti obnova in preureditev oddelka za 

intenzivno terapijo in ureditev novih operativnih prostorov, ki bi jih umestili v 

nadstropje zgradbe urgentnega centra. Sredstva za navedeno področje bomo pridobili iz 

proračuna RS, iz naslova amortizacije, donacij in drugih virov, tudi kohezijskih skladov 

EU. 
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3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 

 

Letni plan dela bolnišnice za 2021 je bil usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter 

nadaljnjega razvoja javnega zavoda. V skladu s strateškimi usmeritvami in dolgoročnimi cilji in 

z upoštevanjem spremenjenih razmer zaradi koronavirusa, smo letne cilje za 2021 v Finančni in 

delovni načrt zapisali za šest področij takole: 

 

Izvajanje delovnega programa 

 

V Finančnem načrtu upoštevamo določila Splošnega dogovora 2020, ki predvideva 5 % 

preseganje z izjemo radiologije, dializ, porodov, medikamentoznih splavov, kirurškega 

zdravljenja rakavih bolnikov, zdravljenja kapi, doječe matere in sobivanje staršev, ki so plačani 

po realizaciji. Trudili se bomo za celovito obvladovanje obsega programa bolnišničnih 

obravnav in specialističnih ambulantnih storitev, kot je opredeljen v pogodbi z ZZZS. Sledili 

bomo usmeritvam Ministrstva za zdravje glede obvladovanja čakalnih dob in težili k povečanju 

realizacije prvih pregledov. Prizadevali si bomo za nove programe in po potrebi predlagali 

prestrukturiranja programov, za možnosti dodatnega nagrajevanja zaposlenih   in možnost 

sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.  V okviru tržne dejavnosti si bomo 

prizadevali za širitev obsega storitev do plačnikov izven programa obveznega zdravstvenega 

zavarovanja kot tudi višanje prihodkov iz naslova storitev kuhinje. 

 

Varna in kakovostna zdravstvena obravnava 

 

Kakovostni in varni obravnavi bomo posvečali posebno pozornost. Oskrba pacientov je in bo še 

naprej izvedena v skladu z veljavnimi medicinskimi smernicami  in smernicami zdravstvene 

nege  ter zahtevami standardov kakovosti. Pacienti bodo obravnavani timsko, zdravstvena 

dokumentacija bo vodena sledljivo in dosledno, spremljali in preprečevali bomo neželene 

dogodke, izboljševali sistem vodenja čakalnih vrst in izvajali projekt eZdravje. Izvajali bomo 

notranje nadzore. 

 

Uravnoteženo finančno poslovanje   

 

Cilj je uravnoteženo poslovanje, zagotoviti finančna sredstva za razvoj stroke in nabavo 

opreme  in skrb za strokovni razvoj zaposlenih. Učinkovito in uspešno poslovanje pomeni tudi 

izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti do ZZZS. Cilj je povezan z obvladovanjem 

prihodkov z zagotavljanjem ustreznega financiranja po pogodbi, povečevanjem tržnih storitev  

in obvladovanjem stroškov s smotrno in gospodarno rabo sredstev. 

  

Optimizacija poslovnih procesov (učinkovita obravnava, varno delovno okolje)  

 

Cilj je učinkovita organizacija dela, poenotenje zdravstvenih obravnav (klinične poti, 

smernice), krepitev podpornih dejavnosti za razbremenitev zdravstvenega kadra in varno delo. 

Vzpostaviti učinkovito notranjo kontrolo s ciljem zagotoviti pacientom enakopravno in 

pravočasno obravnavo z razpoložljivimi viri in učinkovito izrabo teh. 
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Usposobljeni kadri 

 

Cilj je zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe, ki bo ustrezna obsegu in vrstam delovnih 

programov, izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in spodbujanje inovativnosti in razvojne 

naravnanosti zaposlenih. Skrbeli bomo za izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in 

usposabljanje zaposlenih s poudarkom na internih in e - izobraževanjih. Izvajali bomo 

aktivnosti, ki so povezane z nazivom »učna bolnišnica«. Kontinuirano bomo spremljali in 

analizirali absentizem, s ciljem zmanjšanja. 

 

Prostori, oprema, informacijska podpora 

 

Cilj je izvajati dolgoročne in kratkoročne plane investicij, investicijskega vzdrževanja in 

rednega vzdrževanja zgradb, prostorov in opreme. Skrbeli bomo za ustrezne prostore in opremo 

za obvladovanje epidemije koronavirusa na način, da bo zagotovljeno nemoteno delovanje 

bolnišnice. Zagotavljanje nemotenega delovanja informacijskih sistemov, posodabljanje in 

nadgradnja ter sprejem in uvedba informacijskih varnostnih politik bo prioritetna naloga. 
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 

Po področjih smo določili 28 pomembnejših letnih ciljev, od katerih je bilo realiziranih 21 

ciljev (75,00%), delno realizirana 2 cilja (7,14%) in nerealiziranih 5 ciljev (17,86 %). Letni cilji 

so bili zadovoljivo doseženi. Realizacijo letnih ciljev v letu 2021 je ovirala epidemija 

koronavirusa.  Še posebej je potrebno poudariti veliko angažiranost vseh zaposlenih z ukrepi za 

obvladovanje epidemije in z zdravljenem bolnikov s boleznijo Covid-19. Doseganje letnih 

ciljev je prikazano z obrazložitvami v preglednici in tudi s fizičnimi kazalniki (delovni 

program) in finančnimi kazalniki v nadaljevanju poročila. 

 

 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3 

  

Letni cilji Realizirani cilji Nerealizirani cilji Delno realizirani cilji Skupaj

Izvajanje delovnega programa 4 0 0 4

Varna in kakovostna zdravstvena obravnava 6 0 1 7

Uravnoteženo finančno poslovanje 2 1 0 3

Optimizacija poslovnih procesov (učinkovita

obravnava, varno delovno okolje) 
3 1 0 4

Usposobljeni kadri 4 2 0 6

Prostori, oprema, informacijska podpora 2 1 1 4

Skupaj vsi cilji 21 5 2 28

Odstotek realizacije (%) ciljev 75,00% 17,86% 7,14% 100,00%  
 

Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da smo z realizacijo ciljev lahko 

zadovoljni, je pa še vseeno nekaj ciljev, ki niso realizirani ali so delno realizirani. Razloge za 

nerealizacijo nekaterih ciljev podajamo v poglavju  12 letnega poročila. 

 

V zaostrenih in nepredvidljivih razmerah je bilo delovanje bolnišnice usmerjeno predvsem k 

zagotavljanju varne in kakovostne zdravstvene obravnave in oskrbe pacientov in zagotavljanju 

varnih pogojev za delo zaposlenih. Za doseganje ciljev je bilo potrebno izvajanje skrbno 

izbranih in soodvisnih ukrepov. Kljub temu so najpomembnejši zastavljeni cilji bili realizirani, 

nerealizirani pa bodo preneseni v leto 2022.  
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Tabela 3: Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev 

 

LETNI CILJI PO 

POSAMEZNIH 

PODROČJIH 

KAZALNIK MERJENJA 

USPEŠNOSTI 

CILJNA VREDNOST 

KAZALNIKA 

 

1. Izvajanje delovnega programa 

Doseganje planiranega obsega 

programov skladno s pogodbo z 

ZZZS  

 

Poglobljeno mesečno 

spremljanje realizacije  za 

posamezne oddelke in službe, 

ki vsebujejo strukturo programa 

glede na obveznosti, ki izhajajo 

iz letne pogodbe z ZZZS, 

 

Cilj je realiziran. 

Realizirani prihodki 

presegajo načrtovani 

prihodek za 2021. Struktura 

je drugačna zaradi 

zdravljenja covida in plačila 

izpada programov. 

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, če se 

izkaže potreba in možnost. 

Cilj je realiziran. 

Za prestrukturiranje ni bilo 

potrebe zaradi obvladovanja 

epidemije. 

Redno pregledovanje čakalnih 

seznamov 

Čiščenje čakalnih seznamov 

Skladnost s pravilnikom o 

naročanju in najdaljših 

dopustnih čakalnih dobah 

Cilj je realiziran. 

Aktivnosti za zagotavljanje 

prečiščenih čakalnih 

seznamov potekajo 

kontinuirano. V 2021 so bili 

seznami čakajočih očiščeni 

umrlih s pomočjo seznama iz 

MNZ. 

 

Obvladati vdor ali prenos okužbe 

z virusom SARS-COV -2 med 

zaposlenimi in od zaposlenih na 

bolnike 

Spoštovanje ukrepov in 

priporočil stroke in NIJZ, 

nadzor, testiranje. 

Cilj je realiziran. 

Glede na obsežnost  

epidemije, ni možno z 

gotovostjo opredeliti vdorov 

med bolnike in zaposlene. 

Očitnih prenosov od 

zaposlenih na bolnike in med 

zaposlenimi nismo 

evidentirali. 

 

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 kakovosti. 

Cilj je delno realiziran. 

V letu 2021 smo izvedli 

številne strokovne nadzore 

in  MM konference. 

Zaradi epidemije se je 

notranja presoja aktivnosti 
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na osnovi ALPHA metode 

(samoocenjevanje) pri kateri 

spremljamo kakovost 

obravnav in jo opravljamo 

dva krat na leto, opravila le v 

mesec maju.  

Doseganje primerljivih rezultatov 

zdravljenja z drugimi regijskimi 

bolnišnicami (kazalniki na 

podlagi rutinskih podatkov iz 

obračunskega sistema storitev) 

Spremljanje kazalnikov 

kakovosti po metodologiji 

Ministrstva za zdravje. 

Cilj je realiziran. 

Vsi kazalniki kakovosti so 

na ravni slovenskega 

povprečja. 

Cilj zmanjšanje RZP je 

realiziran, saj se je število 

pridobljenih RZP zmanjšalo 

za 0,51%. 

Število padcev bolnikov iz 

postelje s poškodbo ostaja 

nespremenjeno glede na leto 

2020, ko smo dosegli 

zmanjšanje padcev iz 

postelje s poškodbo za 

polovico. 

Kazalnik kakovosti higiena 

rok smo zaradi epidemije 

merili le enkrat. Z 

rezultatom v intenzivni negi 

nismo zadovoljni, saj 

verjamemo, da smo lahko 

boljši. Z rezultatom higiene 

rok na oddelku smo 

zadovoljni. Kazalnik je v 

intenzivni negi in na oddelku  

na ravni slovenskega 

povprečja. 

Stalno izboljševanje zadovoljstva 

pacientov (spremljanje pritožb, 

pohval, izvedba ankete 

zadovoljstva z obravnavo 

Anketiranje bolnikov o  

zadovoljstvu z obravnavo. 

Spremljanje pritožb in pohval. 

Cilj je realiziran. 

Zadovoljstvo pacientov z 

zdravniki, medicinskimi 

sestrami in z zdravljenjem v 

bolnišnici se je povečalo. 

Povprečna ocena celotne 

obravnave je 4 (na lestvici 

od 1-5). 

Največ pohval smo dobili na 

gin.- por. odd. 

Obvladovanje sistema vodenja 

kakovosti 

 

Priprava manjkajočih 

standardov kakovosti in registra 

tveganj za posamezna področja. 

Cilj je realiziran.  

Napisali smo 23 manjkajočih 

standardov in revidirali 6 

standardov. 

Napisali smo register tveganj 

v zdravstveni negi. 

Seznanitev zaposlenih s Obnoviti znanje  zaposlenih o Cilj je realiziran. 
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pravicami in dolžnostmi 

pacientov ter kakšna naj bo 

kakovostna zdravstvena 

obravnava . 

kakovosti in varnosti v 

zdravstvu. 

Izvedli smo spletno 

bolnišnično izobraževanje 

Kakovost in varnost v 

zdravstvu ter  zaposlene 

seznanili s kakovostjo in 

varnostjo v zdravstvu. 

Vzdrževanje pridobljenih 

standardov (ISO, novorojenčku 

prijazna bolnišnica…). 

Podatki o izvedenih aktivnostih. 

Cilj je realiziran 

Obnovili smo obstoječi 

standarda SIST EN ISO 

15189:2013 medicinski 

laboratorij, posebne zahteve 

za kakovost in 

kompetentnost. 

Podaljšali ISO 9001:2015 

standard proces sterilizacije 

za obdobje treh let. 

Ohranili naziv 

Novorojencem prijazna 

porodnišnica. 

Izboljšanje informiranja 

uporabnikov zdravstvenih 

storitev in izvajanje     ciljnih 

informativno – izobraževalnih 

promocijskih  akcij  na  različnih 

področjih. 

Stalno posodabljanje spletne 

strani SB, informiranje in 

ozaveščanje bolnikov o bolezni 

in tveganjih (brošure, 

zloženke),- dnevi odprtih vrat. 

Cilj je realiziran. 

Uporabnike zdravstvenih 

storitev obveščamo preko 

spletne strani bolnišnice, 

Facebook strani, zloženk in 

dneva odprtih vrat. 

 

3.   Uravnoteženo finančno poslovanje  

Pozitivni poslovni rezultat -

presežek prihodkov nad odhodki 

po načelu fakturirane realizacije 

Tekoče spremljanje finančnega 

poslovanja. 

Cilj je realiziran. 

 Zaradi presežka prihodkov 

nad odhodki je kazalnik 

gospodarnosti več, kot 1 

Obvladovanje zalog – 

spremljanje oddelčnih zalog 

količinsko in vrednostno. 

Redno spremljanje zalog. 

Polletni popis zalog. 

 

Cilj ni realiziran. Dnevi 

vezave zalog materiala so se 

povečali iz 46,52 na 50,76 

dni. 

Zagotavljanje kratkoročne in 

dolgoročne plačilne sposobnosti 

Redna izterjava zapadlih 

terjatev (opomini, izvršbe). 

Cilj je realiziran.  

Zapadlih obveznosti na dan 

31.12.2021 je bilo le za 

3.017 eur. 

 

4. Optimizacija poslovnih procesov (učinkovita obravnava, varno delovno okolje) 

Stalen razvoj in uvedba novih 

kliničnih poti 

Vzpodbujanje 

multidisciplinarnega dela, 

obveščanje pacientov o 

pričakovanih rezultatih. 

Cilj je realiziran.  

Napisali smo tri klinične 

poti. 

Zagotavljanje varnega delovnega 

okolja v urejenih in varnih 

objektih in delovnih prostorih 

(vzdrževanje, požarna varnost) 

Izvajanje aktivnosti rednega 

vzdrževanja opreme in 

prostorov. 

Cilj je realiziran.  

V letu 2020 so bili zaposleni 

zaradi poškodb pri delu 

odsotni 2488  ur (11 

delavcev) v letu 2021 pa 

2192 ur (7 delavcev). 
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Sledenje strokovnemu razvoju in 

strokovnim smernicam (uvajanje 

novih metod, novih znanj) 

Načrtno izobraževanje za 

zagotavljanje nemotenega dela. 

Cilj je realiziran. 

V letu 2021 je bila prvič 

uspešno opravljena operacija 

rame -  vstavljena prva 

ramenska proteza . 

Organizacijska prenova 

bolnišnice 

Vzpostavljanje optimalne 

organizacije 

Cilj ni realiziran. 

 Interni akt  o notranji 

organizaciji in sistemizaciji 

ni bil sprejet zaradi 

epidemije 

 

5.  Usposobljeni kadri 

Uravnoteženo zaposlovanje 

skladno s kadrovskim načrtom 

Trimesečno poročilo o 

realizaciji kadrovskega načrta 

Cilj je realiziran. 

Kadrovsko poročilo se 

pripravlja mesečno, 

četrtletno pa v okviru 

poročila o poslovanju 

poročilo o spremljanju 

realizacije kadrovskega 

načrta. 

Aktivna kadrovska politika za 

zaposlitev manjkajočih 

strokovnih kadrov 

Vzdrževanje mentorstev- glavni 

mentorji, ustvarjanje dobrih 

pogojev za delo zdravnikov in 

diplomiranih medinskih sester. 

Cilj je realiziran. 

 Pridobili smo naklonjenost 

specializantov medicine in 

študentov VZŠ.  Po 

zaključeni specializaciji so 

se v SB zaposlili trije 

specialisti. Kot DMS so se 

zaposlile 4 študentke VTŠ. 

Realizacija načrta strokovnega 

izobraževanja in usposabljanja 

Omogočanje izobraževanj 

zaposlenih s področja dela. 

Izvajanje internih strokovnih 

izobraževanj. 

Cilj je realiziran.  

Izvedli smo dva interna 

strokovna izobraževanja 

zaposlenih na vseh oddelkih. 

Spremljanje zadovoljstva 

zaposlenih (anketiranje) 

Anketiranje zaposlenih o 

zadovoljstvu z delom. 

Izraba vseh virov in podlag za 

nagrajevanje. 

Cilj je realiziran. 

Povprečna ocena 

zadovoljstva je 3,66, kar je 

več kot 3,5 točk (na lestvica 

od 1 do 5 točk). 

Promocija zdravja na delovnem 

mestu 

Promoviranje zdrave prehrane, 

promoviranje telesne aktivnosti 

z učnimi delavnicami. 

Cilj ni realiziran. 

Cilja zaradi epidemije ni bilo 

mogoče realizirati.  

Zmanjšanje absentizma 

Analiza absentizma zadnjih treh 

let, vodenje individualnih 

razgovorov nadrejenih z 

delavci, ki so nadpovprečno 

odsotni zaradi bolezni. 

Cilj ni realiziran. 

Spremljanje absentizma 

dvakrat letno ni bilo 

realizirano zaradi epidemije. 

Absentizem se prav tako 

zaradi epidemije glede na 

leto 2020 ni znižal. 

 

6.  Prostori, oprema, informacijska podpora 

Zagotoviti opremo in prostore za 

delo  
Letno poročilo o investicijah 

Cilj ni realiziran. 

Realizacija investicij je nižja 

od plana   v finančnem 
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obsegu. 

Zagotovitev projektne in 

investicijske dokumentacije za 

prenovo bolnišnične lekarne    

Zaprtje finančne konstrukcije, 

potrditev investicijskega 

programa s strani MZ 

 

Cilj je realiziran.  

V letu 2021 je bila izdelana 

vsa projektna dokumentacija 

za prenovo lekarne, potrjena 

finančna konstrukcija in 

projekt je umeščen v NRP 

proračuna za leto 2022. 

Zagotoviti  bolnišnični 

informacijski sistema, ki bo 

podpiral spremljanje vseh 

aktivnosti v zvezi z obravnavo 

pacienta in zagotavljal podporo 

ostalim procesom ter informacije 

za poslovno in strokovno 

odločanje. 

Izvedba javnega naročila za 

učinkovit bolnišnični 

informacijski sistem 

Cilj je realiziran.  

Izvedeno je bilo drugo javno 

naročilo za nakup novega 

informacijskega programa. 

Zagotoviti informacijsko varnost 

Spremljanje varnostnih 

incidentov, zaznavanje in 

obvladovanje groženj 

Cilj je delno realiziran.  

V letu 2021 so bile izvedene 

aktivnosti za potrditev delnih  

varnostnih politik za 

laboratorij. 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 

 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

 

 

Izvajanje planiranega pogodbenega programa je v letu 2021 zaznamovala epidemija 

koronavirusa, kar je imelo  za posledico izpad realizacije načrtovanega rednega programa. 

Občuten izpad, ki je povezan z zdravljenejem covid bolnikov, je na programih podaljšano 

bolnišnično zdravljenje in zdravstvena nega in paliativa  ter vsi programirani elektivni posegi 

(operacije). Zaradi obvladovanja epidemije Covid – 19 je  bilo potrebno spremeniti 

organizacijo dela  v bolnišnici in razpoložljive resurse usmeriti v zdravljenje covid bolezni.  

 

Obseg programa zdravstvenih storitev za leto 2021 je bil načrtovan na podlagi Splošnega 

dogovora za pogodbeno leto 2020 z Aneksom št. 1 k Dogovoru in skladno s Pogodbo o 

izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 in pripadajočim aneksom (v 

nadaljnjem besedilu: Pogodba). Pogodba za leto 2021 je bila podpisana dne 24. 8. 2021 in 

kasneje še aneks št. 1 k pogodbi dne 25. 8. 2021. 

 

V SB Ptuj smo v postopku dogovarjanja SD za 2021 vložili več predlogov, da bi pridobili 

dodatna sredstva za pravičnejše plačilo naših programov, za pridobitev novih programov za 

katere imamo resurse in za povečanje obsegov obstoječih programov, ki jih izvajamo v večjem 

obsegu kot ga določa pogodba. Partnerji splošnega dogovora niso ugodili nobenemu predlogu. 

 

Splošni dogovor  2021 – bistvene značilnosti za bolnišnico Ptuj: 

- Zunajbolnišnični program bolezni dojk se plačuje po realizaciji brez omejitev. 

- V dejavnosti Fizioterapija se obračun za obdobje 1. 1. – 30. 6. 2021 izvede tako, da se 

izvajalcu priznajo realizirane uteži, največ do pogodbeno dogovorjenih uteži za to 

obdobje. Zavod izvajalcu plača specialne fizioterapevtske obravnava v realiziranem 

obsegu. 

- Nova cena za Q0281 Presejalni test za neinvazivno določitev plodovnega genotipa RHD 

iz periferne krvi RhD negativnih nosečnic od 1. 7. 2021 dalje v višini 77 eur. 

- Črtane so določbe 1. člena Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 

z dne 22.10.2020, ki se nanašajo na postavitev plana v specialistično zunajbolnišnični 

dejavnosti in postavitvi plana za SPP, ki se ločeno načrtujejo prospektivni programi iz 

Priloge BOL-2. 

- Pri načrtovanju točk in prvih pregledov, je dodatno zapisano, da je načrt 2021 enak 

načrtu iz pogodbe 2020, povečan z odobrenimi širitvami oziroma novimi metodami 

zdravljenja v letu 2020. V primeru spremembe števila planiranih timov, se plan v letu 

2021postavi v razmerju s planom iz Pogodbe 2020. 

- Sredstva za regres se vračunajo v vrednost programov oziroma v cene zdravstvenih 

storitev v višini minimalne plače v tekočem letu na planiranega delavca. 

- Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se vračunajo v 

vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini, dogovorjeni v 

preteklem letu, povečani za koeficient rasti povprečne plače, kot izhaja iz zadnjega 

veljavnega Sklepa o uskladitvi minimalne premije dodatnega pokojninskega 

zavarovanja za javne uslužbence. 

- Sprememba sestave kadra v izbranih kalkulacijah specialistične zunajbolnišnične 

dejavnosti tako, da se tehnika zdravstvene nege nadomesti z diplomirano medicinsko 

sestro/višjo medicinsko sestro. 

- Sprememba normativa dela pri Negi III: 1 tehnik zdravstvene nege na 9 postelj. 

 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                                      LETNO POROČILO 2021 

 

29 

Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru 2021 – bistvene značilnosti za bolnišnico Ptuj: 

- določene nove cene za storitve zdravljenja bolezni Covid -19 na podlagi analiz stroškov 

obravnave pacientov, obolelih za nalezljivo boleznijo Covid -19. 

- Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – tarifni del in 

Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost socialnega varstva – tarifni del se 1. 12. 2021 

v cene zdravstvenih storitev vkalkulirajo dogovorjeni višji plačni razredi. 

- Financiranje testiranja nosečnic za HIV od 1.12.2021 dalje. 

 

 

Prestrukturiranje obstoječih programov 

Bolnišnica v letu 2021 ni vložila predloga za prestrukturiranje programov.  

 

 

Posebni programi 

SB Ptuj je Ministrstvu za zdravje predlagala potrditev posebnih programov za skrajševanje 

čakalnih dob na področju okulistike, radiologije in ortopedije. Vsi trije programi so bili s 

sklepom z dne 29. 3. 2021 odobreni in sicer v obsegu: 1.500 CT preiskav, 3.200 MR preiskav, 

2.200 UZ preiskav, 388 operacij sive mrene, 174 operacij kolka in 130 operacij kolena. 

 

S pridobitvijo soglasja MZ so v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021 v sklepu navedene storitve,  

zaposleni lahko izvajali izven rednega delovnega  časa na podlagi sklenjene podjemne 

pogodbe. Zaradi epdemioloških razmer dovoljeni obseg posebnih programov ni bil v celoti 

realiziran. 

 

 

Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev 

 

Za namen zmanjševanja števila čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno dobo, ki je zlasti 

posledica ukrepov omejevanja in preprečevanja širjenja SARS - CoV – 2, je Ministrstvo za 

zdravje v juliju 2021 izvedlo nacionalni razpis z namenom izboljšanja dostopnosti do 

zdravstvenih storitev za leti 2021 in 2022. Na nacionalni razpis se je bolnišnica prijavila za obe 

leti z naslednjimi storitvami: 50 preiskav Elektromiografija (EMG), 120 preiskav 

Ezofagogastroduodenoskopija in 90 preiskav Kolonoskopija. Na podlagi prijave smo prejeli 

sklep o izbiri za izvedbo 25 preiskav Elektromiografija (EMG), 16 preiskav 

Ezofagogastroduodenoskopija in 30 preiskav Kolonoskopija. Okvirna vrednost dodeljenega 

programa je bila 11.832,66 eur. Od podpisa pogodbe za izvajanje programa smo odstopili, ker 

izvedba ne bi bila ekonomična. Za potebe sodelovanja na programu je bila nujna nadgradnja 

informacijskega sistema Medis. Predračunska vrednost nadgradnje je znašala 7.273 eur.    

 

 

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2021 do ZZZS in ostalih 

plačnikov  

 

Skupno število vseh obravnavanih primerov v akutni bolnišnični obravnavi v letu 2021 je bilo 

9.335, ki so ustvarili 12.691,88 uteži.  

 

S plačnikom ZZZS je bil dogovorjen progam akutne bolnišnične obravnave (ABO) v obsegu 

9.427 primerov in 11.460,60 uteži. Planirana utež na primer je bila 1,23. Realizirano je bilo 

9.050 primerov in 12.326,90 uteži. Povprečna realizirana utež na ravni bolnišnice je znašala 

1,36. V primerjavi z letom 2020 je bilo v letu 2021 realiziranih 771 primerov in 1.139,46 uteži 

več. Za ostale plačnike (konvencije in samoplačniki) je bilo obravnavanih 285 primerov v 

višini 364,98 uteži. 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                                      LETNO POROČILO 2021 

 

30 

V letu 2021 je bilo opravljenih 91.187 obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti, kar je za 

13.179 obiskov več, glede na predhodno leto oziroma 3.337 obiskov manj kot leto 2019. Pri 

tem številu niso upoštevani obiski pacientov, ki so prišli na slikovno diagnostiko (RTG, UZ, 

CT/MR, mamografija), v dispanzer za ženske, razvojno ambulanto in na fizioterapevtsko 

obravnavo.  

 

V dispanzerju za ženske je bilo opravljenih 5.543 obiskov, na fizioterapiji izvedenih 1.682 

primerov in 1.269 specialnih obravnav. V letu 2021 je bilo opravljenih 4.688 ambulantnih CT 

in 7.557 MR preiskav. 

 

Bolnišnica je v letu 2021 prav tako ostala Covid -19 bolnišnica z delom kapacitet namenjenih 

bolnikom s Covid -19. Vsled tega v določenih dejavnostih ni bilo mogoče izvajati programa ali 

pa se je ta izvajal z upoštevanjem ukrepov v manjšem obsegu. Zaradi tega načrtovani obseg 

storitev na posameznih dejavnostih ni bil realiziran. 

 

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2021 (v prilogi Letnega poročila) 

V tabelah Realizacija delovnega programa 2021 je prikazano razmerje med realizacijo in 

načrtovanim obsegom programa po Pogodbi 2021 z ZZZS.  

 

 

A. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST 

 

Tabela 4: Realizacija programa v obdobju januar – december 2021 za specialistično 

ambulantno dejavnost do ZZZS 

 
REALIZACIJA PLAN REALIZACIJA

JAN-DEC 2020 JAN-DEC 2021 JAN-DEC 2021

točke točke točke indeks indeks

0 1 2 3 4=3/1 5=3/2

Kirurgija, anesteziologija in bolečinska ambulanta (234 251) 156.138 165.236 170.825 109,41 103,38

- proktoskopija (E0392) 198 260 227 114,65 87,31

Ortopedija (222 231) 6.959 5.620 10.641 152,92 189,35

Otorinolaringologija (223 232) 37.833 43.700 43.241 114,29 98,95

Okulistika (220 229) 62.937 67.485 66.511 105,68 98,56

- operacije sive mrene (E0088) 230 388 358 155,65 92,27

Internistika (209 215) 17.555 23.800 16.225 92,42 68,17

Nevrologija (218 227) 23.039 23.039 24.097 104,59 104,59

Ginekologija in porodništvo (206 209) 57.900 44.979 72.480 125,18 161,14

- medikamentozni splav (E0301) 19 19 25 131,58 131,58

- diagnostična histeroskopija (E0302) 42 42 38 90,48 90,48

- histeroskopske operacije(E0303) 66 66 50 75,76 75,76

Pediatrija (227 237) 28.062 39.019 32.670 116,42 83,73

Onkologija (210 219) 404 404 531 131,36 131,37

Diabetologija, endokrinologija (249 216) 67.790 68.000 76.812 113,31 112,96

Bolezni dojk (206 210) 9.319 9.319 11.303 121,29 121,29

Gastroenterologija (205 208) 70.427 65.354 72.659 103,17 111,18

Kardiologija (211 220) 60.516 60.515 70.954 117,25 117,25

Ambulantna kardiološka rehabilitacija (211 276) 46.331 46.331 41.030 88,56 88,56

Internistika - urgentna ambulanta (238 255) 30.500 34.395 37.430 122,72 108,82

Kirurgija - urgentna ambulanta (238 256) 98.046 105.733 113.360 115,62 107,21

Dispanzer za ženske (306 007) (kol. iz obiskov) 26.751 26.705 30.645 114,56 114,76

PROGRAM  DO ZZZS
REAL 21/20

REAL 21/ 

PLAN 21
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0 1 2 3 4 5 6 7=5/1 8=6/2 9=5/3 10=6/4

FIZIOTERAPIJA uteži primeri uteži primeri uteži primeri uteži primeri uteži primeri

Fizioterapija (507 028) 3.081 1.452 3.361 1.630 3.550 1.682 115,24 115,84 105,61 103,18

Fizioterapija (507 028) SpecF 1.235 1.235 1.269 102,75 102,75

RADIOLOGIJA preiskave točke preiskave točke preiskave točke preiskave točke preiskave točke

Mamografija  (231 211) 4.981 4.981 5.645 113,35 113,34

Računalniška tomografija - CT (231 245) 4.572 4.572 4.688 102,54 102,54

Magnetna resonanca (231 244) 6.183 6.183 7.557 122,22 122,22

Ultrazvok - UZ (231 246) 88.857 88.857 94.274 106,10 106,10

Rentgen - RTG (231 247) 84.666 84.666 100.224 118,38 118,38

DIALIZE bolniki dialize bolniki dialize bolniki dialize bolniki dialize bolniki dialize

Dialize SKUPAJ (216 225) 117 9.798 117 9.798 103 9.021 88,03 92,07 88,03 92,07

Dialize I (216 225) 2 324 2 324 3 361 150,00 111,42 150,00 111,42

Dialize II (216 225) 55 510 55 510 44 340 80,00 66,67 80,00 66,67

Dialize III (216 255) 60 8.964 60 8.964 56 8.320 93,33 92,82 93,33 92,82

PROGRAM DO ZZZS
REAL PLAN REAL INDEKS

JAN-DEC 2020 JAN-DEC 2021 JAN-DEC 2021 REAL 21/20 REAL 21/PLAN 21

 
 

V obdobju januar – december 2021 so pogodbeni program 2021 v celoti do 100 % ali več 

realizirale naslednje specialistične ambulante: kirurgija z anesteziologijo in protibolečinsko 

ambulanto skupaj, ortopedija, nevrologija, ginekološke spec. amb.,  ginekologija – 

medikamentozni splav, onkologija, diabetologija, ambulanta za bolezni dojk,  

gastroenterologija, kardiologija, internistična urg. amb.,  kirurgija – urgentna amb.,  dispanzer 

za žene – količniki iz obiskov, fizioterapija – primeri in uteži, fizioterapija – specialna 

fizioterapevtska obravnava, mamografija, CT, MR, RTG, UZ in dializa I. 

 

Ostale specialistične ambulante, ki programa v poročanem obdobju niso dosegle so:  kirurgija – 

proktoskopije, ORL,  okulistika,  okulistika – operacija sive mrene, internistika,  ginekologija – 

diagnostična histeroskopija,  ginekologija – histeroskopske operacije, pediatrija,  ambulantna 

kardiološka rehabilitacija, dializa II in III ter dialize skupaj. 

 

Programi plačani po realizaciji 

Iz tabele 4 so prav razvidni programi kateri so dosegli načrtovani obseg programa in so plačani 

po realizaciji. Presežen je v naslednjih dejavnostih: dializa I, fizioterapija – specialna 

fizioterapevtska obravnava, ginekologija – medikamentozni splav, onkologija, ortopedija, 

nevrologija in ambulanta za bolezni dojk. 

 

Programi s plačilom delnega preseganja plana 

Programi s plačilom delnega preseganja plana, ki so dosegli načrtovan obseg programa in so 

plačani do 10 % preseganje pogodbenega plana točk, so prav tako razvidni iz tabele 4. 

 

Realizacija prvih pregledov  

V tabeli 5 je razvidna realizacija dogovorjenih prvih pregledov v dejavnostih, kjer je določeno 

minimalno število le-teh. Za vsak opravljen prvi pregled se prizna 20% višja osnovna cena 

pregleda.  
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Tabela 5: Realizacija prvih pregledov v obdobju januar – december 2021 do ZZZS 

 

REAL PLAN REAL

JAN-DEC 

2020

JAN-DEC 

2021

JAN-DEC 

2021
REAL 21/20

REAL 21/ 

PLAN 21

0 1 2 3 4=3/1 5=3/2

Kirurgija, anesteziologija in bolečinska ambulanta (234 251) 4.022 5.647 4.497 111,81 79,64

Ortopedija (222 231) 461 413 672 145,77 162,71

Otorinolaringologija (223 232) 1.614 1.861 1.735 107,50 93,23

Okulistika (220 229) 2.364 2.678 2.300 97,29 85,88

Internistika (209 215) 353 364 428 121,25 117,58

Ginekologija in porodništvo (206 209) 2.248 1.844 2.797 124,42 151,68

Kardiologija (211 220) 483 1.055 460 95,24 43,60

PROGRAM  DO ZZZS

INDEKS

 
 

Realizacija državnih presejalnih programov 

Tabela 6 prikazuje realizacijo programa presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih 

sprememb in raka na debelem črevesju in danki – Program Svit in presejalni program za rak 

dojke – Program Dora. Oba programa sta plačana po realizaciji. 

 

Tabela 6: Realizacija državnih presejalnih programov v obdobju januar – december 2021 

 

REAL PLAN REAL

JAN-DEC 2020 JAN-DEC 2021 JAN-DEC 2021 REAL 21/20
REAL 21/ 

PLAN 21

0 1 2 3 4=3/1 5=3/2

SVIT - presejalna kolonoskopija 300 300 274 91,33 91,33

SVIT - presejalna terapevtska kolonoskopija 69 69 38 55,07 55,07

SVIT - delna kolonoskopija 7 7 6 85,71 85,71

SVIT - sedacija 30 30 22 73,33 73,33

SVIT - globoka sedacija 0 1 0 0,00 0,00

DORA - preventivna mamografija 4.951 4.951 5.152 104,06 104,06

PROGRAM  DO ZZZS

INDEKS
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B. SPECIALISTIČNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST 

 

Tabela 7: Realizacija programa v obdobju januar – december 2021 za specialistično 

bolnišnično dejavnost do ZZZS 

REAL 21/20
REAL 21/ 

PLAN 21

0 1 2 3 4=3/1 5=3/2

Akutna bolnišnična obravnava

Število primerov - SPP (101 300) 8.279 9.427 9.050 109,31 96,00

Število uteži (101 300) 11.187,44 11.461 12.326,90 110,19 107,56

Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)

Zdravstvena nega in paliativna oskrba (144 306) 1.741 2.802 802 46,07 28,62

Podaljšano bolnišnično zdravljenje (147 307) 10.237 13.277 2.622 25,61 19,75

Doječe matere (NOD) (701 308) 337 337 404 119,88 119,88

Sobivanje (NOD) (701 310) 696 522 970 139,37 185,73

Prospektivni primeri

Operacija kile (9) 308 424 319 103,57 75,24

Operacija žolčnih kamnov (10) 235 378 293 124,68 77,51

Endoproteza kolka (11) 130 162 110 84,62 67,90

Endoproteza kolena (12) 80 121 81 101,25 66,94

Artroskopske operacije (15) 295 368 304 103,05 82,61

Odstranitev osteosintetskega materiala (21) 91 78 74 81,32 94,87

Operacije ženske stresne inkontinence (27) 118 140 120 101,69 85,71

Kirurško zdravljenje rakavih bolnikov (101) 39 32 26 66,67 81,25

Splav (25) 279 237 262 93,91 110,55

Porodi (24) 815 799 871 106,87 109,01

Zdravljenje možganske kapi (102) 72 72 51 70,83 70,83

PROGRAM DO ZZZS

REAL           

JAN - DEC 

2020

PLAN                    

JAN - DEC             

2021

REAL                      

JAN - DEC           

2021

INDEKS

 
 

V podatkih akutne bolnišnične obravnave so prikazani realizirani primeri in uteži do ZZZS.  

  

V obdobju januar – december 2021 je bilo v okviru akutne bolnišnične obravnave skupaj s 

prospektivnimi primeri realiziranih 9.050 SPP primerov z indeksom realizacije 96,00 oziroma 

12.326,90 uteži z indeksom realizacije 107,56. Povprečna utež na ravni bolnišnice je znašala 

1,36. 

 

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

realiziran z indeksom 28,62. Indeks realizacije programa podaljšanega bolnišničnega 

zdravljenja za obdobje januar – december 2021 znaša 19,75. Nemedicinsko oskrbni dnevi za 

sobivanje staršev so bili realizirani z indeksom 185,73, za doječe matere pa z indeksom 119,88. 

 

Prospektivni program  

Kirurgija – kirurški in ortopedski posegi  

V obdobju januar – december 2021 je bilo glede na obdobni plan opravljenih: 64 artroskopij 

manj, 105 operacij kil manj, 85 operacij žolčnih kamnov manj, 52 operacij kolka manj in 40 

operacij kolena manj  

 

Ginekologija – posegi 

V obdobju januar – december 2021 je bilo glede na plan opravljenih: 72 porodov več, 25 

splavov več in 20 operacij ženske stresne inkontinence manj. 

 

Ostali prospektivni programi 

V obdobju januar – december 2021 je bilo v primerjavi s planom opravljenih: 4 operacije 

odstranitev osteosintetskega materiala manj, 21 primerov zdravljenja možganske kapi manj in 6 

primerov kirurškega zdravljenja rakavih bolnikov manj. 
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Realizacija prospektivnih primerov je za 300 primerov nižja od plana za leto 2021, kar 

predstavlja 89,33% realizacijo plana. Nedoseženi so programi na področju elektive, kateri so 

bili v okviru ukrepov v celoti ukinjeni. 

 

Tabela 8: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2020 in Pogodbe 2021 (vključno z 

Aneksom) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo 

EUR % EUR % EUR

1. AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 15.598.538 56,51 16.908.825 57,81 18.682.951 108,40

2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI 

3. NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 2.093.251 7,58 2.116.941 7,24 448.174 101,13

4. DOJEČE MATERE 15.407 0,06 14.445 0,05 17.315 93,76

5. SPREMLJEVALCI

6.
SOBIVANJE STARŠA OB 

HOSPITALIZIRANEM OTROKU
56.479 0,20 22.437 0,08 41.670 39,73

7.
OSNOVNA ZDRAVSTVENA 

DEJAVNOST
511.482 1,85 511.045 1,75 511.442 99,91

11.
SPEC.AMB.DEJAVNOST (brez 

funkcionalne diagnostike in dializ)
3.498.515 12,67 3.646.095 12,47 3.771.276 104,22

12. FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA 2.715.085 9,84 2.625.967 8,98 2.962.866 96,72

13. DIALIZE 2.171.120 7,87 2.364.125 8,08 2.163.464 108,89

14.
DRUGO* (fizioterapija, CP, DORA, 

SVIT, vstopne triažne točke)
762.198 2,76 868.962 2,97 827.855 114,01

15. PRIHODKI ZA LZM, DBZ in APL 179.780 0,65 168.860 0,58 167.631 93,93

SKUPAJ 27.601.855 100,00 29.247.702 100,00 29.594.646 105,96

INDEKS 

POGODBA  

2021/2020**

Zap. št. DEJAVNOST 
POGODBENA VREDNOST 

2020 (OZZ in PZZ)

POGODBENA VREDNOST 

2021 (OZZ in PZZ)

PLAČANA 

VREDNOST 2021 

(OZZ in PZZ)

 
 

V Tabeli 8 podajamo strukturo in vrednost posameznih programov v pogodbenem letu 2021 v 

primerjavi s pogodbenim letom 2020 ter vrednostjo doseženega plačila posameznih programov 

v letu 2021. Višina plačila je odvisna od realizacije ter od obračunskih meril za plačilo 

posameznih programov.  

 

Skupna plačana vrednost pogodbenih programov v letu 2021 je bila realizirana v višini 

29.594.646 EUR, kar znaša 346.945 EUR več od pogodbeno načrtovane vrednosti. Največje 

razlika med pogodbeno načrtovano vrednostjo in plačilom je v okviru akutne bolnišnične 

obravnave na podlagi plačila storitev Covid -19 po realizaciji. V okviru neakutne bolnišnične 

obravnave pa je pripisati večjo razhajanje med načrtovano vrednostjo in plačano zaradi 

premeščanja bolnikov v negovalne bolnišnice.  

 

Struktura pogodbene vrednosti  programa za leto 2021 in primerjava pogodbene vrednosti  

2021  z letom 2020 je razvidna iz grafične ponazoritve v nadaljevanju. 
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Graf 1: Delež posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo 

 
 

Pogodba 2020- 2021 

 

Graf 2: Pogodba primerjalno vrednostno 2020 – 2021 

 

 
 

 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                                      LETNO POROČILO 2021 

 

36 

Tabela 9: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), 

vključno s prospektivnimi primeri 

Število 

primerov

Število 

uteži

Povprečna 

utež

Število 

primerov

Število 

uteži

Število 

primerov

Število 

uteži

Povprečna 

utež

Število 

primerov

Število 

uteži
Primerov Uteži

- kirurgija 2.430 3.994,08 1,64 2.929 4.713,25 2.273 3.771,56 1,66 77,60 80,02 25,12 35,70

- internistika 2.645 4.555,81 1,72 2.799 4.096,25 3.138 5.598,57 1,78 112,11 136,68 34,67 40,72

- ginekologija 2.295 1.930,53 0,84 2.493 2.026,51 2.556 2.143,84 0,84 102,53 105,79 28,24 17,26

- pediatrija 909 707,35 0,78 1.266 841,06 1.083 812,93 0,75 85,55 96,66 11,97 6,32

SKUPAJ 8.279 11.187,77 1,35 9.487 11.677,07 9.050 12.326,90 1,36 95,39 105,57 100% 100%

Opomba: *upoštevani COVID pacienti

Struktura 2021

Dejavnosti
REAL 21/FN 2021

Realizirano 2020* FN 2021 Realizirano 2021*
Indeks

 
 

Po pogodbi je akutna obravnava določena v celoti. Zaradi spremljanja in usmerjanja realizacije 

imamo le-to ločeno na raven posameznih dejavnostih oziroma oddelkov, kot prikazuje zgornja 

tabela.  

 

V obdobju januar – december 2021 je bilo v okviru akutne bolnišnične obravnave skupaj s 

prospektivnimi primeri realiziranih 9.050 SPP primerov, kar predstavlja 95,39 % finančnega 

načrta oziroma 11.187,07 uteži, v višini 105,57 % finančnega načrta za leto 2021. Nedoseganje 

planiranih primerov je posledica odraza organizacije dela glede na Odredbo o začasnih ukrepih 

na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije Covid-19 in 

zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov. Povprečna utež na ravni 

bolnišnice je znašala 1,36. Po končnem letnem obračunu ZZZS je bilo priznanih 12.326,90 

uteži.  

 

 

4.2.3. Obvladovanje epidemije SARS – COV-2 (COVID-19)  

 

Za dokazovanje virusa je bilo v letu 2021 odvzetih 20.036 hitrih covid testov in 4.894 PCR 

testov. Analizo hitrih testov izvaja bolnišnični medicinski laboratorij, PCR testov pa Nacionalni 

laboratorij za zdravje, okolje in hrano. V laboratoriju bolnišnice se izvaja tudi presejalno 

kvantitativno serološko testiranje za dokazovanje prisotnosti protiteles proti koronavirusu 

SARS CoV – 2.  

 

V SB Ptuj smo v letu 2021 zdravili 760 bolnikov s boleznijo Covid – 19, ki so ustvarili 

1.727,32 uteži. Žal je 98 bolnikov, ki so bili okuženi, boj za življenje izgubilo. Vsi umrli so 

imeli pridružene bolezni. Opravljene storitve bolnišničnega zdravljenja covid bolezni so bile 

priznane po številu primerov in obsegu storitev (SPP) na podlagi veljavnih diagnoz za 

opredelitev covid storitev v okviru redne realizacije. Evidentirani primeri so prav tako bili 

upravičeni do dodatkov za zdravljenja. 

 

V skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje, smo v mesecu novembru prejeli s strani ZZZS  

izdana poenotena navodila za evidentiranje obračuna storitev ob apliciranju zdravila Regen-

cov. Povračilo stroškov za zdravilo je bilo zagotovljeno iz proračuna, za opravljene storitve pa  

v okviru redne realizacije programa SPP po pogodbi z ZZZS. Od skupnega števila bolnikov s 

Covid-19 je bilo v odbobju od oktobra do decemebra evidentiranih 31 primerov, v skupni višini 

6,82 uteži. Opravljene storitve in aktivnosti povezane z zdravljenejm bolezni Covid-19 in 

preprečevanjem okužbe z virusom so razvidne iz tabele v nadaljevanju. 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                                      LETNO POROČILO 2021 

 

37 

Testi in cepljenja

SARS-CoV-2 - antigenski test (HAGT)

SARS-CoV-2 - PCR test

Pregled in cepljenje proti COVID-19 - cepilno mesto

Hospital

Zdravljenje bolezni COVID 19  

Ambulanta

COVID - 19 siva cona

COVID - 19 rdeča cona

Ambulantna obravnava COVID-19 pozitivne osebe

Mamografija

Dializa

Gastroenterologija

Ginekologija

Internistika

Kardiologija

Okulistika

ORL

Pediatrija

Računalniška tomografija - CT

Ultrazvok

Rentgen

Splošna kirurgija

Kirurgija - urgentna ambulanta

Skupaj 714

116

1

Št. oseb

1

760

2

13

20

5

4

30

1

2

494

12

13

Število preiskav/storitev

20.036

4.849

1.071

Število primerov

Št. pregledov

1.719

771

 
 

 

4.2.4 Poročanje o vključevanju storitev eZdravja 

 

Vključevanje storitev eZdravje po stanju konec leta 2021 

 

Tabela 10: Vključevanje storitev eZdravje po stanju konec leta 2021 

Kazalnik Delež 

1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi 

katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni 

seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici 

v centralni sistem eNaročanja. 

 

29,67 % 

2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v 

lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni 

register podatkov o pacientih. 

99,42 % 

3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno 

povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni 

sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč). 

0,00 % 
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Opombe:  

 

Vse naše komunikacije so povezane z eZdravjem in potekajo preko zNet zdravstvenega 

omrežja, ki zagotavlja varne in zanesljive povezave med vsemi izvajalci zdravstvenih 

dejavnosti.  

 

Vseh napotnih listin, ki smo jih v letu 2021 na čakalni seznam vpisali je bilo 114.002. Od tega 

je število papirnatih napotnic, za katere se izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v 

centralni sistem eNaročanja,  33.827 oz. 29,67 %. 

 

Po podatkih bolnišničnega informacijskega sistema je bil delež vseh izdanih odpustnih pisem in 

ambulantnih izvidov, ki smo jih avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o 

pacientih 99,42 %, kar predstavlja  87.812 interakcij. 

 

V bolnišnici imamo interni šifrant vseh storitev ustrezno povezan s šifrantom (VZS).  

 
 

4.3. POSLOVNI IZID 

 

Tabela 11: Poslovni izid po letih v EUR 

  Realizacija Realizacija  FN Realizacija  Indeks Indeks 

  leto 2019 leto 2020 leto 2021 leto 2021 real 21/real 20 real 21/FN 21 

CELOTNI PRIHODKI 29.433.461 38.450.886 37.668.211 39.868.015 103,69 105,84 

CELOTNI ODHODKI 29.417.307 34.881.005 37.614.054 37.665.826 107,98 100,14 

POSLOVNI IZID 16.154 3.569.881 54.157 2.202.189     

 

Graf 3: Poslovni izid 2019-2020-2021 

 

 
 

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

odhodkov 2021. 

 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                                      LETNO POROČILO 2021 

 

39 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 

POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 

V zvezi z izvajanjem programa se je v letu 2021 nadaljevala problematika  pandemije  Covid -

19, zaradi katere so v Sloveniji nastale nove razmere, kar je vplivalo na delo naše bolnišnice.   

Termini za  nenujne preglede in posege so bili odpovedani. Največ napora se je vložilo v 

zagotavljanje pogojev, na podlagi katerih bi lahko opravljali zdravstvene storitve in hkrati 

preprečevali širjenje okužbe Covid -19. Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti so nastali 

zaostanki. Nastali so tudi višji stroški zaradi zagotavljanja  varovalne opreme in tudi višji 

stroški delovne sile. 

 

 

6. ČAKALNE DOBE 

 

Čakalne sezname vodimo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah ter Pravilnikom o 

naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.  

Na nedopustne čakalne dobe in na število čakajočih pacientov je močno vplivala epidemija 

Covid – 19, saj je zaradi nastalih ukrepov prišlo do odpovedi terminov. Odpovedani termini so 

bili iz različnih razlogov, predvsem pa iz strani pacientov samih. Težko opredelimo koliko 

odpovedi je bilo ravno iz razloga epidemije, saj v našem informacijskem sistemu ni bilo 

možnosti označbe, da je bil pacient odpovedan ali prestavljen točno zaradi epidemije. Z 

informacijsko podporo  vodenju čakalnih seznamov imamo težave, saj program Medis ne 

zagotavlja revizijske sledi v zvezi z datumi terminov naročanja in zato je tudi kakovost 

podatkov slaba.Vse paciente, ki smo jim iz navedenega razloga odpovedali termine, smo 

seznanili preko telefona ali pošte z obvestilom o odpovedi ter informacijami o ponovnem 

terminu. Paciente smo v najkrajšem možnem času uvrstili na nove termine.  

Čakalne sezname redno nadzorujemo in spremljamo ter jih sproti čistimo. Iz čakalnih 

seznamov se črtajo osebe katere nimajo indikacije za zdravstveno storitev, osebe katere storitev 

zavrnejo ali niso sposobne za izvedbo zdravstvene storitve ter umrli pacienti. Za vse dejavnosti 

mesečno spremljamo čakalne dobe za posamezne stopnje nujnosti, število vseh čakajočih in 

število čakajočih nad dopustno čakalno dobo. Glede na priliv napotnic in kadrovske zmožnosti 

prilagajamo število in strukturo ambulant.  

Za čakalni seznam po oddelkih, enotah in ambulantah imamo pooblaščene osebe za vodenje 

čakalnih seznamov. Pooblaščena oseba za čakalni seznam na podlagi 6. člena Pravilnika o 

naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni 

list RS, št. 3/2018, s spremembami in dopolnitvami, Pravilnik) skrbi za: 

- enakopravno obravnavo vseh pacientov, 

- varstvo osebnih podatkov pacientov, 

- ažurno opravljanje čakalnega seznama (uvrščanje na čakalni seznam, črtanje s 

čakalnega seznama, obveščanje pacientov, zagotavljanje stika s pacienti, spremljanje 

okvirnih terminov oziroma terminov itd.), 

- označevanje dokumentov z zaporedno številko, datumom in časom prejema (kadar gre 

za naročanje po pošti oziroma osebno naročanje), 

- spoštovanje vrstnega reda pacientov, ki so vpisani na čakalni seznam,  

- seznanitev pacientov s čakalnim seznamom in čakalnimi dobami.  
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Pooblaščena oseba za čakalni seznam najmanj dvakrat letno preveri interes pacientov za 

izvedbo zdravstvenih storitev, na katere čakajo več kot 12 mesecev. Načrtuje okvirne termine 

oziroma termine na način, da si zaporedno sledijo, načrtuje delež prvih in kontrolnih pregledov 

ter delež pregledov po posamezni stopnji nujnosti.  

 

Tabela 12: Storitve, pri katerih je prekoračena najdaljša dopustna čakalna doba po VZS 

VZS NAZIV VZS
ŠT. VSEH 

ČAKAJOČIH

ŠT. ČAKAJOČIH 

NAD DOPUSTNO 

ČAKALNO DOBO

1017 P Internistična SA 3 1

1024 P Nefrološka SA 87 86

1026 P Nevrološki pregled - prvi 282 235

2336 P Otorinolaringološki pregled otroka - prvi 6 3

1018 P Kardiološka SA 170 163

1512 Cikloergometrija 89 83

1511 Holter srca 137 31

1014 P Gastroenterološki pregled - prvi 109 107

1325 Gastroskopija 182 52

2510 UZ srca 315 289

1980, 1987, 1988, 1989 Doplerske preiskave 225 148

1941 UZ vratnih žil 60 12

1472 EMG (nevromišična elektrodiagnostika) 158 154

1009 P Algološki pregled - prvi 31 6

1033 P Ortopedski pregled - prvi 141 115

2182 P Gin. + urološko gin. pregled - prvi 230 41

1002 P Ginekološki pregled - dispanzer 216 37

1003 P Prvi pregled dojk in nadaljna obravnava 84 11

1028P Okulistični pregled - prvi 193 183

1195 Operacija sive mrene 432 427

2574 Fizioterapevtska obravnava 334 322

2576 Specialna fizioterapevtska obravnava 22 21

1624 Endoproteza kolka (PEP) totalna TEP 273 207

1626 Endoproteza kolena 533 418

1311 Operacija krčnih žil 161 111

1035 P Otorinolaringološki pregled - prvi 204 61

1597 Kolonoskopija 248 169

1062 P Alergološki pregled otroka - prvi 30 21

1058 P, 1059P, 1061 P Pediatrična gastroenterološka amb. 72 12

1963 UZ abdomna 65 5

1327, 1342, 1343, 1416, 1423, 

1452, 1648, 1657 Programske operacije - kirurške 245 124

1112, 1400, 1403, 2010, 2064 Ginekološke operacije 25 8  
 

Za storitve pri katerih presegamo dopustno čakalno dobo, smo po VZS-jih pripravili 

primerjalno tabelo med letoma 2020 (s stanjem na dan 31.12.2020) in 2021 (s stanjem na dan 

31.12.2021). V tabeli prikazujemo po posameznih vrstah zdravstvene storitve število vseh 

čakajočih, število čakajočih nad dopustno čakalno dobo, število odpovedanih terminov po 

stopnjah nujnosti, število naknadno zagotovljenih terminov in število pacientov, ki še nimajo 

novega termina.  

 

Obrazec - čakalne dobe (v prilogi Letnega poročila) 
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Graf 4 prikazuje število čakajočih pacientov na vse VZS s trenutno nedopustno čakalno dobo 

na dan 31. 12. 2021, število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo, število vseh 

odpovedanih terminov skupaj, število odpovedanih terminov iz strani izvajalca in število 

odpovedanih terminov iz strani pacientov.  

 

Graf 4: Število čakajočih pacientov na dan 31.12.2021 

 
 

 

 

Graf 5 prikazuje število odpovedanih terminov iz strani izvajalca, število odpovedanih 

terminov iz strani pacienta, število naknadno zagotovljenih terminov in število pacientov, ki na 

termin še čakajo.  

 

Graf 5: Število odpovedanih terminov, število naknadno zagotovljenih terminov, št. 

pacientov, ki na termin še čakajo 
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Na dan 31. 12. 2021 je bilo za storitve pri katerih presegamo dopustno čakalno dobo vseh 

čakajočih pacientov 5.362, od tega jih je 3.663 čaka nad dopustno čakalno dobo.  

 

Število odpovedanih terminov iz strani izvajalca je 514, število odpovedanih terminov iz strani 

pacienta je 1.882. Naknadno zagotovljenih terminov je bilo 83, število pacientov, ki novega 

termina nimajo pa je 2.285.  

 

Število čakajočih pacientov na zdravstvene storitve pri katerih je čakalna doba nad dopustno, se 

je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povišalo. Na dan 31. 12. 2020 je bilo čakajočih 

pacientov 4.955, od tega jih je bilo 1.761 nad dopustno čakalno dobo. Na dan 31. 12. 2021 pa je 

bilo čakajočih pacientov 5.362, od tega 3.663 nad dopustno čakalno dobo.  

 

Stanje čakalnih dob in število čakajočih se je zaradi epidemije Covid-19 v letu 2021 še dodatno 

poslabšalo. Iz statističnih podatkov je razvidno, da so v večji meri termine iz različnih razlogov 

odpovedovali pacienti sami.  

 

Drugi vzroki za povečanje čakalnih dob pa so:  

- občasno neutemeljeno izdajanje nalogov, 

- površna, neustrezna opredelitev VZS, 

- vedno več napotitev na sekundarno raven, 

- nerealno predpisovanje stopenj nujnosti,  

- veliko kontrolnih pregledov, 

- daljše odsotnosti kadra. 

 

V letu 2021 smo za skrajševanje čakalnih dob in s tem zagotovitev čakalnih dob znotraj 

dopustnih izvedli nekatere aktivnosti: 

- Čiščenje čakalnih seznamov: sproti se iz čakalnih seznamov črtajo osebe, katere nimajo     

- indikacije za zdravstveno storitev, osebe katere niso sposobne za izvedbo zdravstvene 

storitve ali storitev zavrnejo. Redno se pregledujejo vpisi in se sproti ugotovljene napake 

popravljajo. Zaključujemo čakalne sezname za umrle paciente s pomočjo pridobljenih 

podatkov iz Centralnega registra prebivalstva RS in s pomočjo programerske hiše. 

- V informacijskem sistemu označujemo omejitve vpisa in sicer v primerih ko imajo pacienti 

osebno željo po izbranem zdravniku ali časovnem obdobju ter v kolikor je potrebna 

predhodna medicinska obravnava se to označi. Prav tako se v sistemu ustrezno označi kadar 

je opravljena triaža napotne listine.  

- Uspešno imamo uveljavljene ePosvete.  

- Dobro je vpeljano tudi eNaročanje. V našem informacijskem sistemu imamo povezane vse 

storitve z veljavnimi VZS šiframi katere opravljamo. 

- Iskali smo notranje in dodatno zunanje izvajalce za pomoč pri izvajanju storitev. 

- Za zmanjšanje izpadlih terminov se pred predvidenim terminom vzpostavi stik s pacientom 

in se ga opozori na datum. 

 

V okviru sistema upravljanja čakalnih dob izvajamo vse potrebne aktivnosti s skladu s pravili 

in navodili. 
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Podatki o povprečni ležalni dobi za akutno in neakutno obravnavo 

 

Tabela 13: Podatki o povprečni ležalni dobi za akutno in neakutno obravnavo 

 

  2018 2019 2020 2021 

Akutna obravnava 4,98 4,98 4,99 4,95 

Neakutna obravnava 16,03 17,3 18,76 18,14 

PBZ 36,62 40,52 56,74 41,89 

Operacije kile 2,77 2,59 2,04 1,9 

 

 

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP  

 

Splošna bolnišnica Ptuj nudi zdravstvene storitve nujne medicinske pomoči prebivalcem 

Spodnjega Podravja in širše. V SB Ptuj kot edini bolnišnici v Sloveniji urgentni center (UC) ni 

bil zgrajen v okviru gradnje mreže slovenskih UC, čeprav so za to obstajali pogoji. Zaradi 

povečanja potreb prebivalcev Spodnjega Podravja po urgentnih storitvah, je potreba in nujnost 

izgradnje UC v bolnišnici Ptuj danes še večja.  

 

Obstoječa služba NMP se v SB Ptuj izvaja na štirih lokacijah v okviru osnovnih oddelkov in 

sicer internega, kirurškega, ginekološkega in pediatričnega. Za vse dejavnosti je organizirana 

skupna intenzivna terapija, ki ima zagotovljeno 24-urno prisotnost specialista anesteziologa z 

ekipo, ki sodeluje v timu nujne medicinske pomoči, reanimacije in nujnih posegih oz. ostalih 

zahtevnejših stanjih, ob hkratnem delu na matičnem oddelku. V zagotavljanje nujne medicinske 

pomoči sta vključeni tudi laboratorijska in radiološka diagnostika. 

 

Ker v SB Ptuj UC še ni zgrajen je bolnišnica Ptuj edina regionalna bolnišnica v RS, ki izvajanja 

NMP nima financiranega po standardu, ki velja za Urgentne centre po Sloveniji od 1.10.2017 

dalje.  

 

 Za izvajanje NMP ima  SB Ptuj v pogodbi z ZZZS priznano po starem standardu: 

- Kirurško urgentno ambulanto; pogodbeni plan in plačana realizacija 105.733 točk, 

realizacija programa v letu 2021 pa je bila 113.360 točk, 

- Internistično urgentno ambulanto; pogodbeni plan 34.395 točk, plačana realizacija v letu 

2021  pa je bila 37.430 točk. 
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7.1. Poročilo o izvajanju in poteku aktivnosti projekta »Izgradnja urgentnega centra v 

Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj« 

 

Za projetk UC, ki je bil v januarju 2020 posredovan  Ministrstvu za zdravje je bila v maju 2021  

izvedena nova projektantska ocena vrednosti investicije z upoštevanjem tekočih cen v 

gradbeništvu in razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene. Na podlagi nove 

projektantske ocene je bil izdelan popravek novelacije Investicijskega projekta št.3.  Nova 

ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša tako po stalnih kot tekočih cenah z vključenim 

DDV 6.583.952,95 €.  

Predvideni viri za financiranje projekta:  

- SB Ptuj v višini 1.551.212,96 €  

- lokalna skupnost – konzorcijska pogodba v višini 300.193,00 €  

- donacije gospodarstvenikov v višini 320.146,99 €.  

- Ministrstvo za zdravje v višini 4.412.400,00 € od tega:  proračun v višini 3.431.400,00 € in     

   prodaja nepremičnin v višini 981.000,00 €. 

 

Po potrditvi Investicijskega projekta smo v novembru 2021 izvedli javno naročilo za izbiro 

izvajalca za izvedbo gradbeno obrtniških del in dobavo vgradne opreme za urgentni center.  

Vrednost del je 4,55 mio eur. Vir Ministrstva za zdravje je 4,385 mio in SB 165 tisoč eur. 

Javno naročilo za izbiro dobavitelja premične opreme bo izvedeno tekom gradnje. Sklep o 

izbiri izvajalca je postal poravnomočen 5. januarja 2022.  Gradnja se bo pričela spomladi 2022. 

Rok izvedbe projekta je 16 mesecev, aktivna gradnja pa bo potekala 12 mesecev. 

 

V času gradnje se bodo na območju bolnišnice močno zmanjšale vozne površine in površine 

namenjene parkiranju. Zaradi gradbišča in zaprtja vhoda na kirurgijo bo spremenjen dostop 

bolnikov in prometni režim do urgentne službe in kirurgije.  

 

Izgradnja UC bo za bolnišnico velika pridobitev. Izboljšala se bo dostopnost in zvišala 

strokovna raven izvajanja nujne medicinske pomoči za prebivalce Spodnjega Podravja in za 

vse, ki nujno medicinsko pomoč potrebujejo.  Organizacija dela v urgentnem centru v oskrbi 

nujnih stanj postavlja pacienta v središče dogajanja in zagotavlja najvišji možni nivo strokovne 

oskrbe.  

 

Za nadaljnji razvoj bolnišnice je nujna nadgradnja UC s prvim nadstropjem, v katerem bodo 

operacijske dvorane in enota intenzivne terapije.  

 

 

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 

V Finančnem načrtu za leto 2021 smo si postavili letne cilje, katerih realizacijo smo vse leto 

spremljali in usmerjali ukrepe in aktivnosti za njihovo uresničitev. Prav tako so podlaga za delo 

dolgoročni cilji, ki zasledujejo neprekinjeno delovanje bolnišnice in nudenje kakovostnih 

storitev, ki so varne za paciente. Zaradi ukrepov povezanih z epidemijo je bila v letu 2021 

zmanjšana možnost realizacije pogodbenih dejavnosti in tudi izvajanje samoplačniške 

dejavnosti. Izpad pogodbenih programov zaradi omejitev je bil nadomeščen iz proračunskega 

vira v višini 80 % izpada. Letni cilji so bili glede epidemijo Covid – 19 zelo dobro doseženi.  

Cilj povečanja prihodkov iz naslova zmanjšanja podcenjenosti storitev še vedno čaka na 

odobritev v splošnem dogovoru.  Ne glede na spremenjene okoliščine tako na prihodkovni kot 
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na odhodkovni, strani smo sledili cilju doseganja uravnoteženega poslovnega izida in smo ga  

presegli. 

 

V začetku leta 2021 smo na področju obvladovanja čakalnih dob izvedli številne aktivnosti za 

pravilno vodenje čakalnih seznamov v skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi epidemije je 

optimizacija izvajanja zdravstvenih storitev, glede na plačan obseg programa ZZZS, 

razpoložljive kadrovske resurse in druge pogoje dela, zastala. 

 

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da se prihodki bolnišnice, iz naslova opravljanja 

zdravstvene dejavnosti,  v zadnjih letih iz leta v leto povečujejo. 

 

Tabela 14: Pregled prihodkov po letih od 2017-2021 

Zap. 

št.  
Besedilo 

Realizacija            

jan-dec 2017 

Realizacija            

jan-dec 2018 

Realizacija            

jan-dec 2019 

Realizacija            

jan-dec 2020 

Realizacija                         

jan-dec 2021 

1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+3+4+5)              25.375.573 27.156.345 29.534.575 37.653.123 38.747.392 

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 20.800.237 22.600.213 24.560.120 29.318.963 29.119.677 

3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 3.063.839 3.142.653 3.422.610 3.169.337 3.297.554 

4 
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, 
od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih 

plačnikov in od konvencij 

717.712 636.169 796.533 772.269 1.227.954 

5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 793.785 777.310 755.312 4.392.554 5.102.207 

6 Finančni prihodki 2 5 6 174 184 

7 
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki 

in prevrednotovalni prihodki 6.275.730 105.043 461.679 797.589 1.120.439 

8 Prihodki (1 + 6 +7) 31.651.305 27.261.393 29.996.260 38.450.886 39.868.015 

 

Na stroškovni strani smo aktivnosti usmerili v zniževanje stroškov pri nabavah in uporabi 

zdravstvenega materiala in zdravil, kontrolirali smo zaloge na vseh nivojih. Ocenjujemo, da je 

poslovanje zadnjih treh let učinkovito, saj prihodki rastejo hitreje kot stroški.  

 

Tabela 15: Pregled stroškov po letih od 2017-2021 

Odhodki 
Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija 

jan-dec 2017 jan-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2020 jan-dec 2021 

1 2 4 4 4 6 

Stroški materiala 5.939.114 6.175.914 6.258.263 6.695.813 7.051.954 

Stroški storitev 4.309.333 4.319.078 4.350.268 4.465.416 5.753.861 

Skupaj stroški bl., mater. in stor. 10.248.447 10.494.992 10.608.531 11.161.229 12.805.815 

Stroški dela 15.480.379 16.334.015 17.652.563 21.363.787 23.177.588 

Amortizacija 1.222.739 858.432 1.210.816 1.314.576 1.405.009 

Drugi stroški 95.112 102.291 130.224 992.969 239.501 

Finančni odhodki 125.207 22.693 37.674 48.444 37.913 

SKUPAJ ODHODKI 27.171.884 27.812.423 29.639.808 34.881.005 37.665.826 

 

V letni načrt smo skladno z razpoložljivimi viri in na podlagi najnujneših potreb vključili tudi 

plan investicij. Prioritetno smo izvedli investicije, ki so nujne za nemoteno delovanje 

bolnišnice. Zaradi epidemije smo nabavne aktivnosti morali prilagoditi potrebam po opremi, ki 

je bila potrebna za zaščito zaposlenih in bolnikov pred okužbo. Zaradi dolgih postopkov 

javnega naročanja se je realizacija nekaterih investicij iz plana zavleka v naslednje leto. Močno 

pa so se podaljšali tudi dobavni roki zato veliko naročene opreme v zadnjem trimesečju leta ni 

bilo do konca leta izdobavljene. 
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Na področju strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja so bila zaradi zajezitve in 

obvladovanja epidemije Covid-19 izobraževanja in izpopolnjevanja zaustavljena. Nastali 

situaciji smo se v bolnišnici hitro prilagodili in dali večji poudarek organizaciji internih 

izobraževanj z uporabo komunikacijkih sredstev (video). Prav tako so se temu prilagodili ostali 

organizatorji izobraževanj in organizirali video izobraževanja. 

 

Z analizo rezultatov in rednimi strokovnimi nadzori učinkovito odkrivamo priložnosti za 

izboljšave v procesih zdravljenja in usposobljenosti zdravstvenega osebja. Spremljanje 

rezultatov in primerjave predstavljajo osnovno orodje za stalno izboljševanje kakovosti 

bolnišnične obravnave in izidov zdravljenja. Redno se izvajajo morbiditetne ter mortalitetne 

konference in  nadzori ter se vzdržuje učinkovitost pritožbenih poti. Iz kazalnikov kakovosti so 

razvidni pozitivni trendi na posameznih področjih. 

 

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

 

Finančni načrt za leto 2021 je bil pripravljen po znanih makroekonomskih izhodiščih in na 

podlagi pogodbeno dogovorjenega financiranja. Zaradi epidemije koronavirusa realizacija 

fizičnega obsega odstopa od načrta. Poslovanje je bilo v letu 2021 uspešno, kar izkazuje 

kazalnik učinkovitosti. Kar zadeva gospodarnost smo se trudili in izogibali nepotrebnim 

stroškom. Pri nabavah smo poskušali v kar največji meri upoštevati načelo najboljšega 

ponudnika. Ocenjujemo, da smo bili kljub omejitvam zaradi epidemije, uspešni pri doseganju 

zastavljenih ciljev. 

 

Stopnja odpisanosti opreme je visoka, kar pomeni, da je oprema zastarela. Razlog je v nizki 

investicijski aktivnosti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in v visokih amortizacijskih 

stopnjah, saj se večina opreme amortizira v petih letih. Koeficinet prihodkovnosti se je povečal, 

kar pomeni, da je za enoto prihodka zasedenih več kapacitet.  

 

 

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

Skladno s  47. členom Splošnega dogovora za leto 2021 se v bolnišnici spremljajo tudi 

kazalniki poslovne učinkovitosti.  

Kazalniki so razdeljeni v pet osnovnih skupin:  

1. Finančni kazalniki  

2. Kadrovski viri - kader iz ur  

3. Oprema  

4. Prostorski viri  

5. Drugi kazalniki 

 

Kazalniki učinkovitosti bodo skladno z določilom dogovora najkasneje do 20. 03. 2022 

priloženi letnemu poročilu za leto 2021. 

  

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2021 – obrazec je v pripravi 
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9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 16: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 47. členom Splošnega dogovora za 

pogodbeno leto 2021 

 
KAZALNIKI LETO 2020 LETO 2021 INDEKS 2021/2020 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,10 1,06 96,36   

2. Delež amortizaacijskih sredstev v pogodbah ZZZS 5,88 5,98 101,70   

3. Delež porabljenih amortizaacijskih sredstev 86,30 71,93 83,35   

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,79 0,77 97,47   

5. Dnevi vezave zalog materiala 46,52 50,76 109,11   

6. Koeficient plačilne sposobnosti 2,11 0,21 9,95   

7. Koeficient zapadlih obveznosti 3,56 0,00 0,00   

8. Kazalnik zadolženosti 0,53 0,34 64,15   

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,90 1,21 134,44   

10. Prihodkovnost sredstev 1,22 1,23 100,82   

 

1. Kazalnik gospodarnosti =   

Celotni prihodki (AOP 870) / celotni odhodki (AOP 887) 

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Ker v 

obdobju januar – december 2021 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki, je načelo 

gospodarnosti zadoščeno. 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS =  

Priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS 

Delež amortizacije v pogodbi z ZZZS se je v letu 2021 glede na leto 2020 zvišal iz 5,88% 

na 5,98%. 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev =  

Naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev 

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev se je v primerjavi s preteklim letom znižal iz 

86,30% na 71,93%. Znižanje kazalnika je posledica manj naložb iz amortizacije. 

4. Stopnja odpisanosti opreme =  

Popravek vrednosti opreme (AOP 007) / oprema in druga opredmetena osnovna 

sredstva (AOP 006) 

Stopnja odpisane opreme je razmerje med popravkom vrednosti opreme in nabavno 

vrednostjo opreme. Stopnja odpisanosti opreme se je v letu 2021 v primerjavi s 

predhodnim letom znižala. 

5. Dnevi vezave zalog materiala =  

Stanje zalog (AOP 023) / stroški materiala (AOP 873) x 365 

Koeficient obračanja zalog materiala nam pove kolikokrat se zaloge obrnejo v letu dni. Iz 

njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Vrednost kazalnika se je, glede na preteklo 

leto, zvišala, kar je predvsem posledica nabave zaščitne opreme in drugega materiala, 

potrebnega za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2. 

6. Koeficient plačilne sposobnosti =  

Povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo 

Koeficient se je v primerjavi s preteklim letom znižal iz 2,11 na 0,21. 

7. Koeficient zapadlih obveznosti =  

Zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)  
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Koeficient se je v primerjavi s preteklim letom znižal iz 3,56 na 0,003 in predstavlja 

razmerje med zapadlimi neplačanimi obveznostmi na dan 31.12.2021 ter mesečnim 

prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Ob koncu leta 2021 

bolnišnica skoraj ni imela zapadlih obveznosti do dobaviteljev. 

8. Kazalnik zadolženosti =  

(Tuji viri AOP 034+047+048+0,54+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060 

Je razmerje med tujimi viri ter obveznostmi do virov sredstev. Tuji viri so kratkoročne 

obveznosti in pasivne časovne razmejitve, dolgoročne pasivne časovne razmejitve, 

dolgoročne rezervacije ter druge dolgoročne obveznosti. Kazalnik se je v primerjavi s 

preteklim letom znižal iz 0,53 na 0,34.  

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi =  

( AOP 012+AOP 023) / AOP 034 

Je razmerje med seštevkom kratkoročnih sredstev, razen zalog in aktivnih časovnih 

razmejitev ter zalogami in kratkoročnimi obveznostmi in pasivnimi časovnimi 

razmejitvami. Glede na preteklo leto je višji. 

10. Prihodkovnost sredstev =  

Prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti 

AOP 002+004+006) 

Je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti ter osnovnimi sredstvi po nabavni 

vrednosti. Glede na preteklo leto je kazalnik višji. 

 

 

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI  

 

Program in letni načrt za zagotovitev in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti 

pacientov 

 

10.1. Letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti 

 

Letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti izhajajo iz poslanstva in vizije 

bolnišnice in so del vsakodnevnega dela in so vključeni v vse dejavnosti in v letni delovni 

načrt.  

V Finančnem načrtu smo v letu 2021 opredelili naslednje cilje za izboljšanje kakovosti in 

varnosti: 

- 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 zadovoljstva z obravnavo 

- Obvladovanje sistema vodenja kakovosti 

- Seznanitev zaposlenih s pravicami in dolžnostmi pacientov ter kakšna naj bo 

kakovostna zdravstvena obravnava . 

- Vzdrževanje pridobljenih standardov (ISO, novorojenčku prijazna bolnišnica…). 

- Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in izvajanje     ciljnih 

informativno – izobraževalnih promocijskih  akcij  na  različnih področjih. 
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10.2. Povratne informacije uporabnikov 

 

10.2.1. Zadovoljstvo uporabnikov storitev merimo s pomočjo: 

- ankete PREMS, 

- preko spletnega portala https://zvem.ezdrav.si, 

- lastnega anketnega vprašalnika. 

 

ANALIZA ANKETE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV STORITEV (lastna anketa) 

V letu 2021 smo kontinuirano izvajali anketo o izkušnjah odraslih bolnikov. Anketo je 

izpolnilo 233 bolnikov na internem, kirurškem in ginekološko - porodnem oddelku.  

Anketni vprašalnik je izpolnilo 69,5 % žensk in 30,5 % moških. Glede na starostno skupino 

sodelujočih je bilo največ sodelujočih starih od 51 do 60 let (27,6%), nekoliko manj od 41 do 

50 let (24,1%), 18,7% od 31 do 40 let ter 14,3% od 61 do 70 let. 9,9% sodelujočih je bilo starih 

do 30 let in 5,4% več kot 71 let. Največ anketiranih je imelo srednjo (42,1%) in poklicno 

izobrazbo (23,6%). Osnovno šolsko izobrazbo je imelo 13,7% anketiranih, višjo izobrazbo 

13,3% anketiranih, 7,3%  jih je imelo visokošolsko ali višjo izobrazbo. Izmed anketiranih se je 

43% pacientov prvič zdravilo v naši bolnišnici. 

Tabela 17: Ostali rezultati ankete 

 PODROČJE REZULTATI 

Sprejem v 

bolnišnico 

V anketi je sodelovalo 89% bolnikov sprejetih v bolnišnico zaradi 

načrtovane diagnostike in zdravljenja ter 11% zaradi nujnega 

zdravstvenega stanja. 

V 81% so bolniki sprejeti zaradi diagnostike in zdravljenja sodelovali pri 

datumu sprejema v bolnišnico. 

Datum sprejema smo jim preložili na kasnejši čas v 11,5%, zaradi 

prekinitve izvajanja programov v času epidemije. 

Od prihoda v bolnišnico do namestitve v posteljo je manj kot eno uro 

čakalo na sprejem 80% anketiranih, 1-2 uri 11% ter več kot 2 uri 9%. Čas 

čakanja se je podaljšal zaradi epidemiološke anamneze in testiranja 

bolnikov na SARS CoV-2. 

Kako so vas 

obravnavali 

zdravniki 

Bolniki navajajo, da so jih zdravniki obravnavali vljudno in spoštljivo ter 

ocenjujejo, da so bili z njihovo obravnavo v 88% vedno zadovoljni in v 

10% pogosto. Le 2% jih je odgovorilo, da so bili deležni spoštljive 

obravnave le redko in včasih. 

Ko je bolnike skrbelo za svoje zdravje so se lahko v 68% pogovorili z 

zdravnikom, in dobili vedno (80%) odgovor na razumljiv način, medtem 

ko jih 9% ni imelo potrebe, da bi zdravnike spraševalo o zdravstvenem 

stanju. V 11 % so odgovarjali, da so odgovore dobili pogosto, redko ali 

včasih.  

Zdravniki so bolnike zaščitili pred neželenimi pogledi in poslušanjem 

drugih oseb vedno (76%) in pogosto (14%). Tri četrtine (75%) 

sodelujočih anketiranih je navedlo, da zdravniki pred bolniki nikoli niso 

govorili, kot da jih ni v sobi.   
Kako so vas 

obravnavale 

medicinske 

sestre 

Anketirani navajajo, da so jih medicinske sestre obravnavale vedno 

vljudno in spoštljivo v 94%, pogosto v 4% ter v 2% redko in včasih.  

Informacije so jim bile podale v 87% na razumljiv način. Medicinske 

sestre so se z njimi pogovorile, medtem, ko 8% anketiranih ni imelo 
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potrebe, da bi spraševalo o svojem zdravstvenem stanju. V 83% so jim 

vedno in v 11% pogosto zagotavljale zasebnost pri pogovoru, viziti, 

opravljanju posegov ter jih zaščitile pred neželenimi pogledi. Medicinske 

sestre v 92% nikoli in v 4% redko pred bolniki niso govorile, kot da jih ni 

v sobi. Na bolnikovo prošnjo za pomoč, so se medicinske sestre odzvale 

v času do 5 minut v 31 %, v 1% so potrebovale do 10 min, ostali potrebe, 

da bi poklicali pomoč sestre, niso imeli.  

Vaše zdravljenje Večina bolnikov v času zdravljenja ni imela pritožb. Občutek, da 

zdravniki in medicinske sestre njihovih pritožb na zdravljenje ne jemljejo 

resno, je imelo 2,5 % anketiranih. 

Na zastavljena vprašanja so v 97% medicinske sestre in zdravniki 

bolnikom odgovarjali enako. 

Družinski člani so v 97% imeli možnost dobiti informacije, če so želeli.  

Bolniki so vedno (49%) dobili pomoč osebja, ko so morali na stranišče. 

V 48% pomoči sploh niso potrebovali in v 3% so pomoč dobili pogosto. 

Da pomoči ne bi dobili, ni navedel nihče od anketiranih. 

Pojasnilo za razloge jemanja zdravila so bolniki dobili v 82%, v 10% 

zdravil niso imeli predpisanih, 8% jih navaja da pojasnila o jemanju 

zdravila niso dobili. Med  zdravljenjem jih je imelo 36% bolečine, vendar 

je osebje v 97% naredilo vse, da jim je bolečine zmanjšalo.  

  
Bolnišnično 

okolje 

93% anketiranih je odgovorilo, da so bili njihova soba, stranišče in 

kopalnica vedno čisti, v 6 %, da so bili čisti pogosto, 1% jih meni, da 

njihova soba in sanitarije niso bile čiste. 

Zaradi hrupa, ki ga je povzročalo osebje, se je 3% anketiranih ponoči 

prebujalo vedno in pogosto. 

Pacienti so bili v 90 % seznanjeni s pravicami in dolžnostmi v bolnišnici. 

Odpust iz 

bolnišnice. 

V 85% so pacienti dobili pisne in ustne informacije o zdravilih, ki jih 

morajo jemati doma ter v 87% o stranskih učinkih zdravil. 

Ob odpustu so pacienti dobili informacije (87%) o tem, na katere 

opozorilne znake morajo biti pozorni v zvezi z njihovo boleznijo. 

Rezultati ankete prikazujejo, da smo bili z aktivnostmi za izboljšanje zadovoljstva bolnikov 

uspešni.  

Spodnji graf prikazuje na lestvici od 1 do 5 splošno zadovoljstvo bolnikov z obravnavo v 

bolnišnici v obdobju zadnjih dveh let. Ugotavljamo, da se način obravnave bolnikov nekoliko 

izboljšuje. Bolniki so zelo zadovoljni z obravnavo medicinskih sester (4,7), zadovoljni so tudi s 

sprejemom (4,2) in odpustom iz bolnišnice (4,5) ter bolnišničnim okoljem (4,3). Nekoliko manj 

so bili zadovoljni z zdravljenjem (2,9) in obravnavo zdravnikov (3,5). 
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Graf 6: Zadovoljstvo bolnikov (2020-2021) 

 

 

SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV V LETU 2021 (podatki pridobljeni iz 

MZ) 

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev spremljamo tudi preko portala e-VEM. Bolnike 

obveščamo, da lahko podajo mnenje o izkušnjah z zdravstveno obravnavo v bolnišnici ustno, 

na spletni strani bolnišnice, na popisu bolezni in na ambulantnih kartonih. 

 

V letu 2021 se je na spletno anketo odzvalo 95 bolnikov ali njihovih svojcev. Sodelovalo je 

40% moških in 60% žensk. Največ (37,9%) anketiranih je bilo v starostni skupini med 45 in 64 

let, nato so sledili anketiranci v starostni skupini od 65 do 79 let ( 29,5%) in od 25 do 44 let 

(23,1%). Najmanj se jih je odzvalo na anketo v starostni skupini nad 81 let (3,2%) in do 24 let 

(6,3%). 

 

Anketiranci so kot splošno oceno od 1 do 5, kar so videli in doživeli  času obravnave v Splošni 

bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuju ocenili s 3,7, kar je nekoliko višje, kot je povprečna ocena 

obravnav (3,6) v vseh zdravstvenih zavodih. Zadovoljstvo s samo obravnavo so anketiranci 

ocenili s 3,9, kar je višje od povprčne ocene ostalih zdravstvenih zavodov (3,5). Anketiranci so 

ocenili z oceno 4,3, da so na obravnavo čakali v manj kot pol ure.   

 

Ugotavljamo, da se je največ anketirancev (4,1) odločilo, da bi obravnavo na zdravstveno 

storitev priporočali svojcem ali drugim. Navajajo, da so bili zadovoljni s kontaktom izvajalca 

pred obravnavo (pri naročanju, informacijah glede priprave na poseg itd.) (4), zagotovljena jim 
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je bila zasebnost (4), zaposleni so jim odgovorili na vsa zastavljena vprašanja v povezavi z 

zdravstveno oskrbo (3,9) in imeli so možnost sodelovati s svojci ali bližnjimi glede na njihove 

želje (3,9). Strinjajo se, da so se zdravstveni delavci dovolj poglobili v njihov problem, 

zdravstveno stanje (3,8) in jih predhodno seznanili, kako bo potekala zdravstvena obravnava 

(3,9). Anketiranci so bili vključeni v zdravstveno obravnavo (3,7) in dobili navodila za 

nadaljnjo samooskrbo (3,7).  

 

Nekoliko nižjo oceno zadovoljstva so anketiranci navedli, da je bila zdravstvena obravnava 

izvedena vedno takrat, ko je bilo to dogovorjeno (3,6), da so informacije o dostopnosti do 

zdravnika / zdravstvenega delavca objavljena na vidnem mestu (3,4) in da je dostop do 

izvajalca dobro urejen (3,3). 

 

Anketiranci se niti strinjajo, niti ne strinjajo z dejstvom, da so bili zaposleni v bolnišnici vljudni 

in spoštljivi (3,1) in da so se ob prvem stiku predstavili po imenu in priimku (2,8). 

 

Na vprašanje ali ste bili seznanjeni z možnostjo podajanja pritožb in pohval, so anketiranci 

izrazili nestrinjanje (1,8),  

 

S spremljanjem zadovoljstva uporabnikov storitev smo ugotovili, da se vsi zaposleni bolnikom 

ob prvem stiku ne predstavljajo po imenu in priimku ter nazivu. Nato smo v začetku leta 2020 

pričeli z rednim opominjanjem zaposlenih, da se bolnikom ob prvem stiku predstavijo, kar se je 

izkazalo za zelo pozitivno. V letu 2021 ugotavljamo, da se ob prvem stiku vsi  zaposleni 

ponovno ne predstavljajo po imenu in priimku, zato jih bomo ponovno opomnili. Težavo smo 

opazili tudi pri podajanju pritožb in pohval, čeprav so obešena na vidnih mestih. Na zaposlene 

apeliramo, da uporabnike vspodbujajo k pristopu podajanja pritožb in pohval. 
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Graf 7: Zadovoljstvo uporabnikov storitev (2020-2021) 
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ANALIZA ANKETA IZKUŠNJE PACIENTOV Z OBRAVNAVO V BOLNIŠNICI - 

PREMS 2021 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v obdobju od 12. aprila do 28. maja 2021 izvajal 

raziskavo o izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnici. V njej so sodelovali pacienti, ki so 

bili v tem obdobju hospitalizirani vsaj eno noč in so po obravnavi prejeli vabilo za sodelovanje 

v raziskavi. V raziskavi so sodelovali pacienti iz naslednjih oddelkov: kirurgija, interni, 

ginekologija – porodništvo. 

 

Ugotavljamo, da so rezultati raziskave primerljivi z rezultati lastne raziskave, ki jo izvajamo 

skozi celo leto. Prav tako so rezultati raziskave primerljivi s slovenskim povprečjem. V 

nekaterih segmentih celo nekoliko višje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

●Vrednost bolnišnice, 

°  Povprečje Slovenije;   

________Razpon vrednosti vseh ambulant (min. in max.) 
 

K1-  Lahko sem sodeloval pri dogovoru datuma sprejema v bolnišnico 

K2 – V bolnišnici so spremenili datum sprejema na kasnejši čas 

K3 - Čas od mojega prihoda v bolnišnico do pridobitve postelje na oddelku je trajal manj kot 1 uro  

K4 - Menim, da sem čakal dolgo časa, da sem dobil svojo posteljo na oddelku  

K5 - Zdravniki so me obravnavali vljudno in spoštljivo  

K6 - Na vprašanja, ki sem jih zastavil zdravniku, sem dobil odgovore na meni razumljiv način  

K7 - Če me je kaj skrbelo ali če sem se česa bal, sem se o tem lahko pogovoril z zdravnikom  

K8 - Zdravnik mi je pred posegi ali preiskavami na razumljiv način razložil potek in možne zaplete  

K9 - Bil sem vključen v odločitve glede mojega zdravljenja v tolikšni meri, kot sem želel  

K10 - Zdravniki so kdaj pred mano govorili o meni, kot da me ni  

K11 - Med. sestre so me obravnavale vljudno in spoštljivo  

K12 - Na vprašanja, ki sem jih zastavil med. sestri, sem dobil odgovore na meni razumljiv način  

K13 - Ko sem potreboval in prosil za pomoč med. sestro, je trajalo do 5 minut, da je prišla  

K14 - Če me je kaj skrbelo ali če sem se česa bal, sem se o tem lahko pogovoril z med. sestro  

K15 - Zgodilo se mi je, da je nek DR. ali MS o moji bolezni rekla eno, drug DR. ali MS. pa nekaj drugega  

K16 - Če je želel član moje družine ali oseba, ki mi je blizu, govoriti z DR, je bilo dovolj priložnosti za to  

K17 - Dobil sem pomoč med. sester ali drugega osebja, ko sem šel na stranišče  

K18 - Pojasnili so mi razloge za jemanje na novo predpisanih zdravil 

K19 - Pojasnili so mi možne neželene učinke na novo predpisanih zdravil 

K20 - Zdravstveno osebje je storilo vse za zmanjšanje bolečin  

K21 - V bolnišnici so mi zagotovili dovolj zasebnosti  

K22 - Moja soba, stranišče in kopalnica so bili čisti  

K23 - Bil sem zadovoljen z bolnišnično prehrano 

K24 - Ponoči me je motil hrup, ki ga je povzročalo zdravstveno osebje  

K25 - Ponoči me je motil hrup, ki so ga povzročali drugi pacienti  

K26 - Na dan odpusta je bil moj odpust zamaknjen  

K27 - Ob odpustu sem dobil informacije o tem, katera zdravila moram jemati in kako  

K28 - Razumel sem, kako jemati zdravila po odpustu iz bolnišnice  

K29 - Zdravstveno osebje mi je povedalo, na katere opozorilne znake moram biti pozoren  

K30 - Splošna ocena bolnišnične obravnave - delež ocen 9 ali 10  

K31 - Splošna ocena bolnišnične obravnave - povprečje na lestvici od 0 do 10 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                                      LETNO POROČILO 2021 

 

55 

Tabela 18: Rezultati raziskave PREMS 2022 

 

  SB Ptuj Slovenija 

Št. Kazalnik % (n) % (n) 

K1 Lahko sem sodeloval pri dogovoru datuma mojega sprejema v bolnišnico 70,9 103 65,6 2.089 

K2 V bolnišnici so spremenili datum sprejema na kasnejši čas 20,4 103 24,4 2.117 

K3 Čas od mojega prihoda v bolnišnico do postelje na oddelku je trajal manj kot 1 uro 60,2 103 64,8 2.227 

K4 Menim, da sem čakal dolgo časa, da sem dobil svojo posteljo na oddelku 6,9 102 12,0 2.234 

K5 Zdravniki so me obravnavali vljudno in spoštljivo 94,9 137 93,2 3.478 

K6 Na vprašanja, ki sem jih zastavil zdravniku, sem dobil odgovore na razumljiv način 89,7 126 86,9 3.175 

K7 Če me je kaj skrbelo ali če sem se česa bal, sem se lahko pogovoril z zdravnikom 74,3 113 77,0 2.787 

K8 Zdrav. mi je pred posegi ali preiskavami na razumljiv način razložil potek in zaplete 82,2 135 81,1 3.374 

K9 Bil sem vključen v odločitve glede mojega zdravljenja v tolikšni meri, kot sem želel 82,8 116 78,2 2.765 

K10 Zdravniki so kdaj pred mano govorili o meni, kot da me ni 1,5 136 4,7 3.461 

K11 Med. sestre so me obravnavale vljudno in spoštljivo 94,9 136 91,2 3.473 

K12 Na vprašanja, ki sem jih zastavil med. sestri, sem dobil odgovore na razumljiv nočin 92,2 128 87,8 3.275 

K13 Ko sem potreboval in prosil za pomoč med. sestro, je trajalo do 5 minut, da je prišla 80,2 86 88,8 2.412 

K14 Če me je kaj skrbelo ali če sem se česa bal, sem se o tem lahko pogovoril z MS 85,2 108 82,3 2.641 

K15 Zgodilo se mi je, da je nek zdravnik ali MS o moji bolezni rekla eno, drug 

zdravnik ali MS pa čisto nekaj drugega 6,8 133 5,0 3.412 

K16 Če je želel član moje družine govoriti z zdravnikom, je bilo dovolj priložnosti za to 74,5 55 71,5 1.916 

K17 Dobil sem pomoč med. sester ali drugega osebja, ko sem šel na stranišče 97,8 91 90,6 1.946 

K18 Pojasnili so mi razloge za jemanje na novo predpisanih zdravil 96,7 30 93,9 1.523 

K19 Pojasnili so mi možne neželene učinke na novo predpisanih zdravil 72,4 29 69,5 1.498 

K20 Zdravstveno osebje je storilo vse za zmanjšanje bolečin 85,9 71 86,8 2.016 

K21 V bolnišnici so mi zagotovili dovolj zasebnosti 79,1 129 72,8 3.357 

K22 Moja soba, stranišče in kopalnica so bili čisti 86,4 132 84,2 3.449 

K23 Bil sem zadovoljen z bolnišnično prehrano 65,5 113 61,1 3.146 

K24 Ponoči me je motil hrup, ki ga je povzročalo zdravstveno osebje 18,9 122 10,4 3.408 

K25 Ponoči me je motil hrup, ki so ga povzročali drugi pacienti 10,9 119 24,8 3.410 

K26 Na dan odpusta je bil moj odpust zamaknjen 13,7 124 15,4 3.343 

K27 Ob odpustu sem dobil informacije o tem, katera zdravila moram jemati  96,8 93 96,9 2.609 

K28 Razumel sem, kako jemati zdravila po odpustu iz bolnišnice 98,9 89 98,1 2.581 

K29 Zdravstveno osebje mi je povedalo, na katere opozorilne znake moram biti pozoren 

v zvezi z mojo boleznijo 95,2 104 92,0 2.775 

K30 Splošna ocena bolnišnične obravnave - delež ocen 9 ali 10 83,1 130 79,8 3.415 

K31 Splošna ocena bolnišnične obravnave - povprečje na lestvici od 0 do 10 9,30 130 9,22 3.415 

 

10.2.2. Informiranje uporabnikov zdravstvenih storitev 

 

Zaradi koronavirusa Covid-19 smo uporabnike zdravstvenih storitev pričeli seznanjati z 

zdravstvenimi storitvami in drugimi vsebinami preko spletnih družbenih omrežij Facebook in 

Twitter in spletne strani SB Ptuj. Seznanili smo jih z: 

- Pričetekom izvajanja preiskav na novem RTG aparatu Siemens Multitom Rax 

(22.2.2021) 

- Povabilo nosečnic in njihovih partnerjev na posvet o porodu (30.6.2021) 

- Sprejetje Sklepa Ministrstva za zdravje, o potrditvi projekta izgradnje Urgentnega 

centra na Ptuju (25.6.2021), 

- Vlada RS je v sklopu obiska Podravja na delovni seji, ki je potekala na Ptujskem gradu 

potrdila projekt Izgradnje Urgentnega centra na Ptuju (30.6.2021) 

- Sofinanciranje nabave medicinske opreme (29.6.2021) 

- Poziv k cepljenju (6.7.2021) 

- Cepilno mesto za paciente, obiskovalce in mimoidoče (9.7.2021)  

- Delno opuščanje omejitve obiskov (12.7.2021) 

- Povabilo nosečnic in njihovih partnerjev na posvet o porodu (4.8.2021) 
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- V SB dr. Jožeta Potrča Ptuj, prvič uspešno opravili operacijo proteze rame (24.8.2021) 

- Prepoved obiskov (6.9.2021) 

- Damijana Bosilj, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, moja ginekologinja 

(9.9.2021). 

- Povabilo nosečnic in njihovih partnerjev na posvet o porodu (10.9.2021) 

- Zdravniki SB Ptuj tekli za boljšo oskrbo porodnic in novorojenčkov – Zavarovalnica Triglav 

prispevala 2.500 eur (11.9.2021) 

- Vstop v bolnišnico za nenujne preglede je od 15.9.2021 možen le ob predložitvi pogoja PCT 

- Povabilo nosečnic in njihovih partnerjev na posvet o porodu (21.10.2021) 

- Vstop v bolnišnico je od 8.11.2021 možen le ob predložitvi pogoja PCT 

- Testiranje na SARS-CoV-2 COVID 19 s hitrimi antigenskimi testi pred specialističnim 

pregledom ali sprejemom v bolnišnico (29.11.2021) 

- Dnevi cepljenja 19.12. - 23.12.2021 

 

 

10.2.3. Pohvale in pritožbe uporabnikov 

 

Pritožbe uporabnikov 

V letu 2021 smo v Splošni bolnišnici Ptuj obravnavali skupno 19 pritožb bolnikov in njihovih 

svojcev po Zakonu o Pacientovih pravicah. 

 

Tabela 19: Pritožbe uporabnikov 2021 

ZŠ Vrsta kršitve Število postopkov 

 

1. Neustrezen odnos zdravstvenega delavca 5 

2. Neustrezna zdravstvena obravnava 10 

3. Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo 1 

4. Postopek naročanja 2 

5. Dostop do informacij 1 

 

Od vseh vloženih pritožb smo 15  pritožb rešili sprotno, bodisi s pisnim odgovorom in 

pojasnilom, osebnim razgovorom ali pojasnilom po telefomu ali elektronski pošti. V preostalih 

4 primerih smo  izvedli ustno obravnavo zaradi dogovora o načinu rešitve spora po 62. členu 

ZPacP. 

 

Pohvale uporabnikov 

V letu 2021 smo prejeli 10 pohval zdravstvenega osebja. Pohvaljeni so bili naslednji oddelki 

oz. posamezniki: 

- Na internem oddelku so prejeli zahvalo, ki se je nanašala na zdravljenje in prijazen 

odnos zaposlenih na oddelku. Posebej sta bila izpostavljena Marko Šahman, dr. med. in 

Gabrijela Damevska Kaučič, dr. med., spec. ter drugo strokovno osebje na oddelku.  

- Na ginekološko porodnem oddelku je pohvalo prejela mag. Mateja Marčec, dr. med., 

spec., pacientka je pohvalila odnos, razlago in prizadevnost zdravnice. Druga pacientka 

se je zahvalila celotnemu osebju ginekološko – porodnega oddelka, in pohvalila celotno 

obravnavo, od telefonskega naročila na poseg, sprejema v bolnišnico, sobno oskrbo ter 

celotno ekipo pri operativnem posegu. 

- Otroškemu oddelku, še posebej asist. Jakobu Zapušku, dr. med., spec. se je lepo 

zahvalila mamica male pacientke. 

https://www.sb-ptuj.si/novice/obvestila/264/testiranje_na_sars_cov_2_covid_19_s_hitrimi_antigenskimi_testi/
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- Na kirurškem oddelku so prejeli skupno več pohval, ki se nanašajo predvsem na 

profesionalen in srčen odnos zdravstvenega osebja do bolnikov. Pacientka, ki zaradi 

poškodbe že nekaj časa obiskuje kirurško ambulanto, je pohvalila osebje, ki v slabih 

pogojih za delo (dotrajani prostori) ostaja prijazno in nasmejano. Pacientka se je še  

posebej zahvalila Borutu Kostanjevcu, dr. med, spec. za pomirjujoč in strokoven pristop 

pri njenem zdravljenju. Posebej lepo se je pacientka z zapisano pesmijo zahvalila 

našemu zunanjemu zdravniku Slavku Krambergerju, dr. med., spec. in celotnemu 

operativnemu timu. Prav tako se je zahvalil svojec poškodovanca v prometni nesreči, ki 

je pohvalil profesionalno in prijazno komunikacijo ter pripravljenost za pomoč vseh 

delavcev v kirurški sprejemni ambulanti.  

- Iz COVID intenzivnega oddelka so bili s strani pacienta posebej pohvaljeni Davor 

Mihajlik, dr. med., spec., Mojca Voljč, dr. med. in diplomirani zdravstveniki Lah Iztok, 

Jože Šimenko, Mitja Rihtarič ter diplomirana medicinska sestra Larisa Šic.   

- Celotni ekipi medicinskega osebja se je za njihovo prijaznost, strokovnost in 

ustrežljivost zahvalil pacient, ki se je zdravil na COVID oddelku. Posebej je pohvalil 

Mateja Vrbnjaka, dr. med., spec. in Primoža Horvata, dr. med., spec..  

 

 

10.2.4. Drugi dogodki  

 

Štirideset odstotkov zaposlenih, ki so na prvi poziv izrazili interes za cepljenje proti bolezni Covid -19 

smo zadnji dan leta 2020 in na drugi praznični dan leta 2021 cepili s prvim odmerkom cepiva Pfizer 

in BioNTecha. Ob koncu leta 2021 je cepljenih osemdeset odstotkov zaposlenih.  

 

Na prvi delovni dan v letu 2021 se je naša porodnišnica že tradicionalno pripravila na najlepši 

dogodek, s katerim običajno začnemo novo leto. S pomočjo sponzorjev smo obdarili prvo in 

drugo rojenega otroka v novem letu. Dogodek je zaradi omejitev povezanih z epidemijo potekal 

drugače, brez prisotnosti javnosti. Mamice sta direktorica in strokovni direktor, skupaj s strokovnimi 

sodelavci porodnišnice, obiskala v bolniških sobah.  

 

Na mednarodni dan babic, ki ga obeležujemo 5. maja in ob mednarodnem dnevu medicinskih 

sester 12.maja so medicinske sestre in babice prejele čestitko. 

 

Društvo medicinskih sester in babic Ptuj – Ormož je ob 50 obletnici 8. Septembra 2021 

slavnostno podelilo srebrni znak strokovni vodji oddelka za intenzivno nego Nataliji Matjašič 

dipl.m.s, mag ZN in srebrni znak za življenjsko delo Ireni Galun d.m.s.. Priznanje društva 

medicinskih sester in babic Ptuj – Ormož sta dobili medicinski sestri iz oddelka dialize Olga 

Hren in Helena Popušek. Splošna bolnišnic Ptuj je prejela zahvalo za večletno sodelovanje.  

 

Priznana in spoštovana strokovnjakinja Damijana Bosilj dr. med., spec.gin-por predstojnica 

ginekološko - porodnega oddelka je zasluženo dobila laskav naslov moja ginekologinja 2021 

dne 8.9.2021 za svoje delo in delo celotnega kolektiva ptujskega ginekološko – porodnega 

oddelka.  

 

Na Brdu pri Kranju je 11.9.2021 potekal 9. Triglav tek, ki je bil za porodnišnico v SB Ptuj dvakrat 

dobiten. Zavarovalnica Triglav je porodnišnici za boljšo oskrbo novorojenčkov in porodnic donirala 

2.500 eur, pet zdravnikov iz bolnišnice pa si je s tekom na 10 km progi napolnila baterije za nadaljnje 

delo. Iz donacije smo pridobili prepotrebno opremo za oskrbo novorojencev. 
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10.3. Poročilo o izvedenih notranjih presojah za posamezno vrsto zdravstvene dejavnosti 

 

10.3.1. Notranja presoja – samoocenjevanje v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj 

 

Notranja presoja – samoocenjevanje v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj se je izvajala v 

mesecu aprilu in maju 2021 na vseh oddelkih in ambulantah bolnišnice v sklopu Komisije za 

kakovost. Izvedli smo tudi dva izredna nadzor, v mesecu februarju na oddelku covid 19 ter v 

mesecu aprilu na kirurškem oddelku. Zaradi epidemije COVID- 19 v mesecu novembru 

notranje presoje nismo izvedli.. 

Presojevalci so po ALFA metodi presojali naslednja področja:  

- zdravljenje, zdravila, transfuzijska dejavnost, zagotavljanje kakovosti in varnosti na 

oddelku, organizacija in vodenje. 

- zdravstvena nega, zagotavljanje kakovosti in varnosti na oddelku, organizacija in 

vodenje ZN, shranjevanje in zaloga zdravil na oddelku, antišokovni kompleti, 

kategorizacija ZN, nadzor nad matičnimi celicami in darovanjem organov 

- laboratorijska dejavnost 

- bolnišnične okužbe (venski pristopi, TUK, odpadki, higiena rok) 

- zaloga zdravil in shranjevanje zdravil 

 

Po opravljeni presoji so odgovorne osebe vključene v proces presoje prejele zapisnik, iz 

katerega je razvidna ustreznost izvajanja standardov v odstotkih, odstopanja, ukrepi in 

priporočila ter roki za odpravo odstopanj. 

Pri notranji presoji je bilo ugotovljenih nekaj nepravilnosti, ki pa so jih oddelki po notranji 

presoji tudi odpravili.  Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih na področju bolnišničnih 

okužb in ravnanja z zdravili. Na oddelkih kjer so bile ugotovljene napake so na timskih 

sestankih obnovili potrebne bolnišnične standarde, uvedli smo dodatne pisne kontrole in 

zadolžitve posameznikov, ki so odgovorni za svoje področje. 

 

 

10.3.2. Notranja presoja na oddelku radiologije 

 

Presojali so: 

1.  Kontrolo kvalitete preiskav: 

- delež neustreznih preiskav, delež delno ustreznih preiskav, delež ustreznih preiskav z 

napako (CT, MR, RTG) 

Ugotavljamo, da je kvaliteta opravljanja preiskav na CT, RTG in MR ter MG diagnostiki 

ustrezna. V primerjavi s preteklim letom so zaznana izboljšanja. Najbolj izstopajo ustrezne 

preiskave z napako. Tekom leta bodo izvedli notranja izobraževanja, in usposabljanja za vse 

inženirje. Opozarjalo se bo na nepravilnosti oziroma napake, ki se pojavljajo. 
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10.3.3. Notranja presoja standarda za področje sterilizacije  

 

Notranja presojo ISO 9001:2015 standarda za področje sterilizacije se je izvajala v mesecu 

avgustu. Notranjo presojo sta izvedli presojevalki ISO standarda za področje sterilizacije. 

Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

10.3.4. Notranja presoja standarda medicinski laboratorij, posebne zahteve za kakovost 

in kompetentnost 

 

V sklopu standarda SIST EN ISO 15189:2013 medicinski laboratorij, posebne zahteve za 

kakovost in kompetentnost so se v mesecu marcu in aprilu 2021 izvedle notranje presoje po 

planu za letu 2021. Presojevalci so presojali po naslednjih področjih: hematologija, 

imunokemija, plinska analiza, koagulacija, urinski laboratorij, specifični proteini, biokemija, 

predpreiskovalni postopek/proces, POCT. 

  

Rezultati notranjih presoj prikazujejo, da bolnišnica deluje skladno s standardi, še vedno pa so 

možnosti in priložnosti za izboljšave.  

 

 

10.3.5. Kategorizacija zdravstvene nege 

 

Presojo kategorizacije zdravstvene nege smo opravili v mesecu maju. Presojevalca pri 

notranjem nadzoru kategorizacije razvrščanja bolnikov v kategorijo zahtevnosti ZN nista 

zaznala napak pri določanju kriterijev zdravstvene nege, ki bi vplivali na stopnjo kategorizacije. 

 

 

10.4. Poročilo o izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine 
 

V SB Ptuj smo ob poteku akreditacije v novembru 2017 pristopili k aktivnostim za podaljšanje 

in obnovitev akreditacije na nivoju bolnišnice, vendar smo od iskanja ponudnikov zaradi 

visokega stroška odstopili. Kljub temu še naprej vzdržujemo ustrezen sistem vodenja 

kakovosti.  

V mesecu avgustu 2021 smo imeli reoceno že obstoječega standard ISO 9001:2015 Proces 

sterilizacije in ga podaljšali za obdobje treh let do septembra 2024.  

Na oddelku za laboratorijsko medicino imamo veljaveno akreditacijsko listino za medicinski 

laboratorij, posebne zahteve za kakovost in kompetentnost, ki nam ga je maja 2020 izdala 

Slovenska akreditacija, s katero priznavajo izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO 

15189:2013. 

Imamo veljaven naziv »Novorojencem prijazna porodnišnica« po 10-tih korakih do uspešnega 

dojenja, za obdobje dveh let, ki nam ga je izdala ocenjevalna komisija UNICEF-ovega 

nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja 22. januarja 2020 na ginekološko porodnem 

oddelku.   
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10.5. Pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti 

Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti, je dolžan na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (v 

nadaljevanju ZZDej) pridobiti dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti od ministrstva, 

pristojnega za zdravje. Ministrstvo za zdravje na podlagi vloge izvajalca zdravstvene dejavnosti 

izda dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji iz ZZDej. Javno 

zdravstveno dejavnost izvajajo javni zavodi (zdravstveni domovi, bolnišnice ter drugi javni 

zavodi), med katere sodi tudi SB Ptuj. 

V letu 2020 je bil pričet postopek za njegovo pridobitev, ki je bil uspešno zaključen, ko je bilo 

dne 8. 8. 2021 bolnišnici izdano dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področjih 

bolnišnične zdravstvene dejavnosti in specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti. 

 

10.6. Poročilo o morbiditetnih in mortalitetnih konferencah 
 

Vsi oddelki so pozvani v začetku leta, da predebatirajo vsako smrt na oddelku. To je bilo v letu 

2021 uresničeno. Razširjenih medoddelčnih konferenc ni bilo, ker v letu 2021 ni bilo zaznanih 

primerov, ki bi bili primerni za take konference, so pa bili številni medoddelčni konziliji, ki so 

pripomogli k varni obravnavi bolnikov. 

 

10.7. Spremljanje kazalnikov kakovosti 

 

V letu 2021 je potekalo redno spremljanje in objavljanje obveznih kazalnikov kakovosti v 

skladu s Splošnim dogovorom in sprejeto metodologijo, ki je objavljena v Priročniku o 

kazalnikih kakovosti. O kazalnikih kakovosti poročamo na Ministrstvo za zdravje.  

 

 

Tabela 20: Kazalniki kakovosti za leto 2021 

 
Št. Ime kazalnika Opis kazalnika Kazalnik Opis števca Števec Opis imenovalca Imenovalec 

KK RZP 
 1. kazalnik - skupno 

število vseh RZP 
Skupno število vseh 
pacientov z RZP*100 
/ št. sprejetih 
pacientov 3,72 

Skupno število 
pacientov, ki so bili 
sprejeti z RZP in 
število pacientov, ki 
so RZP pridobili v 
bolnišnici 

331 

Vsi sprejeti pacienti z 
izključitvenimi kriterij, 
kot izhaja iz 
metodologije 8904 

2. kazalnik - število 
pacientov, ki so RZP 
pridobili v bolnišnici 

Število 
pacientov, ki so RZP 
pridobili v bolnišnici 
*100 / št. sprejetih 
pacientov 

0,73 

Število pacientov, ki 
so RZP pridobili v 
bolnišnici 65 

Vsi sprejeti pacienti z 
izključitvenimi kriterij, 
kot izhaja iz 
metodologije 

8904 

3. kazalnik - število 
pacientov, ki so imeli 
RZP že ob sprejemu 
v bolnišnico 

Število vseh 
pacientov, pri katerih 
je RZP prisotna že ob 
sprejemu v bolnišnico 
*100 / št. sprejetih 
pacientov 

3,12 

Število vseh 
pacientov, pri katerih 
je RZP prisotna že ob 
sprejemu v bolnišnico 278 

Vsi sprejeti pacienti z 
izključitvenimi kriteriji, 
kot izhaja iz 
metodologije 8904 

KK 
 

ČAKALNA DOBA ZA RAČUNALNIŠKO TOMOGRAFIJO 
 Čakalna doba za CT 

za hospitalizirane 
paciente 

Delež 
hospitaliziranih 
pacientov pri katerih 
je CT opravljen več 
kot 24 ur po njenem 
naročilu 

0,0 

Število 
hospitaliziranih 
pacientov, ki so na 
CT preiskavo čakali 
več kot 24 ur 

0 

Vsi pacienti, pri katerih 
je bila izvedena CT 
preiskava v času 
hospitalizacije, ob 
upoštevanju 
izključitvenih 

1645 
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KK 
23 

 UČINKOVITOST DELA V OPERACIJSKEM BLOKU 

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (operacijske dvorane za 
izvajanje ambulantnih kirurških posegov so izključene) 
Število operacijskih dvoran 3 
Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 
 

450 min 

Število dni obratovanja operacijskih dvoran 250x3 

Skupna operativna kapaciteta (v minutah) 33750 
Skupni operativni čas (v minutah) 199600 
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) 2112 

Število načrtovanih operativnih posegov 
 

2112 

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov  66 

Delež urgentnih operacij 3,1% 

Število urgentnih operacij 61 

Delež urgentnih operacij 2,8% 

Izkoriščenost operacijske dvorane 59,1% 

Povprečno trajanje operacije (v minutah) 94,73 
Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija) 
Število operacijskih dvoran 2 

Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 
 

420 min 

Število dni obratovanja operacijskih dvoran 250x2 

Skupna operativna kapaciteta (v minutah) 210000 

Skupni operativni čas (v minutah) 144795 

Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) 4241 

Število načrtovanih operativnih posegov 
 

2772 

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov  47 

Delež odpadlih načrtovanih operacij 1,7% 

Število urgentnih operacij 1516 

Delež urgentnih operacij 26,3% 

Izkoriščenost operacijske dvorane 69,0% 

Povprečno trajanje operacije (v minutah) 34,142 

 
KK 

POOPERATIVNA TROMBEMBOLIJA 
  Delež pooperativnih 

trombembolij na 
100.000 posegov 0 

Število primerov 
pooperativne globoke 
venske tromboze ali 
pljučne embolije 

0 

Število sprejemov, v 
okviru katerih je bil 
opravljen kirurški poseg 2774 

Št. Ime kazalnika Opis kazalnika Kazalnik Opis števca Števec Opis imenovalca Imenovalec 

KK POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI 
  Število poškodb na 

100 zaposlenih v 
predmetnem obdobju 1,115 

Število poročanih 
poškodb z ostrimi 
predmeti 5 

Število zaposlenih 
zdravstvenih delavcev 
s polnim delovnim 
časom (oziroma 
ekvivalent) 

448,5 

KK PADCI PACIENTOV 
 1. kazalnik - 

Prevalenca vseh 
padcev v bolnišnici 

Vsi padci 
hospitaliziranih 
pacientov * 1000 / 
BOD 

0,26 

Vsi padci 
hospitaliziranih 
pacientov 8 

Število bolnišnično 
oskrbnih dni 

54042 

2. kazalnik - 
Incidenca padcev s 
postelje v bolnišnici 

Vsi padci s postelje 
hospitaliziranih 
pacientov * 1000 / 
BOD 

0,13 

Vsi padci s postelje 
hospitaliziranih 
pacientov 7 

Število bolnišnično 
oskrbnih dni 

54042 

3. kazalnik - Padci 
pacientov s 
poškodbami 

Vsi padci s postelje 
hospitaliziranih 
pacientov s 
poškodbami * 100 / 
število vseh padcev 

142,86 

Vsi padci 
hospitaliziranih 
pacientov s 
poškodbami 

3 

Število vseh padcev v 
bolnišnici 

14 

KK NENAMERNA PUNKCIJA ALI LACERACIJA 
  Število nenamernih 

punkcij ali laceracij 
pacientov na 1000 
sprejemov 

0,0 

Število pacientov pri 
katerih je prišlo do 
nenamerne punkcije 
ali laceracije 

0 

Vsi sprejemi v 
proučenem obdobju ob 
upoštevanju 
izključitvenih kriterijev 

7528 

KK MRSA 
 

Vprašanja Odgovor 
Število vseh sprejemov v tem obdobju 12009 

Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA? DA 
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem obdobju odvzeli nadzorne kužnine? 909 
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Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem obdobju 46 

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) 

23 

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) 23 

KK HIGIENA ROK  

 Upoštevanje higiene 
rok na enoti za 
intenzivno terapijo 

Odstotek priložnosti 
za higieno rok, pri 
katerih je bilo dejanje 
tudi izvedeno 

62,5% 
Število dejanj 

(razkuževanje ali 
umivanje) 

40 
Število priložnosti za 

higieno rok 

64 

Upoštevanje higiene 
rok v vseh ostalih 
oddelkih 

83,9% 
265 

 
316 

 

 

Tabela 21: Kazalniki kakovosti za leto 2021 po četrtletju 

 

  KAZALNIKI KAKOVOSTI   Vrednosti 2021 

    1/4 2/4 3/4 4/4 

21 RAZJEDA ZARADI PRITISKA (RZP)       

  

  

  1. kazalnik -  vse RZP 5,31% 2,49% 2,19%  4,28% 

  2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici 1,24% 0,24%  0,21%  0,87% 

  3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico 4,21%  2,01% 1,97%  3,6% 

67 PADCI PACIENTOV       

  

  

  1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici 0,313‰ 0,31‰  0,0‰  0,398‰ 

  2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici 0,075‰ 0,233‰  0.0‰ 0,066‰ 

  3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami  0‰  25‰  0‰ 166,667‰ 

23 UČINKOVITOST DELA V OPERACIJSKEM BLOKU 

  Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom 

  Število operacijskih dvoran  3 3  3 3  

  Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 450 min  450 min   450min   450min  

  število dni obratovanja operacijskih dvoran 62 dni x 3  57dni x 3 66 dni x 3 65 dni x 3  

  Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju  83700  76950  89100  67950 

  Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) 52400  54640  55840 36720 

  Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju 568 575  571 393 

  Število načrtovanih operativnih posegov 572 671 570 398 

  Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju 17 12 13 25 

  delež odpadlih operacij 4,3% 1,8% 2,3% 6,3% 

  Število urgentnih operacij v tem tromesečju  13 15 14 20 

  delež urgentnih operacij 2,2%  2,5% 2,4% 4,8% 

  Izkoriščenost operacijske dvorane  62,6%  71,0% 62,7% 54,0 

  Povprečno trajanje operacije (v minutah)  92,25  95,03  97,79  93,43 

  Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija) 

  Število operacijskih dvoran  2  2  2  2   

 Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 420 min  420 min  420 min  420 min  

  število dni obratovanja operacijskih dvoran 62 dni x 2  57 dni x 2 66 dni x 2 65 dni x 2 

  Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju 52920  50400 54600 54600 

  Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) 36150  39285 38925 30435 

  Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju 1028  1132  1168 913 

  Število načrtovanih operativnih posegov 692 739 699 650 

  Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju 9 16 12 8 
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  delež odpadlih operacij 1,3% 2,17% 1,72% 1,23% 

  Število urgentnih operacij v tem tromesečju  345 409 481 271 

  delež urgentnih operacij 25,1% 26,5% 29,2% 22,9% 

  Izkoriščenost operacijske dvorane  68,3% 77,9% 71,3% 55,7% 

  Povprečno trajanje operacije (v minutah)  35,16  34,70  33,32 33,33 

71 MRSA 

  

Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzrone kužnine z namenom 

odkrivanja nosilcev MRSA?  da  da da  da 

  

Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne 

kužnine?  217 217  226 249 

  

Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši 

ustanovi v tem tromesečju 8 10  17 11 

  

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) 5  5 6 7 

  

Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili med hospitalizacijo 

v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in 

kužnine pozitivne, ki so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)  3  5 11 4 

22 Čakalna doba na CT  0,000  0,000 0,000 0,000 

47 Pooperativna trombembolija  0,000  0,000 0,000 0,000 

65 Poškodbe z ostrimi predmeti  0  0 1 4 

70 Nenamerna punkcija ali laceracija  0  0  0  0 

  HIGIENA ROK 

  Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo   63 %   Ni merjen 

  Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih   84 %   Ni merjen 

  Neustrezni sprejemi*  0 0 0 0 

 

 

OPIS KAZALNIKOV KAKOVOSTI 
 

Kazalnik 21: Razjeda zaradi pritiska (v nadaljevanju RZP) 

 

RZP pridobljene v bolnišnici 

Pri nastanku RZP ugotavljamo, da se je skupno število pridobljenih RZP v letu 2021 zmanjšalo 

za 0,51% v  primerjavi z letom 2020 in z letom 2019 za 0,98%.  Najpogostejše mesto nastanka 

RZP je še vedno peta, trtica in boki, kar je tudi primerljivo s podatki svetovne literature.  
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Graf 8: RZP pridobljene v bolnišnici 

 
 

Največ pridobljenih RZP beležimo na oddelku covid 19 intenzivna nega (5,88 %) in intenzivna 

nega (2,35%). Na oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje ugotavljamo zmanjšanje 

pridobljenih RZP, kjer v letu 2021 ni bilo nobene pridobljene RZP. Korektivni ukrep, ki so ga 

dobili v začetku leta, je uspešno realiziran.  

 

Število pridobljenih RZP je najvišje na oddelkih, kjer se zdravi največ bolnikov s III. in IV. 

kategorijo zahtevnosti ZN. V skrbi za zmanjšanje števila RZP bolnikom, ki po lestvici 

Waterlow  dosežejo oceno več kot 20 točk, namestimo zračne antidekubitur blazine. Na 

oddelku za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine imamo za najtežje bolnike 

antidekubitur blazino, ki nepokretne bolnike enakomerno premika z avtomatskim obračanjem v 

rednih časovnih intervalih. V bolnišnici se redno izvajajo oddelčna izobraževanja in preverjanja 

znanja zaposlenih na temo Preventiva RZP. 

 

RZP prisotna ob sprejemu 

 

Največ bolnikov z RZP je bilo sprejetih na interni odddelek in oddelek za podaljšano 

bolnišnično zdravljenje. Skupno število sprejetih bolnikov z RZP, se po letih ne razlikuje. 
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Graf 9: RZP ob sprejemu v bolnišnico 

 
 

 

Vse RZP 

 

Največ bolnikov z RZP beležimo na internem oddeleku (10,41%), na oddeleku podaljšanega 

bolnišničnega zdravljenja (8,51%) in covid 19 intenzivni negi (7,25%). 

 

Graf 10: Vsi pacienti z RZP  
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Kazalnik 67: Padci pacientov 

 

V skrbi za preprečevanje padcev bolnikov posebno pozornost namenjamo ozaveščanju 

zaposlenih in bolnikov, da bi preprečili čim več padcev. Vsakemu odraslemu bolniku ob 

sprejemu naredimo oceno tveganja za padec po Morsejevi lestvici in ga temu primerno 

obravnavamo. Ugotavljamo, da se število padcev v bolnišnici v primerjavi s preteklimi leti, 

glede na število bolnikov ne spreminja. Največ padcev se zgodi v nočnem času, čeprav smo na  

kirurškem oddelku, kjer smo beležili največ padcev bolnikov v sobi ali hodniku uvedli obvezno 

spremstvo bolnikov na WC pred spanjem. Vsakega bolnika, ki uporablja bergle spremljamo na 

WC med 21.00 in 22.00 uro. Ugotavljamo, da pacienti ponoči precenijo svoje sposobnosti in se 

sami odpravijo do sanitarij, zaradi česar se zgodijo eventualni padci. 

 

Graf 11: Prevalenca vseh padcev 

 
 

Kazalnik kakovosti padci iz postelje s poškodbo so se glede na leto 2019 zmanjšali. V letu 

2021 smo zabeležili po en padec iz postelje na covid-19 in internem oddelku. 
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Graf 12: Padci iz postelje s poškodbo 

 
 

Kazalnik 71: MRSA 

 

V letu 2021 se delež bolnikov s pridobljeno kolonizacijo/okužbo MRSA tekom hospitalizacije 

glede na preteklo leto bistveno ni spremenil. Okužbo MRSA je tekom hospitalizacije pridobilo 

8 bolnikov na internem oddelku, na kirurškem oddelku 12 bolnikov, na covid 19 oddelku 2 

bolnika ter en bolnik na oddelku podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. Pri nobenem bolniku 

ne moremo  epidemiološko zaključiti, da gre za prenos. Okužbo MRSA so pridobili bolniki, ki 

so se dalj časa zdravili v naši ustanovi in/ali prejemali dolgotrajno antibiotično terapijo, ali so 

imeli oslabljen imunski odgovor.  
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Graf 13: Število bolnikov, ki so MRSA pridobili tekom hospitalizacije in ob sprejemu v 

obdobju zadnjih treh let 

 
 

 

 

Kazalnik 23: Učinkovitost dela v operacijskem bloku 

 

V centralnem operacijskem bloku opravljamo velike operacije v treh operacijskih dvoranah. V 

letu 2021 so operacijske dvorane obratovale 250 delovnih dni. Zaradi epidemiološke situacije, 

se programi niso izvajali ves čas v vseh treh operacijskih dvoranah. S kazalnikom učinkovitost 

dela operacijskih dvoran smo glede na epidemiološko situacijo zadovoljni. V primerjavi z 

letom 2019 smo opravili v letu 2021 15,83% operacij manj in 4,12% operacij več kot leta 2020. 

Izkoriščenost operacijskih dvoran v letu 2021 (59,1%) se je zmanjšala za 20,6% glede na leto 

2019, ko so operacijske dvorane obratovale vse delovne dni, v vseh treh operacijskih dvoranah. 
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Tabela 22: Učinkovitost dela v operacijskem bloku 

UČINKOVITOST DELA V OPERACIJSKEM BLOKU 2021 2020 2019 

Število operacijskih dvoran 3 3 3 

Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 450 min 450 min 450 min 

Število dni obratovanja operacijskih dvoran 250 206 244 

Skupna operativna kapaciteta (v minutah)  337500 262480 307620 

Skupni operativni čas (v minutah) 199600 198480 245400 

Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)  2107 2090 2698 

Število načrtovanih operativnih posegov 2112 2097 2622 

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov  66 66 85 

Delež odpadlih operacij 3,1% 3,1% 3,2% 

Število urgentnih operacij  61 59 61 

Delež urgentnih operacij 2,8% 2,7% 2,2% 

Izkoriščenost operacijske dvorane 59,1% 75,6% 79,8% 

Povprečno trajanje operacije (v minutah) 94,73185 94,96650718 90,956264 

 

Ambulantne kirurške posege (dnevno kirurgijo) opravljamo v dveh malih operacijskih 

dvoranah, ki sta locirani na kirurškem in ginekološko porodnem oddelku. Male operacijske 

dvorane so v letu 2021 obratovale 250 dni. V tem času smo opravili 475 posegov več kot leta 

2020 in 663 posegov manj kot leta 2019. Izkoriščenost malih operacijskih dvoran se je v 

primerjavi z letom 2019, ko ni bilo epidemije zmanjšala za 13,9%.  

 

Tabela 23: Ambulantni kirurški posegi – dnevna kirurgija 

AMBULANTNI KIRURŠKI POSEGI -  DNEVNA KIRURGIJA 2021 2020 2019 
Število operacijskih dvoran 2 2 2 

Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 420 min 420 min 420 min 

Število dni obratovanja operacijskih dvoran 250 186 244x2 

Skupna operativna kapaciteta (v minutah)  210000 178680 204960 

Skupni operativni čas (v minutah) 144795 126855 169830 

Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)  4241 3766 4904 

Število načrtovanih operativnih posegov 2772 2767 4937 

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov  47 64 127 

Delež odpadlih operacij 1,7% 2,31% 2,57% 

Število urgentnih operacij  1516 1063 1311 

Delež urgentnih operacij 26,3% 22,0% 21,10% 

Izkoriščenost operacijske dvorane 69,0% 71,0% 82,90% 

Povprečno trajanje operacije (v minutah) 34,1417119 33,6842804 34,63 

 

V letu 2022 pričakujemo nov informacijski sistem, s tem bo merjenje učinkovitosti dela v 

operacijskem bloku bolj natančno. 

 
Kazalnik 22: Čakalna doba na CT 

 

V bolnišnici Ptuj v letu 2021 noben hospitaliziran pacient ni čakal na preiskavo CT.  
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Kazalnik 47: Pooperativna trombembolija 

 

V letu 2021 nismo beležili nobenega primera pooperativne trombembolije.  

 

Kazalnik 65: Poškodba z ostrim predmetom 

 

V letu 2021 beležimo 5 poškodb zdravstvenih delavcev z ostrim predmetom. V vseh 5 primerih 

je šlo za plitve poškodbe (v 3 primerih pri aplikaciji inzulina, 1 primer odvzem krvi in 1 primer 

aplikacija s.c. injekcije) 

  

Kazalnik : Higiena rok 

 

Na področju higiene rok se kazalnik higiene rok spremlja 2 krat letno po navodilih NAKOBO. 

V letu 2021 smo higieno rok spremljali le enkrat v mesecu maju. V mesecu novembru zaradi 

epidemije  koronavisara in odprtja dveh novih oddelkov nismo uspeli spremljati kazalnika 

higiene rok.  

 

Graf 14: Higiena rok negovalnega kadra 

 
 

 

Z doseženim odstotkom prepoznanih priložnosti za higieno rok, ki smo jih spremljali v mesecu 

maju smo v primerjavi s prejšnjimi leti na oddelkih zadovoljni. Dosegamo priporočljive 

rezultate WHO kar je več kot 70% prepoznanih priložnosti za higieno rok. Z rezultatom 

kazalnika higiene rok (63%) na oddelku za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo 

bolečine nismo zadovoljni, saj smo zaznali odstopanje v primerjavi z letom 2019 in 2020. Na 

oddelku za intenzivno nego, terapijo, anestezijo in terapijo bolečine je veliko novega kadra 

(študentov Visoke zdravstvene šole 3. letnika - absolventov).   

 

Izvedli smo vsa štiri planirana izobraževanja in izpopolnjevanja z učnimi delavnicami na temo 

Higiena rok. Aktivna je tudi  Delovna skupina za promocijo higiene rok, katerih člani v  okviru 

svojih oddelkov motivirajo sodelavce za urejenost rok in upoštevanje »5 trenutkov za higieno 

rok«. Za novo zaposlen kader in študente se izvaja 1 x tedensko preverjanje priložnosti za 
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higieno rok s strani strokovnih vodij ZN, kar je dokumentirano na Obrazcu št. O 01/38-111/75-

20, Spremljanje priložnosti za opazovanje higiene rok. 

 

Higiene rok pri zdravnikih v letu 2021 nismo merili. 

 

Kazalnik : Neustrezni sprejemi 

Neustreznih sprejemov v bolnišnici v letu 2021 nismo zabeležili. 

 

Kazalnik : Inkontinenčni drmatitis 

 

V bolnišnici redno spremljamo tudi inkontinenčne dermatitise, ki nastanejo pri bolnikih, ki so 

izpostavljeni dlje časa urinu in blatu. 
 

Graf 15: Pridobljeni ID v letu 2020 

 
 

Največ pridobljenih inkontinenčnih dermatitisov beležimo na internem oddelku. Na tem 

oddelku je tudi največ bolnikov, ki ne kontrolirajo uhajanja urina in blata in uporabljajo vpojne 

plenice. Za zmanjšanje inkontinenčnih dermatitisov, anogenitalni predel čistimo z 

anogenitalnimi vlažilnimi krpicami za enkratno uporabo, ki so prilagojene negi v primeru 

inkontinence. Krpice imajo nanešeno čistilno  in negovalno sredstvo, pri čemer po uporabi ni 

potrebno izpiranje z vodo. Koža je po uporabi teh krpic suha in negovana. 
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Graf 16: Primerjava pridobljenih  ID v leti od 2019 do 2021 

 
 
 

Kazalnik število pridobljenih inkontinenčnih dermatitisov v obdobju  od leta 2019 do 2021 

prikazuje, da se število pridobljenih inkontinenčnih dermatitisov zmanjšuje. 

 

 

Kazalnik : Ginekologija – porodništvo 

 

Na ginekološko porodnem oddelku merimo naslednje kazalnike kakovost: 

- Izključno dojenih novorojenčkov je bilo v letu 2021 v naši bolnišnici 779 (86,27%), kar 

je v primerljavi z drugimi slovenskimi bolnišnicami odlično, saj se odstotek izključno 

dojenih novorojenčkov giba med 60% in 80%. 

- Opravili smo 93 oz. 10,3% porodov brez intervencije. 

- Porodov, ki se končajo z raztrganinami III in IV stopnje je bilo 3 oz. 0,33%. 

- Opravili smo 213 oz. 23,59% porodov s carskim rezom. 

- Transfuzijo med ali po porodu je dobilo 15 oz. 1,66% porodnic. 

 

V letu 2021 se je rodilo 903 živorojenih novorojenčkov, od tega 421 dečkov in 482 deklic. 

 

 

Kazalnik : Radiologija 

 

NEUSTREZNI SPREJEMI PACIENTOV NA PREISKAVO NA ODDELKU 

RADIOLOGIJE:  

- delež nepravilno napotenih hospitalnih pacientov na RTG, CT in MR preiskave 

(nepravilno vpisana vrsta preiskave v Medis): do 3 % na mesec; povprečno 1,05 % 

letno (0,24 % - 1,88 % mesečno), 

- delež nepravilno napotenih ambulantnih pacientov na RTG, CT in MR preiskave 

(nepravilno vpisana vrsta preiskave v Medis): do 1,5 % na mesec; povprečno 0,37 % 

letno (0,19 % - 0,74 % mesečno), 

- delež zavrnjenih preiskav zaradi neustrezne priprave pacienta (tešč, neizpolnjeni 

kriterije priprave) na preiskavo in neustrezne dokumentacije ter neustrezne napotitve 

pacienta na preiskavo iz strani napotnega zdravnika: do 1 % mesečno; povprečno 0,09% 

letno (0,02 % - 0,22 % mesečno), 
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- delež nepravilno sprejetih pacientov(nepravilna identifikacija): do 0,5% mesečno; 

povprečno 0,00% letno (0,00-0,00 mesečno), 

- delež napačno transportiranih hospitalnih pacientov (napačna diagnostika, napačen 

pacient): do 1% mesečno; povprečno 0 % letno (0,00 % -0 % mesečno). 

V letu 2021 izpolnjujejo vse cilje kazalnikov kakovosti za sprejem pacienta, na katere vplivajo 

zaposleni na radiološkem oddelku. 

 

 

Kazalnik : Laboratorij 

 

V laboratoriju spremljamo kazalnike kakovosti v: 

 

1. PREDPREISKOVALNEM PROCESU 

Kazalniki kakovosti v predpreiskovalnem postopku so postavljeni na osnovi IFFC 

priporočil za kazalnike kakovosti v predpreiskovlanem postopku (obvezni del). V 

poročilo za predpreiskovalni postopek so zajeti podatki za vse oddelke in ambulante v 

SB Ptuj, vključno z oddelkom za laboratorijsko diagnostiko (OLD). Referenčno število 

predstavlja število vseh naročil, vzorcev ali vzorcev istega tipa v letu 2021. 

 

V predpreiskovalnem postopku vsi kazalniki kakovosti dosegajo zastavljene cilje. V 

primerjavi z letom 2020 smo pri vseh kazalnikih kakovosti dosegli nižji delež napak, 

razen za delež hemoliziranih vzorcev, kar kaže tudi povečano tveganje, ki ne dosega 

zastavljenega cilja v letu 2021 (Sigma=3,8). Na delež hemoliziranih vzorcev lahko 

vplivamo z doslednim izvajanjem pravilnega odvzema venske in kapilarne krvi 

(notranja izobraževanja). Pri tem je potrebno upoštevati stanje bolnika, ki je lahko 

posledica oteženega odvzema venske krvi in posledično hemolize. 

 

Ključno pri vrednotenju kazalnikov v predpreiskovalnem postopku je, da je najbolj 

kritični kazalec »napake v identifikaciji pacienta« v SB Ptuj dobro obvladovan in je v 

letu 2021 še nižji kot v letu 2020, kljub velikim obremenitvam kadra v procesih dela v 

času pandemije. 

 

OLD mesečno poroča strokovnim vodjem oddelkov SB Ptuj in pomočnici direktorice za 

zdravstveno nego rezultate kazalnikov kakovosti v predpreiskovalnem postopku 

(poročilo pripravljeno za smiselne skupine funkcionalnih enot iz HIS). Za ukrepe v 

primeru nedoseganja kriterijev za posamezni kazalnik so odgovorni strokovni vodji za 

zdravstveno nego po navodilih pomočnice direktorice za zdravstveno nego. 

 

2. PREISKOVALNEM PROCESU 

V preiskovalnem procesu smo spremljali kazalnike kakovosti kvalitete preiskovalnih 

postopkov na OLD in čas zaključka urgentnih preiskav za posamezno urgentno 

preiskavo glede na veljaven Katalog preiskav na OLD. Kazalnik kakovosti čas 

urgentnih preiskav dosega zastavljene cilje in je v primerjavi z letom 2020 (4,46%) 

bistveno nižji. V letu 2020 smo ugotovili kot razlog za nedoseganje zastavljenega 

kriterija, povišane vrednosti D-dimer -ja pri COVID pacientih, ki zahtevajo posebno 

obravnavo vzorca, posledično podaljšani čas do zaključka analize. Vpeljali smo 

spremembe v postopkih dela (organizacija dela) za področje koagulacije in s 

pridobljenimi izkušnjami iz leta 2020 uspeli znižati vrednost kazalnika. 

 

Kazalnika notranje in zunanje ocene kakovosti sta realizirana oziroma dosegata 

zastavljene cilje. Analizo posameznega kazalnika je opravila odgovorna specialistka 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                                      LETNO POROČILO 2021 

 

74 

medicinske biokemije za notranje in zunanje kontrole in je podrobno opisana v letnem 

poročilu o zunanjih in notranjih kontrolah. 

 

Na OLD spremljamo tveganje preiskovalnih postopkov s kvartalnim izračunom sigma 

vrednosti. Povečano tveganje predstavljajo preiskovalni postopki s sigma vrednostjo <2. 

Kazalnik kakovosti v letu 2021 ne dosega zastavljenega cilja na račun posameznih 

parametrov iz področja biokemije, imunokemije in specifičnih proteinov (preiskave iz 

obsega načrtovanega javnega naročila linije analizatorjev biokemija-imunokemija). 

Parametra iz plinske analize krvi sta posledica nestabilnosti parametrov (plini) v 

zunanjih in notranjih kontrolah kakovosti, za elektroforezo proteinov pa zaradi 

skupnega vrednotenja patoloških in normalnih premerov kontrolnih vzorcev, ki jih 

vrednotimo na različne načine. 

 

3. POPREISKOVALNEM PROCESU  

Kazalniki kakovosti v popreiskovalnem postopku v celoti dosegajo zastavljene cilje. 

Vrednotili smo povprečen čas zaključka najbolj frekventnih preiskav na OLD (TAT; 

angl. turnaround time), ki so hkrati tudi urgentne preiskave, ne glede na vrsto naročila 

(urgentno, hospital, ambulanta). Za vse vrednotene preiskave dosegamo zastavljene 

povprečne čase zaključka preiskave glede na Kataloga preiskav. V primerjavi z letom 

2020 smo bistveno skrajšali TAT za DKS, kar gre v veliki meri na račun uvedbe 

ekspertnega sistema Extended IPU. Skrajšal se je tudi povprečni čas za D-dimer, kar 

sovpada z izboljšanjem kazalnika kakovosti »čas zaključka urgentnih preiskav«. 

Nekoliko se je podaljšal čas za KKS. To pripisujemo predvsem pogostim posegom v 

rutinsko delo zaradi uvajanja novega kadra ter uvajanja obsežnega in zahtevnega 

ekspertnega sistema. V letu 2022 načrtujemo razširitev parametrov za spremljanje TAT. 

V letu 2021 smo opravili več popravkov izvidov in naročil (predvsem na osnovi 

napačnega vnosa zdravnika naročnika), torej je bila pojavnost napak večja oziroma smo 

več napak zaznali in jih uspešno odpravili. Stornirana naročila so posledica napačnega 

prenosa naročila iz HIS v LIS sistem in jih je primerljivo število z letom 2020. Vsi 

kazalniki v popreiskovalnem postopku dosegajo zastavljene cilje. 

 

4. OSTALI KAZALNIKI 

Med ostalimi kazalniki vrednotimo delež neustreznih/napačnih analiz biološkega 

materiala zaradi napake OLD (napake v alikvotiranju, napake redčenja,…). Vrednotene 

so kot število zaznanih neskladnosti z omenjenimi napakami. Kazalnik kakovosti 

dosega postavljene cilje, prav tako njegova pričakovana vrednost sigme za oceno 

tveganja. Primerjava bo opravljena z letom 2022. 

 

Število realiziranih izobraževanj (vsaj 8h na zaposlenega) je realizirano. Poročilo vodi 

predstojnica OLD. 

 

Pri učinkovitosti SVK – vsaj ena izboljšava smo na OLD dosegli zastavljen cilj, saj smo 

v preteklem letu med notranjimi presojami zaznali pomanjkanje zapisov (krovni 

dokumetnti) za področje aplikativnih funkcij LIS. Manjkajoče dokumente smo v celoti 

dopolnili. Posodobili smo tudi vse krovne dokumente predpreiskovalnega postopka, 

vključno z informacijami za paciente in naročnike laboratorijskih storitev, ter izvajalce 

odvzema biološkega materiala. 

 

Število upravičenih pritožb/reklamacij dosega zastavljen cilj. Tako kot vsako leto 

ugotavljamo tudi tokrat, da ima kazalnik nizko vrednostno težo, saj je pisno beleženje 

pritožb, ki jih lahko obravnavamo, pomanjkljivo. 
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Fleksibilni obseg akreditacije v letu 2021 uspešno obvladujemo. V letu 2021 v sklopu 

notranjih presoj ni bilo ugotovljenih neskladnosti. 

 

 

10.8. Izvedba zunanjih nadzorov 

 

V letu 2021 je bilo izvedenih več zunanjih nadzorov (inšpekcijskih pregledov, revizij) s strani 

Zdravstvenega inšpektorata Ministrstva za zdravje, revizijskih hiš in podobno. 

- Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dne 8. 6. 2020 uvedla strokovni 

nadzor s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Inšpekcijski nadzor se 

je uspešno zaključil 5. 8. 2021. Dosežena realizacija priporočil v skupnem deležu je 

znašala 97 % pri sistemskem nadzoru, pri nadzoru izvajalcev zdravstvene nege pa v 

skupnem deležu 99 %. 

- V mesecu aprilu 2021 se je zaključil inšpekcijski nadzor, ki je bil uveden dne 23. 11. 

2020, izvedel pa ga je Inšpektorat za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo. 

Uslužbencem, katerih povečan obseg dela je bil nadzorovan in vsem ostalim zaposlenim 

smo izdali individualne pravne akte (anekse k pogodbam), s katerimi smo zagotovili 

pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi 

predpisi ter kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti delodajalca (določitev plačnega 

razreda, v katera so uvrščeni na svojih delovnih mestih). 

- V januarju 2021 je bil uveden redni inšpekcijski  pregled v zvezi s preverjanjem 

izvajanja cepljenja COVID-19. Zdravstveni inšpektorat ni ugotovil nepravilnosti, 

postopek je bil ustavljen.  

- Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je uvedla inšpekcijski postopek v 

zvezi z ventilatorji Siriusmed R30, zaznane nepravilnosti so bile prijavljene na obrazcu 

Poročilo o škodljivem ali možno škodljivem dogodku. 

- Parlamentarna preiskava področja nabave zaščitne opreme za COVID-19, ki je potekala 

od januarja 2021, do konca leta ni bila zaključena. 

- Prav tako ni bil zaključen postopek, ki ga vodi Komisija za preprečevanje korupcije v 

zvezi s sumom koruptivnega ravnanja pri zaposlitvi inženirja laboratorijske 

biomedicine. Postopek  je bil uveden v februarju 2021. 

- V februarju 2021 je bil uveden in v naslednjem mesecu zaključen inšpekcijski nadzor s 

področja delovnih razmerij (regres za 2020, plačilne liste, evidence delovnega časa), ki 

ga je vodil Inšpektorat RS za delo. Ugotovljenih ni bilo nobenih nepravilnosti. 

- Inšpektorat RS za okolje in prostor je v februarju 2021 ugotovil nekatere nepravilnosti 

obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami. Naložena je bila gradbena sanacija dveh 

revizijskih jaškov, ki je bila že tudi izvedena.  

- V aprilu 2021 je bil izpeljan nadzor našega endoskopskega centra, ki je udeležen v 

Državnem programu presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka 

na debelem črevesu in danki. Nadzornika sta ugotovila, da je kvaliteta dela v SVIT 

programu dobra, urejeni so tudi prostori in oprema. Podana so bila tudi nekatera 

navodila in priporočila, v zvezi z zaključevanjem izvidov, z naročanjem bolnikov na 
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kontrole, z izvajanjem kolonoskopij v sedaciji, in pa napotek, da se naj izvajalci 

programa SVIT udeležujejo letnih izobraževanj v organizaciji Državnega programa 

SVIT. 

- V septembru 2021 je bil opravljen redni inšpekcijski pregled s strani zdravstvenega 

inšpektorata RS, v zvezi s preverjanjem spoštovanja nekaterih določb Zakona o 

pacientovih pravicah ter Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter 

najdaljših dopustnih čakalnih dobah. V zvezi z vodenjem čakalnih seznamov je bilo 

ugotovljeno nekaj neskladij glede zagotavljanja terminov oz. okvirnih terminov za 

storitve, in v zvezi z resničnostjo ter ažurnostjo podatkov o čakalnih dobah. Vsa 

neskladja so bila odpravljena. Na segmentu preverjanja spoštovanja PCT pogoja, 

razkužil in uporabe maske ni bilo ugotovljenih nobenih neskladij. 

 

- V maju 2021 je bila v skladu z 9. členom ZPFOLERD-1 preverjana ustreznost sodil in 

pravilnost njihove uporabe za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost. 

Nobenih neskladnosti ali nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. 

 

- Od maja 2021 do oktobra 2021 je potekala notranja revizija s področja pravilnosti 

izplačil dodatkov, vezanih na COVID-19 za leto 2020. Ugotovljena so bila manjša 

odstopanja, ki pa so bila že odpravljena. 

 

- Notranja revizija za leto 2021 je bila uvedena 11. 10. 2021 in zajema revizijo poslovanja 

zavoda na področjih obračuna plač in nadomestil ter uvrščanja pacientov v čakalni 

seznam (okulistična ambulanta z operacijami sive mrene in ortopedska ambulanta). V 

reviziji ni bilo ugotovljenih nezakonitosti. 

 

- V letu 2021 so bili izvedeni tudi trije finančno medicinski nadzori s strani ZZZS, v 

katerem je bilo pregledanih skupno 145 primerov. Ugotovljeno je bilo, da je bolnišnica 

napačno obračunala storitve v vrednoti 6.154,08 EUR, in prejela pogodbeno kazen v 

višini 2.000 EUR. 

 

10.9. Razvoj in uporaba kliničnih poti in drugih protokolov 

 

Sprejeli smo naslednje manjkajoče standarde kakovosti: 

1. N01/38-110/01-21 Sistem sporočanja varnostnih odklonov 7.4.2021 

2. N01/38-110/02-21 Vzdrževanje, prevzem odpis naprav aparatur osnovnih sredstev 

3. N01/38-110/04-21 Zagotavljanje kakovosti cepiv v SB Ptuj 

4. N01/38-110/03-21 Standardni operativni postopek ravnanja z odpadnimi zdravili  

5. N01/38-110/05-21 Rokovanje z zdravili z visokim tveganjem 

6. N01-08  Preoblačenje pacienta 25.4.2021 

7. N01-12 Zdravstvena nega nog in nohtov23.3.2021 

8. N01-19 Zdravstvena nega RZP 15.3.2021 

9. N01-32 Pregled kože 5.4.2021 

10. N01-48 Snemanje CTG 30.6.2021 

11. N01-53 Standrad  BABYTERM 26.5.2021 

12. N01-60 Odvzem urina za mikrobiološko preiskavo po Sanfordu 25.6.2021 

13. N01-64 Uvajanje urinskega katetra pri ženski 25.6.2021 

14. N01-65 Antišokovni komplet 11.3.2021 

15. N01-81 Aplikacija zdravila na kožo 11.4.2021 

16. N01-85 Aplikacija muskularne injekcije 4.4.2021 

17. N01-87 Menjava infuzijske steklenice ali vrečke 25.6.2021 

18. N01-89 Priprava posteljne enote operiranca 21.4.2021 
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19. N01-96 Standard ZN nedonošenčka v inkubatorju 19.5.2021 

20. N01-98 Jutranja nega novorojenčka 10.5.2021 

21. N01-98 Standard ZN nedonošenčka v inkubatorju 19.5.2021 

22. N01-102 Priprava mlečne formule 15.5.2021 

23. N01-126 Izgled in urejenost zdravstvenega delavca 1.3.2021 

 

Sprejeti revidirani standardi: 

1. N01-119 Obveščanje svojcev o smrti bolnika 8.4.2021 

2. N01-120 Prevoz in spremstvo bolnika v bolnišnici 8.4.2021 

3. N01-123 Izpolnjevanje sprejemne dokumentacije ZN 12.2.2021 

4. N01-124 Izpolnjevanje Poročila ZN 1.2.2021 

5. N01-59 Odvzem krvi za hemokulturo 23.4.2021 

6. N01-63 Navodilo za shranjevanje mikrobiološkega materiala 23.4.2021 

 

Sprejete in objavljene so naslednje klinične poti: 

- Klinična pot Transfuzija krvi v SB Ptuj 

- Izbira antibiotika pri zdravljenju uroinfekta 

- Odmerjanje in spremljanje plazemskih koncentracij: 

- Klinična pot za odmerjenje in spremljanje plazemskih koncentracij –Amikacin 

- Klinična pot za odmerjenje in spremljanje plazemskih koncentracij Garamicin 

- Klinična pot za odmerjenje in spremljanje plazemskih koncentracij Metildigoksin 

- Klinična pot za odmerjenje in spremljanje plazemskih koncentracij –Metildigoksin 

- Klinična pot za odmerjenje in spremljanje plazemskih koncentracij –Vankomicin 

 

 

Sprejet je register tveganj v zdravstveni negi. 

 

Razvijamo nove storitve oz. metode obravnav na področjih, kjer to narekujejo potrebe in 

uvajanje primerov dobrih praks.  

V letu 2021 smo 24. avgusta prvič uspešno opravili prvo operacijo proteze rame. Z menjavo 

ramenskega sklepa za umetni sklep, bolnikom omogoča gibljivejšo in bolj uporabno okončino, 

predvsem pa z bistveno manj bolečinami.  

Na otroškem oddelku smo oktobra 2021 vzpostavili kardiološko ambulanto z UZ srca.  

Kardiološki kabinet internega oddelka je v letu 2021 pridobil v uporabo transezofagealno 

ultrazvočno sondo (TEE). Z omenjeno sondo se opravljajo preiskave ultrazvoka srca preko 

požiralnika. S TEE preiskavo opravljamo pregled določenih srčnih struktur, ki z navadno 

transtorakalno sondo niso vidne ali pa jih ne moremo prikazati z zadostno ločljivostjo 

Z nabavo analizatorja ALINITY analyzer na neonatalnem oddelku se skrajša čas analize 

acidobazne krvi pri novorojenčkih. 

 

10.10. Aktivnosti namenjene obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe 

protimikrobnih zdravil 

 

Leto 2021 je zaznamovala epidemija COVID 19 in ukrepi za preprečevanje in obvladovanje 

epidemije. Svoje delo smo nenehno prilagajali trenutni epidemiološki situaciji in trenutno 

veljavnim ukrepom: 

- Vsakodnevno smo spremljali priporočila MZ RS in NIJZ ter jih uvajali v prakso ter z 

njimi seznanjali zaposlene 
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- aktivno smo se vključevali v delo COVID oddelka in COVID intenzivne nege  tako ob 

pripravi prostorov in smernic za izvajanje izolacijskih ukrepov kot tudi pri ukrepih za 

obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom. Naša naloga na teh oddelkih je ves čas 

svetovalne in izobraževalne narave, po potrebi izvajamo tudi notranje presoje. 

- aktivno smo sodelovali pri vseh aktivnostih namenjenih obvladovanju epidemije 

COVID 19 v bolnišnici (HAGT zaposlenih, …, HAGT uporabniki storitev, cepljenje 

prebivalstva) 

- dnevno smo izvajali posvete z zaposlenimi (z vodji enot) v primeru tveganih stikov, 

svetovali glede karanten in odvzema PCR ter HAGT testov, svetovali v primeru pojava 

bolezenskih znakov pri zaposlenih  

- aktivno smo sodelovali pri vseh vdorih COVID 19, svetovali glede sivih in belih con, 

odvzemov brisov PCR in HAGT 

- aktivno smo sodelovali pri pripravi navodil, priporočil, smernic, načrtov za delo v 

bolnišnici v obdobju epidemije COVID 19, pri izobraževanju zaposlenih in uvajanju v 

prakso 

- koordinirali, izvajali in nadzorovali smo cepljenje proti COVID 19, ki je potekalo 

kontinuirano tako za zaposlene kot tudi bolnike in obiskovalce (skladno z odloki MZ 

RS) 

- promocija cepljenja proti COVID 19 

- vodenje statističnih podatkov in analize v zvezi s COVID 19 (vdori, cepljenje, odvzemi 

PCR brisov,…) 

- svetovalno delo z zaposlenimi v povezavi z epidemijo COVID 19  

- sodelovanje z vodstvom bolnišnice, predstojniki oddelkov, strokovnimi vodji ZN in 

vodji enot na področju obvladovanja epidemije COVID 19 

- izvedba izobraževanj po programu  za leto 2021 za pripravnike, novozaposlene, dijake, 

študente, zdravnike, zaposlene na področju ZN in zdravstvene sodelavce 

- izvajali smo epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb ter bolnišničnih okužb in 

kolonizacij z večkratno odpornimi mikroorganizmi v celotni bolnišnici in pri vseh 

bolnikih (stalna, dnevna naloga), prizadevali smo si za uvedbo računalniškega 

programa, poskušali smo vpeljati v prakso posodobljene  obrazce, ki smo  jih prilagodili 

za aplikacijo v računalniškem programu 

- redni obhodi svetovalne narave vseh oddelkov/ambulant s strani SOBO (stalna, dnevna 

naloga) 

- redno pregledovanje poročil o vseh osamljenih mikroorganizmih in dodatno 

raziskovanje primerov, kjer obstaja sum, da gre za bolnišnično okužbo (stalna, dnevna 

naloga) 

- redno pregledovanje poročil o hemokulturah in dodatno raziskovanje primerov 

sumljivih za bolnišnično sepso (stalna, dnevna naloga) 

- redno poizvedovanje o novih primerih bolnišničnih okužb pri zdravnikih in drugem 

medicinskem osebju (stalna, dnevna naloga) 

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

dnevna naloga) 

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

dnevna naloga) 

- osveščali smo zdravstvene delavce glede tveganosti postopkov, katerim izpostavljajo 

bolnike (stalna, dnevna naloga) 

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

stalna naloga) 

- analiza zbranih epidemioloških podatkov vsake 3 mesece ter sprotno  poročanje KOBO, 

priprava in analiza  četrtletnih ter letnih poročil (4 krat letno, letno, razvidno iz 

zapisnikov KOBO) 
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- lečeče zdravnike smo seznanjali s pomenom zbiranja podatkov o bolnišničnih okužbah 

(razvidno iz zapisnikov KOBO) 

- dnevno smo prepoznavali in spremljali bolnike z dejavniki tveganja za nosilstvo 

večkratno odpornih mikroorganizmov in si prizadevali za dosleden odvzem nadzornih 

kužnin v skladu s sprejetimi navodili za delo 

- dnevno smo spremljali rezultate nadzornih kužnin in mikrobioloških izvidov s pomočjo 

MBX aplikacije ter priporočali ustrezne ukrepe 

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

epidemiološkimi podatki 

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

organizacija dodatnih izobraževanj glede na rezultate nadzorov 

- spremljanje kazalnika higiena rok na vseh oddelkih in enotah bolnišnice, analiza in 

predstavitev rezultatov ter priprava načrta ukrepov (maj 2021) 

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

priprava predlogov za izboljšave (1 krat letno) 

- izvajanje rednih nadzorov svetovalne narave  

- izdelava, pregled in posodobitev navodil za delo ter izvedba izobraževanj za izvajanje 

izolacijskih ukrepov pri določenih boleznih ali povzročiteljih s poudarkom na 

preprečevanju prenosa epidemiološko pomembnih mikroorganizmov in COVID 19 

(stalna, redna naloga)  

- svetovanje v zvezi z dekolonizacijo pri bolnikih z MRSA 

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

priprava predlogov za izboljšave na tem področju (razvidno iz zapisnikov KOBO) 

- izvajanje vseh ukrepov (primarna in sekundarna preventiva) za preprečevanje okužb z 

legionelami v SB Ptuj (redna, dnevna naloga) 

- izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje bolnišnično pridobljene aspergiloze (redna, 

dnevna naloga) 

- izvedba nadzora nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje okužb pri žilnih katetrih ter 

na osnovi analize rezultatov  priprava predlogov za izboljšave na tem področju 

(razvidno iz zapisnikov KOBO) 

- uporaba Protokola za spremljanje in nadzor okužb pri kirurških posegih v klinični 

praksi (dnevna, stalna naloga) 

- aktivnosti na področju rabe protimikrobnih zdravil 

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

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

97 (redna naloga) 

- dosledna registracija incidentov, serološko testiranje poškodovanih ter bolnikov (s 

privoljenjem) (stalna, redna naloga, podatki o incidentih v zapisnikih KOBO) 

- mesečni pregled evidenc poškodb z ostrimi predmeti, rezultatov testiranj, svetovanje in 

izobraževanje poškodovancev (redna, stalna naloga) 

- svetovanje pri zagotavljanju varnih pripomočkov za delo ter ustreznih osebnih zaščitnih 

sredstev (redna , dnevna naloga) 

- vzpodbujanje zdravstvenega osebja k koristnosti cepljenja za varnost osebja in bolnikov 

(gripa, COVID19) (razvidno iz zapisnikov KOBO) 

- izvedba brezplačnega  cepljenja proti gripi ter COVID 19 za vse zaposlene v bolnišnici 

(razvidno iz zapisnikov KOBO)  

- izvajanje  rednih nadzorov svetovalne narave v zvezi z izvajanjem doktrine ravnanja z 

odpadki (dnevna, stalna naloga) 

- izvajanje  rednih nadzorov svetovalne narave v zvezi s čiščenjem in razkuževanjem 

pripomočkov, površin in neposredne bolnikove okolice (dnevna, stalna naloga) 

- izvajanje mikrobiološkega nadzora endoskopov, priprava priporočil (razvidno iz 

zapisnikov KOBO) 
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- izvajanje mikrobiološkega nadzora čistosti površin in pripomočkov na oddelkih in 

enotah v skladu s programom odvzema brisov površin za leto 2021 analiza in priprava 

predlogov za izboljšave (razvidno iz zapisnikov KOBO 

- priprava izobraževanja za zdravstvene time na temo racionalne rabe protimikrobnih 

zdravil (glej program izobraževanj) 

- priprava pisnih priporočil o novih antibiotikih za zdravstvene time v sodelovanju s 

Komisijo za smotrno rabo antibiotikov (glej program izobraževanj) 

- pregled smernic za  Preudarno raba antibiotikov v SB  Ptuj 

- reševanje problematike širjenja bakterij, ki izločajo karbapenemaze 

- redno spremljanje in nadzor odpornih bakterij: MRSA, ESBL,  Enterobakterije, ki 

izločajo karbapenemaze (redna, stalna naloga) 

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

- sodelovanje z nacionalno komisijo za učinkovito rabo antibiotikov 

- dosledno spremljanje porabe antibiotikov v bolnišnici ter poročanje KOBO ter analiza 

podatkov in priprava načrta ukrepov za izboljšanje rezultatov (redna, stalna naloga, 

razvidno iz zapisnikov KOBO) 

- posodobitev standardov in navodil za delo za področje preprečevanja in obvladovanja 

bolnišničnih okužb glede na sodobne strokovne smernice in določene časovne roke, 

objava na intranetu 

- priprava novih standardov in navodil za delo, učnega gradiva za zaposlene, obiskovalce, 

svojce (redna stalna naloga, razvidno iz zapisnikov KOBO) 

- sodelovanje pri vpeljavi in dvigu kakovosti  na področju ZN z vidika preprečevanja in 

obvladovanja bolnišničnih okužb (redna, stalna naloga) 

- svetovanje na oddelkih v primeru pojava nalezljivih bolezni ter vključevanje in 

sodelovanje pri reševanju problematike, ki se nanaša na preprečevanje in obvladovanje 

bolnišničnih okužb  na posameznih oddelkih oz. enotah (redna, stalna naloga) 

- obravnava problematike iz področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb 

in iskanje ustreznih rešitev na rednih sejah KOBO 

- uspešno opravljen izredni inšpekcijski nadzor s strani ZIRS (COVID CEPLJENJE) 

- aktivnosti za izboljšanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov v bolnišnici 

- spremljanje novosti na področju sodobnih strokovnih smernic ter uvajanje v prakso 

(žilni katetri, higiena rok, okužbe krg rane,…) 

- izvajanje notranjih presoj na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih 

okužb 

- sodelovanje pri rednih in izrednih notranjih presojah po navodilu strokovnega direktorja 

- aktivnosti ob 5. maju mednarodnem dnevu higiene rok, 15.0otobru svetovnem dnevu 

umivanja rok, 18.novembru evropskem dnevu antibiotikov. 

 

 

10.10.1. Poraba protimikrobnih zdravil v SB Ptuj  v letu 2021 

 

Poraba vseh protimikrobnih zdravil v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 bistveno ne odstopa.                                

V  letu 2021 je bila skupna poraba vseh protimikrobnih zdravil 56,89 v letu 2020 pa 56,05 

(DDD 100 BOD), narašča pa  v primerjavi s prejšnjimi leti. Rezultati porabe so primerljivi, saj 

gre za obdobje pandemije s SARS-CoV-2 virusom, ki je (in še) znano povzročal hudo 

potekajoče okužbe s pogostimi zapleti,  povzročenimi tudi z več okužbami hkrati in to često z 

odpornimi bakterijami. Zaradi COVID-19  in pogostega zapleta tudi s hudimi  bakterijskimi 

okužbami je tudi poraba vseh protimikrobnih zdravil v letu 2020 in 2021 višja v primerjavi s 

prejšnjimi leti, ko pandemije ni bilo. Tudi prizadevanja  prejšnjih let, da zmanjšujemo porabo 

skupin antibiotikov:  karbapenemov, kinolonov in cefalosporinov višjih generacij  se v teh dveh 

letih  niso v enaki meri nadaljevala  na oddelkih kjer so zdravili bolnike s covid-19 s hudo 

potekajočimi zapleti.  
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Na covid oddelku je bila poraba leta 2020 ceftriaksona, cefuroksima, azitromicina, 

levofloksacina ciprofloksacina, višja kot v letu 2021. Poraba amoksilina  z zaviralci  laktamaze 

beta  enako visoka v obeh letih, prav tako piperacilina z zaviralci laktamaze beta. 

 

Na covid intenzivnem oddelku  pa je v letu 2021 poraba protimikrobnih zdravil bistveno 

porastla (184,26) v primerjavi z letom 2020 (171,41). Zelo je porastla poraba amoksilina z 

zaviralci beta,  cefepima, ceftazidima, ciprofloksacina, ertapenema, meropenema vankomicina, 

gentamicina, colistina in mikafungina, flukonazola. Manjša pa je bila poraba azitromicina, 

imipenema in piperacilina z zaviralci laktamaz beta. Ko bo zaključek epidemije  COVID-19  bo 

zelo zanimiva primerjava izkustveno dane protimikrobne terapije z antibiogrami (lokalni 

epidemiološki podatki). Ta analiza nas še čaka.  

 

Poraba na oddelku za intenzivno nego, terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine   je v letu 

2021 višja (128, 11) kot v letu 2020 (117, 73), vendar v primerjavi z letom 2018 in 2019 poraba 

pada. V letu 2021 je poraba protimikrobnih zdravil iz skupine cefalosporinov višjih generacij 

višja, prav tako tudi 1, generacije (cefazolin), vendar se poraba cefazolina niža v primerjavi s 

prejšnjimi leti, kar kaže v smeri  upoštevanja  smernic (manj odmerkov pri predoperativni 

antibiotični zaščiti). Višja je tudi poraba ciprofloksacina, metronidazola in protiglivnih zdravil. 

V letu 2021 je poraba meropenema nižja kot leta 2020 in prav tako se niža v primerjavi s 

prejšnjimi leti. Pada tudi poraba amoksicilina z zaviralci laktamaze beta. Uporaba 

cefalosporinov višjih generacij je razumljiva  pri zdravljenju hudih bakterijskih okužb.  

 

V primerjavi s porabo protimikrobnih zdravil pri bolnikih zdravljenih na covid oddelkih in 

oddelku za intenzivno nego, terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine,  je poraba na drugih 

oddelkih SB Ptuj bistveno manjša.  

 

Na otroškem oddelku je poraba v letu 2021 (20,7) v primerjavi z letom 2020 (30, 65) bistveno 

upadla. Pada pa poraba tudi v primerjavi s porabo v prejšnjih letih, tudi pri porabi amoksicilina 

z zaviralci laktamaze beta, kar kaže na smotrno rabo protimikrobnih zdravil in spremljanje 

smernic. 

 

Poraba na ginekološkem oddelku je v letu 2021 nižja (34, 26) kot v letu 2020 (35, 77) in je 

sorazmerna porabi v prejšnjih letih. Tudi v porabi po skupinah  protimikrobnih zdravil ni 

bistvenih odstopanj od prejšnjih let. 

 

Poraba na kirurškem oddelku je v letu 2021 višja ( 55,00) kot v letu 2020 (47,74). Poraba v letu 

2020 sicer bistveno ne odstopa od porabe prejšnjih let. Tudi na kirurškem oddelku  posamezne 

skupine protimikrobnih zdravil  nekoliko nihajo v primerjavi s prejšnjimi leti, poraba 

amoksicilina z zaviralci laktamaze beta in metronidazol  sta  višja v primerjavi s prejšnjimi leti. 

Poraba na internem oddelku je leta 2021 nižja (73,42) kot v letu 2020 (75,87) in tudi  v 

primerjavi s prejšnjimi leti poraba pada. Poraba cefalosporinov višjih generacij je nizka, prav 

tako  pada poraba amoksicilina z zaviralci laktamaze beta in piperacilina z zaviralci laktamaze 

beta, niža se tudi poraba ciprofloksacina (rahlo višji je moksifloksacin),  višja je poraba 

cefuroksima (2.gen. cefalosporinov), kar je ugodno. Poraba protimikrobnih zdravil na internem 

oddelku sledi smernicam zdravljenja s protimikrobnimi zdravili. 

 

Tudi poraba na oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje  (DDD 100 BOD)   je bila v letu 

2021 bistveno nižja (6,17) v primerjavi z letom 2020 (14,7). 

 

Poraba protimikrobnih zdravil v SB Ptuj je prikazana poraba po posameznih oddelkih. Za 

natančnejšo analizo bo potrebno še nekaj podatkov, predvsem pa lokalni podatki  o 
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občutljivosti  klinično pomembnih patogenov. COVID-19 je vplival na številne dejavnike na 

področju poznavanja in zdravljenja  okužb. 

 

Pri pregledu porabe po strukturi posameznih  skupin antibiotikov,  je pomemben tudi podatek, 

da so bili bolniki v ptujsko bolnišnico premeščeni pogosto iz drugih bolnišnic z že uvedeno 

protimikrobno terapijo in pogosto tudi kolonizirani z odpornimi bakterijami. Kolonizacija je 

predhodnik okužb. 

 

Prim. Jelka Reberšek Gorišek je preučila tudi podatke porabe protimikrobnih zdravil za 

sistemsko zdravljenje drugih slovenskih bolnišnic in zdravstvenih ustanov v primerjavi s 

ptujsko bolnišnico za leto 2020. Za leto 2021 še vsi podatki porabe za vse slovenske bolnišnice 

niso zbrani, tako, da primerjava za leto 2021 z drugimi bolnišnicami še ni možna. Ptujska 

bolnišnica v letu 2020 ne izstopa po porabi, večina slovenskih bolnišnic ima višjo porabo kot 

SB Ptuj. Vendar je pomembna tudi struktura porabe posameznih skupin. Pomembno je, da se še 

nadalje trudimo za čim bolj smotrno rabo protimikrobnih zdravil.  

 

 

10.11. Presoja zadovoljstva zaposlenih 

ANKETA ZADOVOLJSTO ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU V LETU 2021 

ANKETA »Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v letu 2021« je potekala od 

27.12.2021 do 10.1.2022. 

Uporabili smo spletno anketo 1KA in vprašalnik posredovali vsem 536 zaposlenim. V celoti je 

bilo izpolnjenih 291 (52,81 %) vprašalnikov, kar je 27,3% več kot lani. Največji delež 

zaposlenih po oddelkih, ki so se odzvali na anketo je bil na otroškem oddelku (83,3%), nato 

sledi laboratorij (77,7%),  oddelek za intenzivno nego anestezijo in terapijo bolečine (73,81%.) 

ter uprava z 76,36%. Nekoliko manj zaposlenih je odgovarjalo na anketo v kuhinji (63,33%), 

ginekologiji in porodništvu (62,68%) ter fizioterapiji in lekarni (60%). Na internem oddelku so 

odgovarjali v 58,47%, na kirurškem oddelku v 55,5%, na oddelku podaljšanega bolnišničnega 

zdravljenja v 46,43% ter oddelku za radiologijo v 43,33%. Najmanjši delež (31,25%) 

zaposlenih se je odzval na anketo v tehničnih službah bolnišnice.  

Največ (38%) anketiranih je imelo do 5 let delovne dobe. Od 21 do 30 let delovne dobe je 

imelo 20% anketiranih,  16 % anketiranih je imelo od 11 do 20 let delovne dobe ter 6 do 10 let 

delovne dobe 15% anketiranih. Več kot 31 let delovne dobe je imelo 11% anketiranih.   

Anketo je izpolnilo  5% zaposlenih s poklicno in 38% s srednjo izobrazbo. Anketiranci so imeli 

v 29% višjo oz. visoko šolo ter v enakem odstotku  fakulteto ali več. Največ (29%) anketiranih 

je bilo starih med 41 do 50 let. V starostni skupini od 31 do 40 let je bilo 27% anketiranih, do 

30 let je bilo 24% anketiranih. Najmanj (20%) anketiranih je bilo starih več kot 51 let.  

Zadovoljstvo zaposlenih je predstavljeno v grafu spodaj. Ugotavljamo, da se skupna povprečna 

ocena 3,66 zadovoljstva zaposlenih po Likartovi lestvici od 1 do 5 glede na pretekla tri leta 

bistveno ne spreminja. Anketirani so najbolj zadovoljni s stalnostjo zaposlitve (4,1), 

neposredno nadrejenim (4), s sodelavci (4), delom, ki ga opravljajo (4) in delovnim časom 

(3,8).  Zvišalo se je zadovoljstvo z vodstvom organizacije (3,6), z delovnimi razmerami 

(opremo in prostori) (3,2) ter možnostjo za  izobraževanje (3,4). Nespremenjeno ostaja 

zadovoljstvo zaposlenih s statusom, ki ga imajo v bolnišnici (3,6) in možnostjo napredovanja 
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(3,4).  Zadovoljstvo s plačo (3,1) je bilo v preteklem letu nekoliko višje, ko so zaposleni v 

zdravstvu prejemali dodatke za delo v rizičnih razmerah. 

Graf 17: Zadovoljstvo pri delu  (n = 291) 
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Odnos do dela in delovne organizacije se z leti spreminja na boljše. Povprečna vrednost 

zadovoljstva (3,71) se je zvišala za 5,4,%.  Iz ankete je razvidno, da je največja vrednota vseh 

zaposlenih zadovoljen bolnik (4,4) in da zaposleni po svoji moči prispevajo k doseganju 

standardov kakovosti (4,1). Zvišalo so se mnenje zaposlenih, ki trdijo, da o bolnišnici tudi 

zunaj nje govorijo pozitivno (4), da so ponosni, da so zaposleni v naši bolnišnici (3,8) in 

menijo, da ima naša bolnišnica jasno oblikovano poslanstvo - dolgoročni razlog obstoja in 

delovanja (3,6) ter velik ugled v okolju (3,5). Zaposleni odgovarjajo, da je vodstvo naše 

bolnišnice učinkovito (3,7), da vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način 

(3,7) ter upošteva želje zaposlenih pri izobraževanju in usposabljanju (3,4) . 

Graf 18: Odnos do dela in delovne organizacije:  (n = 291)  
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Graf spodaj prikazuje bolnišnično kulturo in varnost bolnikov. Skupna povprečna ocena 

bolnišnične kulture in varnosti bolnikov (3,8) se je v primerjavi s preteklimi leti zvišala za 

4,74%. Ugotavljamo, da se v bolnišnici izvajajo pogovori o varnosti, kako bi preprečili 

ponovitev napak (4) in kakšne izboljšave se bodo izvedle (3,9).  Varnosti bolnikov nikoli ne 

žrtvujejo, da bi naredili več (3,9), saj imajo postopke in sisteme, ki  dobro preprečujejo  napake 

(3,6). Ko sporočijo varnostni odklon je izpostavljen problem in ne oseba pri kateri se je 

varnostni odklon zgodil (3,6) Zaposleni delajo kot tim, če je v kratkem času potrebno narediti 

veliko, da delo opravijo (4,1), cenijo delo sodelavcev vseh poklicnih skupin (3,8), dobro 

sodelujejo med seboj in med oddelki, kjer je potrebno skupno delo z namenom izvajanja 

najboljše oskrbe za pacienta (3,7). 

 

Graf 19: Bolnišnična kultura in varnost bolnikov (n = 291)  

 
 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                                      LETNO POROČILO 2021 

 

86 

10.11.1. Povečanje informiranja zaposlenih 

 

Ves čas skrbimo za redno in tekoče informiranje zaposlenih v zadevah, ki se tičejo njihovih 

pravic in obveznosti v zvezi z delovnim razmerjem s pomočjo sistema službenih elektronskih 

naslovov, Intraneta in oglasnih desk. Vodstvo bolnišnice je zaposlenim na voljo za sprejem 

konstruktivnih pobud, pritožb in pohval z namenom izboljšanja organizacije delovanja 

bolnišnice in medsebojnih odnosov vseh zaposlenih. 

 

V letu 2021 zaradi epidemije nismo organizirali skupnega druženje vseh zaposlenih. 

10.11.2. Izobraževanja zaposlenih 

 

Organiziramo lastna usposabljanja in usposabljanja z zunanjimi izvajalci s področja medicine, 

zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, higiene rok, kulture varnosti in kakovosti, 

temeljnih postopkov oživljanja, idr. Izobraževanja zaradi epidemije z novim koronavirusom 

SARS-CoV2 niso potekala po planu izobraževanja za leto 2021. Izobraževanja smo organizirati 

v manjših skupinah znotraj oddelkov in preko spleta.  

 

Izvedli smo: 

- Varno ravnanje z odpadki (januar 2021) 

- Cepljenje proti SARS – COV-2- imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij?  

(januar in februar) 

- Bolnišnilčne okužbe (februar) 

- Kakovost in varnost v zdravstvu (obvezne vsebine februar, marec, maj) 

- Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika. (obvezne vsebine februar, junij) 

- Seznanitev s tveganji v zdravstveni negi (februar) 

- Higienska uporaba varstvenih sredstev (marec) 

- Optimizem je naša izbira (marec) 

- 9. znanstveno spletno konferenco Alma Mater Europaea "za človeka gre: digitalna 

transformacija v izobraževanju, znanosti in umetnosti" (marec) 

- Kako ohraniti sebe v komunikacijskih zagatah z uporabniki (marec) 

- Kako se samoorganizirati v teh časih. (april) 

- Srčno – žilni zapleti  po  prebolelem Covid – 19. (april) 

- Higiena rok (april, maj) 

- Kakovost in varnost v SB Ptuj (maj) 

- Pomen preventivnih programov za odraslo populacijo v času epidemije. (maj) 

- 13. Kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije: medicinske sestre in babice v 

središču globalnih izzivov za razvoj in prihodnost zdravstva (maj) 

- Standardni ukrepi za preprečevanje bolnišničnih okužb (maj) 

- Seznanitev s poklicnimi kompetencami in aktivnostmi izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene nege (maj, junij) 

- Izobraževanje mentorjev študentov zdravstvene nege. Murska Sobota (junij) 

- Temeljni postopki oživljnja z vključenim AED (junij, september, november) 

- Ukrepi za preprečevanje prenosa CR in CP bakterij (junij) 

- Novosti pri prehrani in oskrbi oseb s sladkorno boleznijo (junij) 

- Seznanitev s Poslovnikom kakovosti Kolegija ZN (junij) 

- Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO 

(junij) 

- Preprečevanje prenosa okužb s čiščenjem in vzdrževanjem pripomočkov, čiščenje in 

razkuževanje bolnikove neposredne okolice (junij) 

- Odvzem nadzornih kužnin (julij) 

- Sodobne tehnologije pri zdravljenju sladkorne bolezni (september) 
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- Lokalna oskrba kronične rane (september). 

- Seznanitev z Načrtom ukrepov za preprečevanje širjenja covid 19 (september) 

- Kakovost in varnost v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj (september) 

- Prepoznava in ukrepi pri kritično bolnem otroku (oktober) 

- Preprečevanje okužb kirurške rane (oktober) 

- Poklicne aktivnosti zdravstvene nege pri zdravljenju s kisikom in čiščenje dihalnih 

poti.(oktober) 

- Higiena rok (oktober, november) 

- Stop poškodbi / RZP.  Bolnik z visoko oceno tveganja v času epidemije (november) 

- Sodobna obravnava bolnika z možgansko kapjo v luči covida-19 (november) 

- POCT (organiziranje in izvajanje laboratorijskih testov ob pacientu) (november, 

december) 

 

Kontinuirano so potekala tudi izobraževanja novo zaposlenih, pripravnikov, študentov, dijakov 

in vseh zainteresiranih. Predavanja vključujejo uvodni seminar, Kodeks etike MS, Zakon o 

pacientovih pravicah, delavnice higiene rok, predstavitev bolnišničnih okužb, razjeda zaradi 

pritiska, inkontinenčni dermatitis, nego bolnikov, varna uporaba zdravil in proces sterilizacije. 

 

10.11.3. Promocija zdravja na delovnem mestu 

  

V letu 2021 delovna skupina za promocijo zdravja, ki je naredila načrt promocije zdravja na 

delovnem mestu, zaradi epidemije in prepovedi druženja delavnic Promocije zdravja na 

delovnem mestu, pri katerem bi se zaposleni naučili, kaj lahko sami naredijo za svoje zdravje, 

nismo izvedli. 

V skrbi za cepljenje proti SARS CoV2 COVID 19 se je v letu 2021 cepilo skupaj 79% 

zaposlenih. od tega 91% zdravnikov, 79,5% medicinskih sestre, 74,5% ostalih zdravstvenih 

delavcev in 72,5% ostalih nezdravstvenih delavcev.  V mesecu novembru smo organizirali 

cepljenje proti sezonski gripi. Proti gripi se je cepilo 76 zaposlenih oz. 14,5%.  

V sklopu Izjave varnosti je  podjetje VARMAT MC d.o.o., ki ga zastopa Matej Cunk, dipl. var. 

inž. izvedelo izobraževanje na temo Varnost in zdravje pri delu. 
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11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC  

 

11.1. Ocena notranjega nadzora javnih financ (v prilogi) 

 

Ocena notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju NNJF) v Splošni bolnišnici dr. Jožeta 

Potrča Ptuj temelji na samoocenitvi s pomočjo samoocenitvenih vprašalnikov ter na 

ugotovitvah opravljenih notranjih revizij. Tako kot vsako leto so bili tudi v letu 2021 v 

samoocenitev NNJF vključeni predstojniki oddelkov, glavne medicinske sestre ter vodje služb. 

 

V prvi vrsti je izpostavljena odgovornost direktorja, ki odgovarja za NNJF. Direktor je 

odgovoren za vzpostavitev sistema notranjih kontrol, ki obsegajo sistem postopkov in metod, 

katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, uspešnosti, učinkovitosti in 

gospodarnosti. 

 

Samoocenitvene vprašalnike za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 

2021 je v bolnišnici prejelo 30 zaposlenih na vodstvenih in vodilnih položajih. Od tega 7 

vprašalnikov ni bilo vrnjenih (23,33%). 

 

Določitev vrednosti odgovorov za odgovore v izjavi: 

 

Možni odgovori iz samoocenitvenega vprašalnika Ocena Obseg poslovanja 

DA – na celotnem področju 5 Več kot 80 %  

DA – na pretežnem delu poslovanja 4 Od 60 % - 80 % 

DA – na posameznih področjih poslovanja 3 Od 30 % – 60 % 

NE – uvedene so začetne aktivnosti 2 Od 0 % - 30 % 

NE – ni notranje kontrole 1 Ni notranje kontrole 

 

 

Možni odgovori iz samoocenitvenega vprašalnika Ocena Povprečje vrednosti 

odgovorov vseh 

organizacijskih enot 

DA – na celotnem področju                                       (a) 5 5 

DA – na pretežnem delu poslovanja                          (b) 4 Od 3,6 do 4,9 

DA – na posameznih področjih poslovanja                (c) 3 Od 2,1 do 3,5 

NE – uvedene so začetne aktivnosti                           (d) 2 Od 1,1 do 2,0 

NE – ni notranje kontrole                                           (g) 1 Od 0 - 1 

 

Po posameznih skupinah vprašalnika, ki je standardiziran, so ocene naslednje: 

 

1. Kontrolno okolje – ali je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje : povprečna ocena 

celotnega vprašanja 1 v letu 2021 je 4,58 oziroma odgovor (b); ustrezno notranje 

okolje (kultura «vzdušje») bolnišnice se kaže na pretežnem delu poslovanja.  

Rezultat podvprašanj: 

  Vprašanje 1.1 – povprečna ocena je 5 

 Vprašanje 1.2 – povprečna ocena je 4,57 

 Vprašanje 1.3 – povprečna ocena je 4,51 

 Vprašanje 1.4 – povprečna ocena je 4,23 

 

2. Ocenjevanje tveganja – ali so cilji upravljanja s tveganji realni in merljivi; ali so 

tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, opredeljena in ovrednotena: povprečna ocena 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                                      LETNO POROČILO 2021 

 

89 

celotnega vprašanja 2 v letu 2021 je 4,15 oziramo odgovor (b); pri doseganju 

zastavljenih ciljev bolnišnice je prisotno tveganje na pretežnem delu poslovanja. 

Rezultat podvprašanj: 

Vprašanje 2.1 – povprečna ocena je 4,30 

Vprašanje 2.2 – povprečna ocena je 4,01 

 

3. Kontrolne dejavnosti – ali je sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti 

temelječ na obvladovanju tveganj; povprečna ocena v letu 2021 je 4,71 oziroma 

odgovor (b); postopki za obvladovanje tveganj v bolnišnici so vzpostavljeni na 

pretežnem delu poslovanja. 

4. Informiranje in komuniciranje – ali je sistem informiranja in komuniciranja ustrezen; 

povprečna ocena za leto 2021 je 4,21 oziroma odgovor (b); informiranje in 

komuniciranje, ki omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, se po prejetih 

odgovorih odraža v bolnišnici na pretežnem delu poslovanja. 

5. Nadziranje – ali je sistem nadziranja, ki vključuje notranjo revizijsko službo, ustrezen: 

povprečna ocena za leto 2021 je  4,62 oziroma odgovor (b); nadziranje je proces 

upravljanja s tveganji, ki je po prejetih odgovorih samoocenitvenega vprašalnika v naši 

bolnišnici vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja. 

6. Izboljšave in tveganja  

 

V letu 2021 smo v bolnišnici na področju notranjega nadzora izvedeli naslednje pomembne 

izboljšave: 

- posodobitev opreme, 

- uvedba elektronskega sistema naročanja v laboratoriju,  

- dokumentni sistem v laboratoriju v elektronski obliki (vključno s podpisi), 

- uvedeno več delovišč zaradi epidemije Covid in navodila za delo, 

- vzpostavljen sistem kakovosti (SVK) na radiološkem oddelku, 

- dnevno spremljanje zalog materiala in zdravil za naročanje v lekarno, 

- izvajanje sprotnih izobraževanj za dvig kakovosti. 

  

Kljub izvedenim izboljšavam pa še vedno v bolnišnici obstajajo tveganja, ki jih ne 

obvladujemo v zadostni meri: 

- možnost okužbe s Covid-19 na delovnem mestu, 

- tveganje za vdor virusa v belo cono, 

- nepredvidljiva epidemiološka slika, 

- pomanjkanje strokovnega kadra za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi česar so 

zaposleni zdravniki preobremenjeni, delajo v  urah preko polnega delovnega časa ali pa 

se najemajo zunanji strokovni delavci po podjemnih pogodbah in pogodbah o 

sodelovanju. Pomanjkanje kadra predstavlja tudi veliko tveganje za realizacijo 

programov in nastanka napak pri delu. Težava je tudi s pridobivanjem kvalitetnih 

kadrov za področje zdravstvene nege, 

- ni stalne prisotnosti zdravnika na oddelku dialize, 

- prostorska stiska in neurejenost prostorov v ambulantah in na oddelkih, kar povzroča 

težave pri realizaciji in nezadovoljstvo, tako pacientov kot zaposlenih, 

- v porodni sobi ne moremo zagotavljati 24 urne učinkovite porodne analgezije zaradi 

nerazpoložljivosti anesteziologov za to dejavnost, 

- neverificiranost lekarne, kar bo sicer rešeno s prenovo lekarne, ki se načrtuje v letu 

2022. 
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Ocenjujemo, da je sistem notranjega finančnega nadzora ustrezen. Plače zaposlenih se 

izplačujejo v skladu z zakonodajo, nabave potekajo v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 

Bolnišnica ima izdelan register tveganj, ki  se posodablja. 

 

Povprečne ocene po posameznih elementih iz samoocenitvenega vprašalnika v zadnjih treh 

letih so razvidne iz naslednje tabele in grafa. 

Tabela 24: Primerjava povprečnih ocen po posameznih elementih NNJF od 2019 do 2021 

    2019 2020 2021 

1. Kontrolno okolje (skupna ocena) 4,63 4,53 4,58 

  1.1 Neoporečnost in etične vrednote 5 4,75 5 

  
1.2 Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s 

kadri 
4,68 4,75 4,57 

  1.3 Filozofija vodenja in način delovanja 4,53 4,34 4,51 

  1.4 Organizacijska struktura 4,31 4,28 4,23 

2. Upravljanje s tveganji (skupna ocena) 4 4,12 4,15 

  2.1 Jasno določeni cilji 4,21 4,19 4,3 

  2.2 Tveganja za uresničitev ciljev 3,79 4,05 4,01 

3. Kontrolne dejavnosti 4,71 4,64 4,71 

4. Informiranje in komuniciranje 4,21 4,25 4,21 

5. Nadziranje 4,67 4,70 4,62 

 

 

Graf 20: Primerjava ocen po posameznih elementih NNJF od 2019 do 2021 

 
 

Bolnišnica ima vzpostavljeno strukturo za celovito obvladovanje poslovnih in medicinskih 

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

dograjuje sistem za celovito obvladovanje teh tveganj po lastnih potrebah. Tveganja v 

bolnišnici so na večini področij v sprejemljivih odmikih. 
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V Splošni bolnišnici Ptuj nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. V letu 2021 

je bila izvedena revizija s področja pravilnosti obračuna plač in nadomestil ter uvrščanje 

pacientov na čakalni seznam. 

 

 

Notranja revizija v letu 2021 

Na osnovi pogodbe o notranjem revidiranju v letu 2021, sklenjene s podjetjem Auditor 

revizijsko družbo d.o.o., Ptuj, je bil od 02. 11. 2021 do 16. 02. 2022 opravljen notranji nadzor 

javnih financ skladno z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002), Usmeritvami za državno 

notranje revidiranje, veljavnimi od 1.10. 2017 dalje, Stališči Urada RS za nadzor proračuna s 

področja notranjega nadzora javnih financ in Kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev.  

 

Predmet notranje revizije, ki se je izvajala v letu 2021 poslovanje javnega zdravstvenega 

zavoda na področju obračuna plač in nadomestil ter uvrščanja pacientov v čakalni seznam 

(okulistična ambulanta z operacijami sive mrene in ortopedska ambulanta). Predmet notranje 

revizije za leto 2021, je določen glede na pomembnost posameznih področij in stopnjo tveganja 

za uresničitev delovanja notranjega kontrolnega sistema. 

 

Namen notranje revizije za leto 2021 je presoditi obstoj in delovanje notranjih kontrol na 

področju obračuna plač in nadomestil ter uvrščanja pacientov v čakalni seznam (okulistična 

ambulanta z operacijami sive mrene in ortopedska ambulanta).  

 

Temeljni cilj notranje revizije za leto 2021 je ugotoviti ali notranji kontrolni sistem na področju 

obračuna plač in nadomestil ter uvrščanja pacientov v čakalni seznam (okulistična ambulanta z 

operacijami sive mrene in ortopedska ambulanta) zagotavlja zakonito in gospodarno 

poslovanje, ki je skladno s splošnimi internimi akti in navodili bolnišnice..  

 

Revizijska služba na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja, ki so bili opravljeni 

na podlagi podatkov za obdobje 1.1. do 30.6.2021 ugotavlja, da ima bolnišnica na področju 

obračuna plač in nadomestil vzpostavljen sistem notranjega kontroliranja, ki zagotavlja 

zakonito in gospodarno poslovanje, skladno s predpisi ter splošnimi internimi akti in navodili 

bolnišnice, razen v primeru obravnave izredno odobrenih ur, kjer se nadurno delo ne ločuje od 

presežka ur.  

 

Na področju uvrščanja pacientov v čakalni seznam (okulistična ambulanta z operacijami sive 

mrene in ortopedska ambulanta) revizor priporoča, da se v informacijskem sistemu, ki podpira 

upravljanje čakalnega seznama, zagotovi revizijska sled v zvezi z datumom okvirnega termina, 

termina  ter nadomestnega termina ter revizijska sled na podlagi katere bo mogoče presojati 

uresničevanje predpisov v primeru sprostitve že zasedenega termina, ki se nadomesti z drugim 

pacientom iz čakalnega seznama. Neskladnje bo odpravljeno z novim infromacijskim 

sistemom. 

 

Pri izvedbi notranje revizije niso bili ugotovljeni primeri nezakonitega, nepreglednega, 

negospodarnega ali neracionalnega delovanja ali primeri goljufij in prevar. 
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Ugotovitve nadzora nad izplačili dodatkov, vezanih na COVID-19  

 

Ugotovitve nadzora nad izplačili dodatkov, vezanih na COVID-19 (po KPJS in intervetni 

zakonodaji), v skladu z dopisom Ministrstva za zdravje št. 0140-3/2021/30, z dne 31.3.2021. 

 

V obdobju 20.7.2021 do 31.10.2021 je v bolnišnici potekala redna notranja revizija s področja 

pravilnosti izplačila dodatkov, vezanih na COVID-19, za leto 2020. Namen revizije je bil 

preveriti vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol za obvladovanje opredeljenih tveganj ter 

oceniti učinkovitost njihovefa delovanja.  

 

Na podlagi preveritve vzpostavljenih notranjih kontrol, ki naj bi zagotavljale pravilnost 

izračuna nadomestila plače za čas odsotnosti z dela po izplačilu dodatkov COVID-19 glede na 

normativno podlavgo področja revidiranja je bilo ugotovljeno, da so notranje kontrole 

vzpostavljene, pri čemer pomembne nepravilnosti, razen kot navedeno v nadaljevanju, niso bile 

ugotovljene. 

 

Pri izračunu nadomestila plače zdravnikov je bilo ugotovljeno neupoštevanje določil 

relevantnih kolektivnih pogodb, ki določajo, da imajo delavci v primeru (upravičene) 

odsotnosti z dela pravico do nadomestila plače v višini 100% povprečne plače za obdobje 

zadnjih treh mesecev. Zaposlenim se pri izračunu nadomestila plače upošteva povprečje 

zadnjega meseca. Nesladnje je bilo odpravljeno. 
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11.2. Register tveganj 

 

Splošna SB Ptuj ima izdelan Centralni register tveganj že od leta 2009, pri čemer ga redno 

posodoblja z dodatnimi tveganji pri posameznih poslovnih procesih, glede na priporočila 

opravljenih notranjih revizij. Na osnovi izvedene notranje revizije za leto 2020, pa je bil 

register poslovnih tveganj ponovno nadgrajen v letu 2021. V Centralnem  registru tveganj je 

Splošna SB Ptuj za posamezen poslovni proces opredelila tveganje, verjetnost, posledice, 

ukrep, rok ter odgovornega nosilca za posamezen proces. Centralni register tveganj je usmerjen 

v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji, ki so v 

pretežni meri vezana na finančne kazalnike tako na poslovnem kot tudi na medicinskem 

področju, zato je bil register tveganj v letu 2021 posodobljen in dopolnjen z opredelitvijo 

notranjih kontrol obvladovanja tveganj, ki opredeljuje obvladovanje poslovnih tveganj na 

posameznih področjih.   

 

 
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 

DOSEŽENI 

 

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

nekaterih ciljev ni bilo mogoče realizirati, je njihova realizacija prestavljena na leto 2022. 

 

Tabela 25: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

 
NEDOSEŽENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT ZA 

DOSEGANJE

Uravnoteženo finančno poslovanje

Obvladovanje zalog – spremljanje oddelčnih zalog količinsko in 

vrednostno.
Redno spremljanje zalog. Polletni popis zalog. Leto 2022

Organizacija poslovnih procesov (učinkovita obravnava, varno delovno okolje)

Organizacijska prenova bolnišnice

in delovnih prostorih (vzdrževanje, požarna varnost).

Sprejeti interni akt  o notranji organizaciji in 

sistemizaciji 
Leto 2022

Usposobljeni kadri

Promocija zdravja na delovnem mestu
Promoviranje zdrave prehrane, promoviranje 

telesne aktivnosti z učnimi delavnicami.
Leto 2022

Zmanjšanje absentizma

Analiza absentizma zadnjih treh let, vodenje 

individualnih razgovorov nadrejenih z delavci, ki so 

nadpovprečno odsotni zaradi bolezni.

Leto 2022

Prostori, oprema, informacijska podpora

Zagotoviti opremo in prostore za delo Realizirati načrtovane investicije v letu 2022 Leto 2022  
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Uravnoteženo finančno poslovanje 

Obvladovanje zalog – spremljanje oddelčnih zalog količinsko in vrednostno. Cilj ni bil 

realizirani, zaradi obveznosti oblikovanja trimesečnih zalog osebne varovalne opreme za  

obvladovanje Covid - 19. V letu 2022 bomo nadaljevali z rednim spremljanjem in popisom 

zalog in jih poskušali znižati iz 50,76 dni na 47,63 dni, kot je to načrtovano v Finančnem načrtu 

2022. 

 

Organizacija poslovnih procesov (učinkovita obravnava, varno delovno okolje) 

Interni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji ni bil sprejet zaradi epidemije. Cilj je 

vzpostavitev optimalne organizacije s sprejemom internega akta o notranji organizaciji in 

sistemizaciji v letu 2022. 

 

Usposobljeni kadri 

Cilj promocija zdravja na delovnem mestu, zaradi epidemije ni bil realiziran. V letu 2022 bomo 

nadaljevali s promoviranje zdrave prehrane, promoviranje telesne aktivnosti z učnimi 

delavnicami. 

 

Zmanjšanje absentizma 

Spremljanje absentizma dvakrat letno ni bilo realizirano zaradi epidemije. Absentizem se prav 

tako zaradi epidemije glede na leto 2020 ni znižal. Zaradi preprečevanja širjenja okužb je bilo 

več odsotnosti zaradi karanten in varstva otrok, zaradi velike nalezljivosti virusa pa je bilo tudi 

veliko zaposlenih v izolaciji.  Izvedli bomo analizo absentizma in intervjuje z zaposlenimi kar 

bo podlaga za ukrepe za izboljšanje zdravja zaposlenih in s tem zmanjšanja odsotnosti zaradi 

bolezni. 

 

Prostori, oprema, informacijska podpora 

Plan investicij ni bil realiziran, ker so se zaradi epidemije postopki javnega naročila podaljšali 

prav tako pa dobavni roki za naročeno opremo. Večina naročene opreme v zadnjem trimesečju 

leta 2021 je bila dobavljena v letu 2022. Plan nerealiziranih investicije je bil prenesen v leto 

2022. Cilj v letu 2022 je realizirati načrtovane investicije in s tem zagotoviti nujno potrebno 

opremo in prostore za delo. 

 

 

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  

 

Leto 2021 je zaznamovala epidemija koronavirusa, ki je imela zelo velik na delovanje 

bolnišnice tudi na realizacijo aktivnosti in projektov v bolnišnici in na lokalni, regionalni in 

nacionalni ravni. Epidemija Covid-19 je imela močan vpliv na delovanje celotnega 

zdravstvenega sistema. Pri obvladovanju epidemije je imela naša bolnišnica pomemben vpliv 

za regijo in državo. Morali smo se hitro prilagajati novim razmeram. Aktivno smo sodelovali z 

domovi upokojencev in zdravstvenimi zavodi primarne ravni. Ves čas smo sodelovali z 

Nacionalnim inštitutom javnega zdravja in Ministrstvom za zdravje, saj je bilo ključnega 

pomena ažurno posredovanje informacij, sledenje okuženim in njihovim kontaktom.  

 

Cilj, nuditi kvalitetne zdravstvene storitve sekundarnega nivoja vsem, ki jih potrebujejo ostaja 

ključni. V bolnišnici se ustvarjajo pogoji za napredek in razvoj stroke, uvajajo se novi programi 

zdravstvenih dejavnosti. Na podlagi pooblastila Ministrstva za zdravje je bolnišnica učna baza 

za dijake in študente v vzgojno izobraževalnem procesu zato sodeluje z vsemu srednjimi in 

visokimi šolami ter fakultetami, ki izobražujejo strokovne kade, ki jih bolnišnica potrebuje. 

Zaposleni sodelujejo s številnimi lokalnimi društvi in združenji s strokovnimi predavanji in 

delavnicami.  
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Z ločenim zbiranjem odpadkov bolnišnica tudi skrbi za varovanje in ohranjanje  okolja. 

 

SB Ptuj ima s prihodkom 39.868.015 EUR  pozitiven vpliv na okolje, saj je velik kupec za vse 

materiale in storitve, ki jih potrebuje za izvajanje zdravstvenih storitev. Velik del materiala in 

storitev nabavlja v svojem okolju. 

 

Bolnišnica Ptuj nudi zaposlitev in socialno varnost 563 zaposlenim in njihovim družinam. 

 

 

 

14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 

POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

 

 

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

 

14.1.1 Aktivna kadrovska politika za zaposlitev manjkajočih strokovnih kadrov 

 

Z ustvarjanjem ustreznih delovnih pogojev, vpeljevanjem novih metod, skladno z razvojem 

medicinske stroke, ustvarjanjem pozitivne delovne klime ter s strokovno kvalitetnim delom in 

kolegialnim odnosom mentorjev skrbimo za promocijo bolnišnice med mladimi zdravniki, ki se 

zato odločajo za nastop specializacije v naši bolnišnici, hkrati pa skušamo na ta način prispevati 

k temu, da bi se mladi specialisti po opravljenem specialističnem izpitu odločili zaposliti kot 

zdravniki specialisti v naši bolnišnici. 

 

V skrbi za zagotavljanje potrebnega števila diplomiranih medicinskih sester omogočamo vsem 

študentom Visoke zdravstvene šole opravljanje izbirnih in rednih kliničnih vaj. Na kliničnih 

vajah študentom predstavimo delo v naši bolnišnici in jih vključimo v bolnišnična 

izobraževanja. Naši usposobljeni neposredni mentorji in glavni mentor skrbijo, da se študenti 

na vajah čim več naučijo in so po opravljenih kliničnih vajah sposobni za opravljanje dela 

diplomirane medicinske sestre. Diplomirane medicinske sestre zagotavljamo tudi s študentskim 

delom absolventov Visoke zdravstvene šole, ki pišejo diplomsko delo in jih pri tem uvajamo v 

samostojno delo diplomirane medicinske sestre.  

 

 

14.1.2. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 

V SB Ptuj se zavedamo dejstva, da je konkurenčnost bolnišnice med drugim zelo odvisna tudi 

od zaposlenih, njihovega znanja in motiviranosti za delo. Ustrezno število zaposlenih in njihova 

strokovna usposobljenost sta ključni podlagi za kvalitetno in varno izvajanje zdravstvenih 

storitev po pogodbi z ZZZS in za ostale naročnike.  

 

Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 je tudi v letu 2021 vplivala na zaposlovanje in 

izvajanje kadrovske politike. Ob tem smo izvajali ukrepe za dosego zastavljenih ciljev in 

skušali realizirati zaposlitve, predvidene v kadrovskem načrtu. Sproti smo se prilagajali 

situacijam, ki jih ni bilo moč vnaprej predvideti in jih reševali z aktivno politiko zaposlovanja. 

Še vedno smo se soočali s kadrovskimi izzivi zaradi povečanega števila odsotnih delavcev iz 

naslova odrejene karantene, izolacije ali zaradi višje sile oziroma varstva otrok zaradi napotitev 

otrok v karanteno ter zaradi stalnega pomanjkanja zdravstvenega kadra na trgu delovne sile, pri 

čemer smo deficit skušali nadoknaditi z organizacijo dela in z vključevanjem najete delovne 

sile ter tako skušali zagotavljati zastavljeno število zaposlenih in kadrovsko strukturo. Oddelki 

in druge organizacijske enote so redno izkazovali potrebe po zaposlovanju dodatnega kadra, pri 
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čemer so bili razlogi različni, najpogosteje pa je šlo za nadomeščanje dolgotrajnega bolniškega 

staleža in porodniškega dopusta. Dejansko nadomeščanje kadra smo izvedli le tam, kjer je bilo 

to nujno potrebno zaradi zagotavljanja varnosti in kakovosti v delovnem procesu.  

 

Povečane potrebe predvsem negovalnega kadra za pokrivanje delovišč, povezanih z 

obvladovanjem Covid-19, tj. vstopnih točk za merjenje telesne temperature in delovišč na 

Oddelku za Covid-19, ki vključuje t. i. sivo in rdečo cono, smo reševali z nekaj zaposlitvami 

medicinskih sestre iz tega naslova, in pa s pomočjo delavcev iz programov javnih del.  

 

Pri izpadu kadra zaradi odrejenih karanten in izolacije ter iz naslova višje sile, si še vedno 

pomagamo s delom študentov preko študentskega servisa. Nekaj študentov smo po končanem 

šolanju tudi zaposlili. V manjšem obsegu so nam na pomoč priskočili tudi delavci sosednjih 

zdravstvenih zavodov in koncesionarjev. 

 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 (v prilogi  Letnega poročila)  

 

I. del – kadri administrativno 

 

Podatki iz »Obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2021« prikazujejo stanje zaposlenih na dan 31. 12. 

2021 v primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31. 12. 2020 in načrtovanim številom zaposlenih 

na dan 31. 12. 2021. Na dan 31. 12. 2021 je bilo skupno število zaposlenih 563 skupaj s 

pripravniki in specializanti, kar v manjšem obsegu odstopa od načrtovanega števila zaposlenih, 

tj. 559.  

 

Končno stanje zaposlenih na 31. 12. 2021 je nekoliko višje od načrtovanega predvsem zaradi 

večjega števila zaposlenih na področju zdravstvene nege in pa zaradi zaposlitve fizioterapevtov 

(nadomeščanje). 
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Tabela 26: Realizacija načrtovanih zaposlitev 

 

Spodnja tabela prikazuje, katere od načrtovanih kadrov smo uspeli zaposliti. 

 

Struktura zaposlenih 

Realizirano št. 

zaposlenih na 

31. 12. 2020 

Načrtovano št. 

zaposlenih na 

31. 12. 2021 

Obrazložitev načrtovanih 

dodatnih zaposlitev 

Obrazložitev realiziranih 

načrtovanih dodatnih 

zaposlitev 

Realizirano št. 

zaposlenih na 

31. 12. 2021 

ZDRAVNIKI SKUPAJ 82 86   85 

Zdravnik specialist 51 54 

Zaradi potreb dela načrtujemo 

zaposlitev zdravnika specialista 

radiologije. 

Nadomestitev odhoda zdravnika 

specialista interne medicine v letu 

2019.  

Zaposlitev zdravnika specialista 

ortopedije v obsegu 4 ure na teden.  

Predvidoma 3 zdravniki specializanti 

bodo v letu 2021 opravili 

specialistični izpit in po opravljenem 

izpitu ostali zaposleni pri nas kot 

zdravniki specialisti.  

V letu 2021 smo zabeležili odhod 

zdravnice specialistke ginekologije in 

porodništva ter zdravnice specialistke 

nevrologije, ter upokojitev zdravnice 

specialistke anesteziologije, 

reanimatologije in perioperativne 

intenzivne medicine.  

Nadomestitev zdravnika interne 

medicine zaradi upokojitve oziroma 

odhoda iz leta 2019 zaradi 

pomanjkanja tega kadra na trgu 

delovne sile v letu 2021 nismo 

uspeli realizirati. 

51 

Zdravnika specialista ortopedije 

smo zaposlili 1. 1. 2021 za 4 ure na 

teden.  

Vsi trije specializanti so opravili 

specialistični izpit in se zaposlili 

kot zdravniki specialisti. 

Zdravnika specialista radiologije 

nismo uspeli pridobiti. 
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S 1. 12. 2021 se je zaposlila 

zdravnica iz tujine, ki opravlja 12 

mesečno prilagoditveno obdobje v 

Sloveniji za pridobitev poklicne 

kvalifikacije zdravnik specialist 

anesteziologije, reanimatologije in 

perioperativne intenzivne medicine. 

Specializant 20 21 

Trije specializanti bodo opravili 

specialistični izpit in bodo postali 

specialist na svojem področju (2 

kirurga in ginekolog porodničar).  

Zdravniška zbornica napotuje 

zdravnike na opravljanje 

specializacije, pri čemer so stroški 

zaposlitve specializantov v celoti 

refundirani. S 1. 1. je pričel opravljati 

specializacijo specializant 

radiologije, spomladi je pričela 

opravljati specializacijo 

specializantka kirurgije. Na prvem 

razpisu specializacij za leto 2021 sta 

bili za SB Ptuj razpisani 2 

specializantski mesti (za interno 

medicino in za infektologijo). 

Specializanta splošne kirurgije in 

specializantka ginekologije in 

porodništva so se po opravljenem 

specialističnem izpitu zaposlili pri 

nas. 

21 

V prvi polovici leta je nastopila 

specializacijo iz splošne kirurgije 

nova zdravnica specializantka in 

specializacijo in radiologije 

specializant. Na 2. razpisu 

specializacij za leto 2021 pa so bile 

za SB Ptuj predvidene 

specializacije iz področja 

ginekologije, radiologije, 

ortopedije, kjer so tudi že znani 

kandidati. Specializant ortopedije je 

pričel opravljati specializacijo 1. 

12. 2021, prav tako specializant 

ginekologije. Za specializacije iz 

področja interne medicine, 

anesteziologije in infektologije pa 

žal ni bilo zanimanja.  

Zdravnik brez 

specializacije/ po 

opravljenem sekundariatu 

(sobni zdravnik) 

2 2 

Kot sobne zdravnike zaposlujemo 

zdravnike po opravljenem 

sekundariatu, ki čakajo na odobritev 

specializacije. Pri tem načrtujemo, da 

bo specializacija znanim kandidatom 

Na zadnji dan leta 2021 smo 

zaposlovali 3 sobne zdravnike, vsi 

so uspešno kandidirali na 

jesenskem razpisu za specializacije 

in bodo v kratkem nastopili  

3 
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odobrena in tako ne bo potrebe po 

zaposlovanju na stroške bolnišnice. 

specializacijo.  

Sekundarij / pripravnik 9 9 

Zdravniška zbornica Slovenije 

napotuje zdravnike na opravljanje 

sekundariata, pri čemer so stroški v 

celoti refundirani. 

Na napotovanje zdravnikov 

sekundarijev bolnišnica nima 

vpliva. Na 31.12. 2021 je pri nas 

opravljalo obvezni del sekundariata 

maksimalno število pripravnikov – 

zdravnikov, to je 10.  

10 

ZDRAVSTVENA NEGA 281 283 

 
Nadomestitev odhodov delavcev iz 

leta 2019 smo realizirali. 

286 

Načrtujemo sprotno nadomeščanje 

upokojitev in odhodov medicinskih 

sester iz zavoda, ter sprotno 

nadomeščanje dolgotrajno odsotnih 

medicinskih sester (porodniški 

dopust, bolniški stalež nad 30 dni). 

Dolgotrajno odsotne medicinske 

sestre (porodniški dopust, bolniški 

stalež nad 30 dni) smo sproti 

nadomeščali. Na zadnji dan leta 

2021 je bilo število zaposlenih 

diplomiranih medicinskih sestre za 

5 nižje od števila zaposlenih DMS 

na zadnji dan leta 2020, število 

srednjih medicinskih sestre pa je 

bilo za 13 višje od stanja na 31. 12. 

2020. Razlog je v tem, da na trgu 

primanjkuje predvsem diplomiranih 

medicinskih sester in tudi odsotne 

diplomirane medicinske sestre 

nadomeščamo s srednjimi 

medicinskimi sestrami. 

Zaradi zniževanja števila nadur 

nameravamo zaposliti 1 diplomirano 

medicinsko sestro – operacijsko 

medicinsko sestro.  

Zaposlitev dodatne diplomirane 

medicinske sestre – operacijske 

medicinske sestre je bila 

realizirana. 

Dodatna zaposlitev diplomirane 

medicinske sestre v intenzivni 

terapiji zaradi povečanega obsega 

dela. 

Zaposlitev dodatne diplomirane 

medicinske sestre v intenzivni 

terapiji je sicer bila realizirana, ni 

pa nam uspelo nadomestiti vseh 
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odhodov iz intenzivnega oddelka. 

Zaposlitev bolničarja negovalca po 

opravljenem pripravništvu. 

Zaposlitev bolničarja negovalca po 

opravljenem pripravništvu je bila 

realizirana. 

FARMACEVTSKI 

DELAVCI 
8 8 Brez sprememb pri številu kadra. 

Število za 1 presega plan, gre pa za 

dodatnega pripravnika – 

farmacevtskega tehnika. Stroški 

pripravnikov so v celoti refundirani. 

9 

OSTALI 

ZDRAVSTVENI 

DELAVCI (lab. delavci, 

radiologija, itd.) 

53 53 

Zaposlitev analitika v laboratorijski 

medicini za nedoločen čas zaradi 

uvedbe novih preiskav (markerji 

hepatitisa, specifični IgE), vse 

strožjih zahtev na področju kakovosti 

in pomanjkanja kadra za 

zagotavljanje neprekinjenega 

zdravstvenega varstva. Delavka je že 

zaposlena, saj nadomešča odsotno 

delavko, ki je na porodniškem 

dopustu. 

Zaposlitev analitika v laboratorijski 

medicini je bila realizirana. 

57 

Po opravljenem pripravništvu in 

strokovnem izpitu za poklic 

laboratorijski tehnik bomo zaposlili 

delavko, in s tem nadomestili 

upokojitev delavke iz avgusta 2020. 

Zaposlitev laboratorijskega tehnika 

je bila realizirana. 
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Zaradi širitev programa v preteklih 

letih in nedoseganja realizacije 

programa kljub veliki čakalni dobi se 

načrtuje zaposlitev za nedoločen čas 

fizioterapevta, ki je v bolnišnici do 

sedaj nadomeščal dalj časa odsotno 

delavko in je že vštet v stanje 

zaposlenih. 

Zaposlitev fizioterapevta za 

nedoločen čas je bila realizirana. 

Število zaposlenih fizioterapevtov 

se je sicer povečalo za 3 (v 2 

primerih gre za nadomeščanje 

porodniško odsotnih delavk). 

Število pripravnikov radioloških 

inženirjev je bilo prav tako za 1 

višje kot v lanskem letu. 

VODSTVO 2 2 

Direktorica in pomočnica direktorice 

za zdravstveno nego. Strokovni 

direktor je prikazan pri zdravnikih 

specialistih. Povečanj ne načrtujemo. 

Sprememb v plačni skupini B ni 

bilo. 
2 

NEZDRAVSTVENI  

KADER 
113 115 

Z zaposlitvijo v letu 2021 bomo 

nadomestili odhod zdravstvene 

administratorke v letu 2020. 

 

Zaposlitev administrativne 

zdravstvene sodelavke za 

nadomestitev odhoda v letu 2020 je 

bila izvedena.  

112 

Zaradi potreb dela in obsežne 

prenove informacijskega sistema 

načrtujemo zaposlitev informatika. 

 

Zaposlitev informatika do 31. 12. 

2021 zaradi teka odpovednega roka 

ni bila realizirana. 

Načrtujemo zaposlitev delavca na 

ekonomskem področju, konkretno za 

potrebe fakturiranja, kjer pa gre za 

notranjo premestitev. 

Premestitev je bila realizirana, prav 

tako nadomestitev odhoda, ki se je 

zgodil v drugi polovica  leta. 
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Na področju prehrane je na 31. 12. 

2021 zaposlen 1 delavec manj kot 

na dan 31. 12. 2020. Prav tako je 

ena delavka manj na področju 

transporta. 

JAVNA DELA 3 12 

V letu 2021 bomo zaposlili skupno 

14 delavcev - udeležencev 

programov javnih del. Dva delavca 

smo na razpisu dobili za zaposlitev v 

času trajanja 6 mesecev, in se jima bo 

delovno razmerje izteklo pred 

koncem leta, 12 delavcev pa je 

vključeno v enoletni program javnih 

del in ti bodo zaposleni v SB Ptuj do 

31. 12. 2021. 

Na zadnji dan leta 2021 smo 

zaposlovali 12 delavcev, zaposlenih 

preko programov javnih del. 

12 

Skupaj 542 559   563 
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II. del – kadri po Uredbi 

 

Iz drugega dela obrazca 3 (tj. »Kadri po uredbi«) je razvidno, da je bilo upoštevaje metodologijo iz 

Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20, v nadaljevanju 

uredba) po virih financiranja na dan 1. 1. 2022 skupno število vseh zaposlenih 537,3, kar je za 2,15 

% odstotka več od načrtovanega. 

 

 

Struktura zaposlenih 

 

V spodnjih tabelah so prikazani zgolj delavci, ki so bili na dan 31. 12. 2021 prisotni na delovnem 

mestu, ni pa v številu zaposlenih zajetih 17 delavk, ki so bile na porodniškem dopustu in 19 

delavcev, dolgotrajno bolniško odsotnih. Zaposleni, ki so delali v delovnem času, krajšem od 

polnega (invalidi, starševsko varstvo, lastna želja, itd.), so prikazani s celim številom. 

 

Tabela 27: Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS in število prisotnih delavcev 

Datum 
Število priznanih delavcev 

iz ur po pogodbi z ZZZS 

Število prisotnih delavcev 

(ne vključuje porodniško in 

dolgotrajno bolniško odsotnih) 

          31. 12. 2020 451,84 500 

          31. 12. 2021 447,87 527 

 

 

Tabela 28: Število zaposlenih po dejansko razporejenih delovnih mestih  

 

Število 

zaposlenih 

skupaj 

Število zaposlenih po posameznih tarifnih razredih 

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

31. 12. 2020 500 / 25 / 25 169 8 221 52 

31. 12. 2021 527 / 31 / 28 183 6 227 52 

 

 

Tabela 29: Število zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev po delovnih mestih  

 Skupaj 
Tarifni razred 

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

Zdravstveni 408 / 1 / 7 133 / 215 52 

Nezdravstveni 119 / 30 / 21 50 6 12 / 
 
OPOMBA: Pomočnica direktorice za zdravstveno nego (diplomirana medicinska sestra) je prikazana kot nezdravstveni 

kader, saj ne opravlja dela s pacienti, strokovni direktor je prikazan kot zdravstveni kader, saj v polovičnem delovnem 

času opravlja delo zdravnika specialista. 

 

 

 

 

 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2021 

 

- 104 - 

Tabela 30: Primerjava izobrazbene ravni zaposlenih po Klasius SRV 

Raven izobrazbe (KLASIUS SRV) 31. 12. 2020 31. 12. 2021 

110 nepopolna osnovnošolska / / 

120 osnovnošolska 25 31 

130 nižja poklicna / / 

140 srednja poklicna 25 28 

150 srednja strokovna, srednja splošna 169 183 

161 višješolska (prejšnja), višja strokovna 8 6 

162 visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna 

(prejšnja) ipd. 
181 

178 

170 visokošolska 2. stopnje, visokošolska 

univerzitetna (prejšnja) ipd. 
84 

92 

181 magisterij znanosti (prejšnji) 6 6 

182 doktorat znanosti 2 3 

Skupaj 500 527 

 

 

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje  

 

Strokovno izobraževanje in izpolnjevanje je formalna zahteva, ki jo mora izpolnjevati vsak 

zaposleni v bolnišnici. V letu 2021 je bilo strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj za 2.080,5 ur, 

od tega 42 ur v tujini, kar je primerljivo z letom 2020, ko je bilo za 2.008 ur izobraževanj in precej 

manj kot leta 2019, ko jih je bilo za 7.286,5 ur, kar gre pripisati epidemiji COVID-19 in iz nje 

izhajajočih omejitev, kar je vplivalo tudi na upad razpisanih izobraževanj.  

 

Tabela 31: Udeležba na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih v urah 

Leto 2018 2019 2020 2021 

Ure 4.736,80 7.286,50 2.008,00 2.080,5 

 

 

Fluktuacija 

 

Fluktuacija v letu 2021 je znašala 10,56 %, kar je 1,78 % manj kot leto poprej (upoštevajoč začetno 

stanje kadra na dan 1. 1. 2021).  

 

V SB Ptuj se zavedamo dejstva, da ni težko le najti dobrega kadra, temveč ga je težko tudi zadržati, 

kar za nas v bodoče predstavlja kadrovski izziv. Največjo konkurenco nam na področju 

medicinskega kadra predstavljajo bolje plačana delovna mesta v zasebnem sektorju, na področju 

zdravstvene nege pa delovna mesta v ambulantah bližnjih zavodov, zasebnikov in drugih ustanov, 

kjer je delo manj naporno. Zaradi navedenega se vseskozi trudimo ustvarjati pozitivno delovno 

okolje, v katerem se zaposleni dobro počutijo. 

 

 

Absentizem 

 

V preteklem letu smo zabeležili rast bolniških odsotnosti ter drugih odsotnosti z dela, povezanih z 

obvladovanjem in omejevanjem epidemije COVID-19 (čakanje na delo doma, karantena, višja sila 

– varstvo otrok). 

 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2021 

 

- 105 - 

Tabela 32: Absentizem na delovnem mestu  

2021 
Opravljene 

delovne ure 

Službena 

odsotnost, 

letni dopust, 

izredni 

dopust, 

izobraževan

je, neplačan 

dopust 

COVID 

izredni 

dopust v 

urah 

Bolezen v 

breme 

delodajalca 

v urah 

 

Karantena, 

višja sila (v 

breme 

delodajalca) 

Bolezen v 

breme 

ZZZS v 

urah 

Izolacija, 

poškodba 

pri delu 

COVID, 

bolezen 

brez 

potrdila 

do tri dni 

v urah 

Porodniški 

in očetovski 

dopust v 

urah 

Skupaj ure 

Direktorji/ 

pomočniki 
4.200,75 911,25 0 0 0 108 0 0 5.220 

Zdravniki 116.262,25 27.090,05 0 2.780,5 619 4.572 945,6 5.568 157.837,4 

Farmacevt. 

delavci 
14606 2.786 0 462 80 208 362 0 18.504 

Zdr. nega 426.101,17 77.401,83 0 22.193 1.681,5 22.853,5 2.403 28.514 581.148 

Zdr. 

delavci in 

zdr. 

sodelavci 

87571 20.010,5 0 2.998,5 898 3.228 530 4.898 120.134 

Nezdr. 

delavci 
190424,5 32.503,5 0 8.159 674 6575 2.169 7.535 248.040 

Skupaj ure 839.165,67 160.703,13 0 36.593 3952,5 37.544,5 6.409,6 46.515 1.130.883,4 

 

Graf 21: Zdravstveni absentizem 2021 
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Direktorji/
pomočniki

Zdravniki Farmacevt. delavci Zdr. nega Zdr. delavci in zdr.
sodelavci

Nezdr. delavci Skupaj ure

ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM 2021

Bolezen v breme delodajalca v urah

Bolezen v breme ZZZS v urah

Izolacija, poškodba pri delu COVID, bolezen brez potrdila do tri dni v urah

Porodniški in očetovski dopust v urah

 
 

 

V letu 2021 je bilo 11,23% bolniških staležev, kar je za 0,07 % več bolniškega staleža kot v letu 

2020 (leta 2020 11,16 %). Največji odstotek bolniškega staleža je v plačni skupini zdravstvena 

nega, in sicer 13,07 %, sledijo nezdravstveni delavci z 9,85 %, zdravstveni delavci in zdravstveni 

sodelavci z 9,7 %, zdravniki z 8,78 %, farmacevtski delavci s 5,57 % in plačna skupina B (direktorji 

in pomočniki) z 2,07 % bolniškega staleža. 

 

Izplačanega bolniškega staleža do 30 dni, ki gre v breme delodajalca, je bilo v letu 2021 3,23 %, kar 

je za 0,2 % več kot leto poprej. Bolniški stalež nad 30 dni (bolezen v breme ZZZS) je znašal 3,32%, 

kar je 0,01 % več kot v 2020. Porodniški dopust se je povečal za 0,08 % in je tako znašal 4,11 %.  
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Graf 22: Absentizem zaradi opravičenih izostankov z dela 

 
 

 

Zgornji graf prikazuje delež časa, ko zaposlenih ni na delovnem mestu, zaradi izrabe tekočih letnih 

dopustov, letnega dopusta preteklega leta, strokovnega izobraževanja, izrednih in neplačanih 

dopustov. Odsotnost se je v letu 2021 povečala za 1,3 % in je znašala 14,56 % (leta 2020 pa 13,26 

%). Absentizem iz tega naslova se veča s stopnjo izobrazbe in odgovornostjo zaposlenih. 

 

Graf prikazuje tudi odrejeno karanteno in odsotnost iz naslova višje sile zaradi varstva otrok v 

primeru, ko je otrok napoten v karanteno, kar je v breme delodajalca znašalo 0,35 %.  

 

Presežki ur  

V spodnji tabeli je prikazano stanje presežnih ur na 31. 12. 2021 primerjalno z letoma 2020 in 2019. 

Do porasta presežnih ur v letošnjem letu napram lanskemu je prišlo iz razloga odsotnosti večjega 

števila delavcev zaradi karanten, izolacij in višjih sil (varstvo otrok). Zaradi preprečevanja in 

omejevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je bilo še vedno delujočih več dodatnih delovišč 

(siva, rdeča cona), delovni procesi so bili oteženi, za njihovo izvedbo pa je bilo potrebnega več časa 

in več kadra. Ves čas je bilo potrebno zagotavljati dodatno delovno silo na vstopnih točkah v 

bolnišnico, kar pred epidemijo COVID-19 ni bilo potrebno.  

Presežne ure nezdravstvenega kadra so nastale predvsem na področju prehrane zaradi dolgotrajnih 

bolniških odsotnosti, presežne ure pa so nastale tudi na področju vzdrževanja in na upravi, kar lahko 

pojasnimo tudi s številnimi dodatnimi nalogami, povezanimi z epidemijo. 

 

Tabela 33: Presežne ure 

 

Profil zaposlenih 31. 12. 2019 31. 12. 2020 31. 12. 2021 

Zdravstveni kader in zdravstvena 

administracija 
5.100,81 9.218,21 10.150,49 

Nezdravstveni kader (uprava, kuhinja, 

pralnica, transportna ekipa, delavnice, 

centrala, lekarna) 

991,80 362,30 1.266,27 

Skupaj 6.092,61 9.580,51 11.416,76 
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Graf 23: Presežne ure 
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14.1.3. Ostale oblike dela 

 

Pogodbeno sodelovanje z zunanjimi sodelavci 

 

Vseskozi si prizadevamo, da bi čim več programov realizirali z lastnim kadrom oziroma, da bi 

zaposlili tiste zdravnike specialiste, ki so nujno potrebni za izpolnitev obveznosti do ZZZS in z 

njegove strani odobrenih programov. Glede programov, kjer nam to ne uspeva ali nam ne uspeva v 

celoti, se poslužujemo storitev zunanjih sodelavcev in sicer preko podjemnih pogodb, pogodb o 

strokovnem sodelovanju in pogodb o poslovnem sodelovanju.  

 

Pogodbe z zunanjimi sodelavci so se sklenile z namenom doseganja realizacije programa, 

priznanega s strani ZZZS in zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. Pridobili pa smo 

tudi dovoljenje Ministrstva za zdravje za sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za 

izvajanje posebnih programov s področja radiologije, okulistike in ortopedije. 

 

V letu 2021 je imela SB Ptuj sklenjene podjemne pogodbe s 39 zunanjimi izvajalci, 62 podjemnih 

pogodb z lastnimi zaposlenimi, pogodbe o strokovnem sodelovanju s 6 zunanjimi izvajalci in 

pogodbe o poslovnem sodelovanju s sedmimi zdravstvenimi zavodi oziroma zasebnimi 

ambulantami. 

 

Tabela 34: Podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci 

Namen/delo Profil zunanjega izvajalca 

Načrtovano št. 

izvajalcev na 31. 

12. 2021 

Št. izvajalcev 

realizacija 31. 

12. 2021 

RADIOLOGIJA 

MR diagnostika, 

svetovanje s področja 

MR preiskav in 

edukacija 

Specialist radiologije 4 4 

INTERNISTIKA 

Ultrazvočna 

diagnostika in 
Specialist interne medicine 2 2 
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kardiologija 

Endoskopski UZ z 

edukacijo 
Specialist interne medicine 1 1 

NZV Specialist interne medicine 1 1 

PEDIATRIJA 

Neprekinjeno 

zdravstveno varstvo 
Specialist pediatrije 2 2 

NEVROLOGIJA 

Specialistični pregledi, 

ultrazvočna diagnostika 

in konziliarni pregledi 

Specialist nevrologije 0 1 

KIRURGIJA 

Ortopedski program Specialist ortopedije 4 4 

Ortopedski program 
Diplomirana medicinska 

sestra 
3 3 

Bariatrične operacije Specialist splošne kirurgije 1 1 

Operativni posegi, 

edukacija 
Specialist splošne kirurgije 2 2 

GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO 

Operativni posegi, 

ambulantni pregledi, 

neprekinjeno 

zdravstveno varstvo in 

stalna pripravljenost 

Specialist ginekologije in 

porodništva 
6 6 

AMBULANTA ZA BOLEZNI DOJK 

Delo v ambulanti za 

bolezni dojk 

Specialist ginekologije in 

porodništva 
2 2 

ONKOLOŠKA AMBULANTA 

Delo v onkološki 

ambulanti 

Specialist ginekologije in 

porodništva 
1 1 

ODDELEK ZA PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE 

Nadomeščanje 

zdravnika specialista v 

času njegove odsotnosti 

Specialist fizikalne 

medicine in rehabilitacije 
1 1 

COVID – 19 ODDELEK 

Neprekinjeno 

zdravstveno varstvo 
Spec. splošne kirurgije 0 1 

RAZVOJNA AMBULANTA 

Nadomeščanje 

odsotnosti logopeda 
Logoped 3 3 

OSTALO 

Članstvo v Komisiji 1. 

stopnje za umetno 

prekinitev nosečnosti 

Socialni delavec 1 1 

Svetovanje o uporabi 

antibiotikov na 

oddelkih 

Specialist infektologije 1 1 

Članstvo v KOBO Specialist epidemiologije 1 1 
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Konzultacije v zvezi s 

presejalnimi testiranji 

na področju seroloških 

preiskav 

Specialist mikrobiologije 0 1 

SKUPAJ 36 39 

 

Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci fizičnimi osebami smo sklenili za realizacijo tistih 

programov, ki jih zaradi deficitarnosti poklicev ne uspemo izvesti z lastnim kadrom ter za 

zagotavljanje službe nujne medicinske pomoči in neprekinjenega zdravstvenega varstva. Z večino 

izvajalcev je potekalo dolgotrajno sodelovanje skozi vse leto, s posamezniki pa je sodelovanje 

potekalo le del leta. Samo število podjemnih pogodb ne odraža nujno tudi velikega obsega 

opravljenih storitev na njihovi podlagi, saj so zahteve za izdajo soglasja delodajalca delavcu za delo 

pri drugem izvajalcu vse strožje, njihovo spoštovanje pa vse bolj nadzorovano, zato smo primorani 

zaradi omejenosti števila ur na izdanih soglasjih, skleniti podjemne pogodbe z več izvajalci, saj npr. 

pogosto izdano soglasje posameznemu izvajalcu pokrije komaj eno 24-urno dežurstvo mesečno. 

 

Konec januarja 2021 je bilo prekinjeno sodelovanje s specialistko ortopedije za opravljanje 

specialističnih ortopedskih ambulantnih pregledov, saj smo omenjeno zdravnico zaposlili za 4 ure 

na teden. V razvojni ambulanti je bila sklenjena podjemna pogodba s tremi logopedinjami za 

nadomeščanje dalj časa odsotne logopedinje. Za potrebe zagotavljanje neprekinjenega 

zdravstvenega varstva na Oddelku za COVID-19 je bila sklenjena podjemna pogodba tudi z 

zdravnico specialistko. Za izvajanje specialističnih pregledov, ultrazvočne diagnostike in 

konziliarnih pregledov v nevrološki ambulanti smo obnovili sodelovanje z zunanjo sodelavko, 

specialistko nevrologije. Realizirana pa je bila tudi nova podjemna pogodba z zdravnikom 

specialistom mikrobiologom za izvajanje konzultacij v zvezi s presejalnimi testiranji na področju 

seroloških preiskav. 
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Tabela 35: Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi 

Namen/delo Profil izvajalca 

Načrtovano 

št. izvajalcev 

na 31. 12. 

2021 

Št. izvajalcev 

realizacija 31. 

12. 2021 

PROGRAM SVIT 

SVIT Specialist interne medicine 2 2 

SVIT 

Specialist anesteziologije, 

reanimatologije in perioperativne 

intenzivne medicine 

5 2 

SVIT Diplomirana medicinska sestra 7 5 

ODDELEK ZA RTG IN ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO 

Ocena CT in 

MR preiskav 

ter izvedba 

UZ 

Specialist radiologije 2 3 

Preiskave 

MR 
Diplomirani radiološki inženir 9 9 

PROGRAM ORTOPEDIJE 

Anestezija 

pri 

ortopedskih 

operacijah 

Specialist anesteziologije 7 5 

Diplomirana medicinska sestra 7 9 

Sodelovanje 

pri 

ortopedskih 

operacijah 

Specialist splošne kirurgije 6 6 

Inštrument. 

pri 

ortopedskih 

operacijah 

Diplomirana medicinska sestra 10 10 

OPERACIJE SIVE MRENE 

Operacije 

sive mrene 

Specialist oftalmologije 1 1 

Diplomirana medicinska sestra 1 1 

SKUPAJ 57 53 

  

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so se kot vsako leto sklenile za potrebe izvajanja 

programa SVIT, v katerem poleg dveh zdravnikov specialistov interne medicine sodelujeta tudi dve 

diplomirani medicinski sestri iz gastroenterološke ambulante. V program se glede na razpoložljivost 

vključujejo tudi specialisti anesteziologije v primeru, da se preiskave izvajajo v sedaciji oziroma 

globoki sedaciji ter diplomirane medicinske sestre z oddelka za intenzivno terapijo, nego, anestezijo 

in terapijo bolečine. 

 

V obdobju od meseca aprila do decembra je bolnišnica pridobila posebni program s področja 

radiologije za izvajanje MR, CT in UZ preiskav in posebni program ortopedije ter operacije sive 

mrene od meseca aprila do junija. V ta namen so bile z 49 zaposlenimi sklenjene podjemne 

pogodbe, kar je vplivalo na porast stroškov iz tega naslova. Posledično so se zmanjšali stroški dela 

iz naslova dela preko polnega delovnega časa in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega 

dela. 
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Tabela 36: Pogodbe o strokovnem sodelovanju 

Namen/delo 
Profil zunanjega 

izvajalca 

Načrtovano št. 

izvajalcev na  

31. 12. 2021 

Št. izvajalcev 

realizacija 31. 12. 

2021 

PEDIATRIJA 

Zagotavljanje 

neprekinjenega 

zdravstvenega varstva na 

otroškem oddelku 

Specialist pediatrije 2 2 

SKUPAJ 2 2 

 

Pogodbe o strokovnem sodelovanju so se sklenile za zagotavljanje službe nujne medicinske pomoči 

in neprekinjenega zdravstvenega varstva ter na področju izvajanja samoplačniškega programa 

estetike. 

 

Tabela 37: Pogodbe o poslovnem sodelovanju 

Namen/delo Zunanji izvajalec/profil Št. izvajalcev na 

31. 12. 2021 

RAZVOJNA AMBULANTA 

Razvojna ambulanta 
Zavod Dornava / 

delovni terapevt  
1 

ODDELEK ZA COVID-19 

Zagotavljanje zdravstvenega kadra za 

obvladovanje epidemije COVID-19 

Psihiatrična bolnišnica Ormož / 

negovalni kader 
3 

Ambulanta Tominc d.o.o. / 

zdravnik specialist 
1 

OSTALO 

Članstvo v komisiji za obvladovanje 

bolnišničnih okužb 

NLZOH / 

Spec. klinične mikrobiologije in 

spec. epidemiologije 

2 

Konzilijarni pregledi 
Psihiatrična bolnišnica Ormož / 

Specialist psihiatrije 1 

SKUPAJ 8 

 

Pogodbe o poslovnem sodelovanju se sklepajo z bližnjimi ustanovami na področju zdravstvene 

dejavnosti in sicer za zagotavljanje tistega kadra, s katerim v bolnišnici ne razpolagamo oziroma ne 

razpolagamo z njim v dovolj velikem številu (delovni terapevt, specialist psihiatrije, itd.) ter za 

zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. V letu 2021 so nam sosednje zdravstvene 

ustanove na podlagi poslovnega sodelovanja priskočile na pomoč s kadrom za obvladovanje 

epidemije. 
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V preteklem letu je SB Ptuj izdala 34 soglasij za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti 

(v letu 2020 je bilo izdanih 28 soglasij) in sicer 25 soglasij zdravnikom (od tega 20 različnim 

zdravnikom) in 9 soglasij drugim zdravstvenim delavcem (medicinske sestre in radiološki inženirji). 

 

Tabela 38: V letu 2021 izdana soglasja lastnim zaposlenim za opravljanje zdravstvenih 

storitev izven bolnišnice 

Vrsta 

zdravstvene 

dejavnosti 

Vrsta 

zdravstvene 

storitve 

Število izdanih soglasij 

Izvajalec zdravstvene 

dejavnosti, kjer se je delo 

opravljalo 

Zdravniki 

Drugi zdr. 

delavci in zdr. 

sodelavci 

JZZ 

Zasebnik 

s 

koncesijo 

Zasebnik 

Interna 

medicina 

Dežurstvo, UZ, 

ambulanta 
7 0 0 4 3 

Interna 

medicina 

Kolonoskopije 

in gastroskopije 
1 0 1 0 0 

Splošna 

kirurgija 

Operativni 

posegi 
2 0 0 0 2 

Anesteziologija 

Dežurstvo, 

ambulanta, 

operativni 

posegi 

3 0 2 1 0 

Anesteziologija Donorstvo 2 0 2 0 0 

Ginekologija in 

porodništvo 

Dispanzer za 

žene 
2 0 1 1 0 

Oftalmologija 
Oftamološke 

preiskave 
2 1 2 0 1 

ORL 
Delo v spec. 

ambulanti 
1 0 1 0 0 

Radiologija RTG, MR, CT 0 3 0 2 1 

Nevrologija EMG 3 1 3 0 1 

Pediatrija 
Delo v 

ambulanti 
2 0 1 1 0 

Fizioterapija 
Fizioterapevtske 

storitve 
0 1 0 0 1 

DMS 

Pomoč v 

ambulanti, 

jemanje brisov 

za testiranje na 

sars-cov-2 

0 3 0 0 3 

Skupaj / 25 9 13 9 12 
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Javna dela  

 

V letu 2021 je imela bolnišnica z Zavodom RS za zaposlovanje sklenjene pogodbe za izvajanje treh 

različnih programov javnih del. Podrobnosti v tabeli. 

 

Tabela 39: Javna dela v letu 2021 

Naziv 

programa 

Št. 

udeleže

ncev 

Trajanje 

programa  

Kratek opis Sofinanciranje  

Pomoč pri 

obvladovanju 

epidemije 

COVID-19 

10 12 

mesecev 
• Pomoč bolnikom pri 

opravljanju osnovnih 

življenjskih potreb (oblačenje, 

prehranjevanje, sprehod itd.) 

• Pomoč pri transportu bolnikov 

(premeščanje, spremljanje na 

diagnostiko), materiala 

(laboratorij) ipd. 

• Pomoč na vhodu v bolnišnico 

(merjenje temperature, 

izpolnjevanje vprašalnikov) 

• Pomoč v kuhinji 

60 % Zavod za 

zaposlovanje 

 

Družabništvo 

in spremstvo 

2 12 

mesecev 

Družabništvo in spremstvo 

hospitaliziranim pacientom 

60 % Zavod za 

zaposlovanje 

10 % Mestna 

občina Ptuj 

Pomoč pri 

urejanju 

evidenc, 

arhiva in 

računalniških 

baz podatkov 

2 6 mesecev Pomoč pri pripravi gradiva in baz 

podatkov za prehod na nov 

bolnišnični informacijski sistem; 

pomoč pri odbiri gradiva za 

digitalizacijo, uničenje oz. predajo 

v mestni muzej 

60 % Zavod za 

zaposlovanje 

  

Vseh 14 udeležencev je bilo zaposlenih za 40 ur na teden,  Na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih še 

12 delavcev iz programov javnih del. 

 

Ostalo 

 

V zadnjem četrtletju leta smo zaradi povečanih potreb v zvezi z obvladovanjem in omejevanjem 

epidemije COVID-19, pa tudi za pomoč na intenzivnem oddelku angažirali 27 študentov za 

pokrivanje vstopnih točk ter izvajanje pomoči pri transportu in v intenzivni enoti. Študentje so v 

obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 skupaj opravili 12.765 ur dela. 

 

V letu 2021 v SB Ptuj nismo zaposlovali delavcev preko agencij za posredovanje delovne sile.  
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14.1.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 

Število pripravnikov in specializantov 

 

Na zadnji dan leta 2021 je v bolnišnici pripravništvo opravljalo 22 pripravnikov, od tega 10 

zdravnikov, 6 tehnikov zdravstvene nege, 2 farmacevtska tehnika, 2 radiološka inženirja in 2 

fizioterapevta. Za vse pripravnike je stroške povrnil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

 

Na zadnji dan leta 2021 smo zaposlovali 21 zdravnikov specializantov, za katere smo stroške dobili 

refundirane.  

 

Štipendiranje  

V letu 2021 bolnišnica ni imela nobenega štipendista. 

 

Opravljanje pripravništva in opravljanje strokovnih izpitov 

 

V letu 2021 je v SB Ptuj opravljalo pripravništvo skupno 13 tehnikov zdravstvene nege, 1 bolničar 

negovalec, 3 farmacevtski tehniki, 2 radiološka inženirja, 4 fizioterapevti in 14 zdravnikov, ki so 

bili zaposleni v SB Ptuj. Na kroženje pa je bilo iz drugih zavodov poslanih 14 pripravnikov za 

poklic tehnik zdravstvene nege in 1 diplomirana delovna terapevtka.   

 

V SB Ptuj je strokovni izpit opravilo 54 kandidatov in sicer 34 tehnikov zdravstvene nege, 6 

farmacevtskih tehnikov, 13 bolničarjev – negovalcev in 1 laboratorijski tehnik. Na Ministrstvu za 

zdravje pa je strokovni izpit opravilo 11 naših pripravnikov, od tega 6 zdravnikov sekundarijev, 

štirje diplomirani fizioterapevti in 1 radiološki inženir. 

 

Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami 

 

SB Ptuj je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževanja 

program tehnik zdravstvene nege in srednjega poklicnega izobraževalnega programa bolničar – 

negovalec ter študentov študijskega programa zdravstvena nega, medicina, fizioterapija in 

radiološka tehnologija.  

 

V študijskem letu 2020/21 je praktični del svojega izobraževalnega programa v SB Ptuj opravljalo 

36 dijakov programa tehnik zdravstvene nege, 4 dijaki programa poklicnega izrednega 

izobraževanja, 105 študentov zdravstvene nege, 12 študentov medicine, 13 študentov fizioterapije in 

9 študentov radiološke tehnologije. 

 

 

14.1.5. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

V letu 2021 nam je storitve čiščenja zagotavljal zunanji servis, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. 

Strošek izvajanja te dejavnosti je v celotnem letu znašal 830.601,30 EUR in se je v primerjavi z 

letom poprej zaradi naraščajočih stroškov dela povečal (v letu 2020 je znašal 786.682,92 EUR). V 

tej dejavnosti nismo imeli zaposlenega nobenega lastnega delavca.  

 

Tudi storitve pranja nam od leta 1996 zagotavlja zunanji dobavitelj. Strošek izvajanja te dejavnosti 

je v letu 2021 znašal 283.425,12 EUR, kar je več kot v letu 2020, ko je ta strošek znašal 258.234,86 

EUR. Pet delavk, zaposlenih v organizacijski enoti Pralnica, je izvajalo dnevno distribucijo 

posteljnine in oblek (razvoz po oddelkih).  
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14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

 

Obrazec 7: Realizacija IT 2021 (v prilogi  Letnega poročila)  

  

Stroški IT so v letu 2021 znašali 353.841 EUR in predstavljajo nakup, najem in vzdrževanje IT 

opreme. Največjo postavko med stroški IT predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja operativnega 

informacijskega okolja v znesku 198.886 EUR, drugi večji stroški so stroški tekočega vzdrževanja 

licenčne programske opreme v znesku 97.757 EUR. Prav tako je v tej tabeli zajet nakup strojne 

računalniške opreme v znesku 35.484 EUR in nakup aktivne mrežne in komunikacijske mreže v 

znesku 2.425 EUR. Ostali stroški v znesku 19.289 EUR zajemajo vzdrževanje komunikacijske 

opreme, najem IT opreme in nakup druge IT opreme. 

 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 (v prilogi  Letnega poročila)  

 

14.2.1 Investicije, ki niso financirane s strani kohezijskih skladov 

 

Tabela 40: Finančni načrt 2021 ter realizacija 2021 

Vrsta investicij Količina Cena Vrednost 
 Realizacija investicij 
skupaj       1-12 2021  

I. Oddelek NEOPREDMETENA SREDSTVA     9.560,96 11.558,39 

1   
Programska oprema (licence, rač. 
programi) 

  
  9.560,96 11.558,39 

1.1 Laboratorij 
Programska oprema (licence, rač. 
programi) 

1 
245,51 245,51 245,51 

1.2 Računalniški center Office licence 5 245,95 1.229,75 245,51 

1.3 Računalniški center 
Ostale Microsoft licence (SQL, Server, 
Windows, Cal.) 

5 
1.000,00 5.000,00 0,00 

1.4 Računalniški center Eset podaljšanje in dodatne licence 270 7,91 2.135,70 0,00 

1.5 Računalniški center Acrobat reader Pro licenca 2 475,00 950,00 1.020,52 

1.6 Laboratorij laboratorijski informacijski sistem 1 0,00 0,00 7.611,25 

1.7 
Lekarna 

Nadgradnja sistema za arhiviranje 
pošte 1 0 0 2.435,60 

II.   NEPREMIČNINE     476.281,44 356.162,10 

2   Zgradbe     476.281,44 356.162,10 

2.1 Bolnišnica - skupno RTG in prizidek 1 179.860,81 179.860,81 179.860,81 

2.2 Bolnišnica - skupno Vodovodna dela v kletnih prostorih 1 24.903,30 24.903,30 24.903,30 

2.3 Bolnišnica - skupno Slikopleskarska dela 1 25.932,49 25.932,49 33.275,35 

2.4 Interni oddelek Prenova sanitarij 1 47.783,55 47.783,55 50.156,66 

2.5 Lekarna Prenova lekarne - invest. dok. 1 60.000,00 60.000,00 0,00 

2.6 PBZ Popravilo in barvanje podbojev vrat 1 1.700,00 1.700,00 0,00 

2.7 REA Talne obloge 1 15.486,04 15.486,04 14.598,45 

2.8 COB Obnova COB - invest.dok. 1 50.000,00 50.000,00 0,00 

2.9 Bolnišnica - skupno Okenske police 1 0,00 0,00 140,61 

2.10 Bolnišnica - skupno Popravilo vodne inštalacije 1 0,00 0,00 4.106,12 

2.11 Ginekologija - oddelek Obnova kopalnic 1 49.615,25 49.615,25 49.120,80 

2.12 Tehnične službe 
Nadgradnja naprave za pripravo 
sanitarne vode 

1 
21.000,00 21.000,00 0,00 

III.   OPREMA (A + B)     1.418.667,92 1.382.755,88 
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A    Medicinska oprema     1.168.967,85 1.203.099,90 

1   33111000-1 Rentgenske naprave     208.079,61 169.492,64 

1.1 Radiološki oddelek Nadgradnja rtg mobilnega aparata 1 5.517,61 5.517,61 8.803,93 

1.2 Radiološki oddelek C-LOK 1 200.000,00 200.000,00 158.131,33 

1.3 Radiološki oddelek 
Mobilna postelja kompatibilna z MR 
aparatom 

1 
2.562,00 2.562,00 2.557,38 

2   
33112000-8 Oprema za eho, 
ultrazvok in dopplersko odslikavanje 

  
  59.429,09 74.229,70 

2.1 Covid - intenziva Ultrazvočni aparat 1 6.716,69 6.716,69 6.716,69 

2.2 Ginekologija - oddelek Ultrazvočni aparat 1 43.861,45 43.861,45 45.445,25 

2.3 REA Ultrazvočna sonda 2 0,00 0,00 13.030,46 

2.4 Ginekologija - oddelek Ultrazvočni monitor 2 613,76 1.227,52 1.413,87 

2.5 Ginekologija - oddelek Nadgradnja ultrazvočnega aparata 1 7.623,43 7.623,43 7.623,43 

3   
33120000-7 Funkcionalna 
diagnostika 

  
  76.906,86 129.886,63 

3.1 Ginekologija - oddelek Cistoskop 2 775,00 1.550,00 1.548,08 

3.2 Očesna ambulanta Oftalmoskop 1 990,65 990,65 988,86 

3.3 Očesna ambulanta Stekelca za korekcijo 1 1.321,85 1.321,85 0,00 

3.4 Laboratorij Analizator za sedimentacijo 2 1.770,00 3.540,00 0,00 

3.5 Laboratorij Analizator BCSXP  1 0,00 0,00 47.798,65 

3.6 Laboratorij 
Digitalna mikroskopija Cellavision DC-
1 

1 
40.623,19 40.623,19 40.549,94 

3.7 Interni oddelek EKG 1 0,00 0,00 2.502,58 

3.8 Ginekologija - oddelek CTG aparat 1 0,00 0,00 10.380,96 

3.9 Laboratorij 
Mikroskop za gledanje krvnih 
razmazov 

1 
25.381,17 25.381,17 26.117,56 

3.10 Dializa EKG prenosni monitor 1 3.500,00 3.500,00 0,00 

4   3315000-6 Terapevtika     23.631,84 43.546,93 

4.1 REA Nadgradnja ventilatorja 1 12.238,34 12.238,34 12.238,34 

4.2 REA Ventilator respiratorni 1 0,00 0,00 30.376,18 

4.3 Fizioterapija 
Artromot - aparat za pasivno 
razgibavanje rame 

1 
9.821,00 9.821,00 0,00 

4.4 Fizioterapija 
Hypervolt - aparat za globinsko 
masažo mišic 

2 
299,25 598,50 0,00 

4.5 Fizioterapija Masažni aparat za respiratorno FTH 2 487,00 974,00 932,41 

5   33160000-9 Operacijska tehnika     126.771,34 117.629,82 

5.1 COB 
Nadgradnja Esmarchove preveze 
mobilne 

1 
572,37 572,37 572,37 

5.2 Interni oddelek Endoskopski monitor 1 6.896,26 6.896,26 10.183,27 

5.3 COB Operacijska luč 2 18.191,31 36.382,62 33.755,22 

5.4 COB Operacijska luč 1 0,00 0,00 14.868,12 

5.5 COB Varilni aparat 1 3.534,95 3.534,95 3.528,58 

5.6 COB Kontejnerji za inštrumente 20 573,40 11.468,00 10.533,97 

5.7 COB Radiolucidni nastavek za vrtalke 1 5.732,60 5.732,60 5.722,27 

5.8 COB Operacijska luč 1 14.133,19 14.133,19 0,00 

5.9 COB Ekran za HSC stolp 1 2.000,00 2.000,00 0,00 

5.10 COB Gubbini 1 20.552,12 20.552,12 28.667,59 

5.11 COB Histeroskopska črpalka 1 9.816,13 9.816,13 9.798,43 

5.12 COB Terapevtski histeroskopi 3 5.227,70 15.683,10 0,00 

6   33170000-2 Anestezija in reanimacija     0,00 1.022,95 

6.1 REA Monitor invazivni 1 0,00 0,00 1.022,95 
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7   33180000-5 Funkcionalna podpora     18.930,06 29.170,68 

6.1 Interni oddelek Holter sistem 1 7.124,13 7.124,13 7.124,13 

6.2 REA Larigoskop z otroškimi žlicami 1 805,93 805,93 0,00 

6.3 ORL Larigoskop fleksibilni 1 0,00 0,00 6.767,92 

6.4 Interni oddelek Aparat za dihalno podporo 1 0,00 0,00 4.318,43 

6.5 Dializa Dializni aparat 5 2.200,00 11.000,00 10.960,20 

8   
33190000-8 Razne medicinske 
naprave 

  
  345.894,97 357.081,67 

8.1 Ginekologija - oddelek Stol pregledni ginekološki 1 11.849,83 11.849,83 11.849,83 

8.2 Interni oddelek Merilnik krvnega tlaka 1 2.862,12 2.862,12 2.862,12 

8.3 COB Operacijska miza 1 17.105,71 17.105,71 17.105,71 

8.4 Interni oddelek Monitor 3 0,00 0,00 15.827,85 

8.5 Interni oddelek Perfuzor 4 1.874,33 7.497,32 7.497,31 

8.6 Interni oddelek 
Adaptacija zvočne signalizacije – 
sestrski klic 

1 
48.598,60 48.598,60 0,00 

8.7 Interni oddelek Aspirator 2 2.313,37 4.626,74 2.262,60 

8.8 Nevrološka ambulanta Električno posteljno dvigalo 1 1.070,00 1.070,00 1.006,51 

8.9 Lekarna Hladilnik za zdravila 1 6.650,00 6.650,00 6.650,00 

8.10 Lekarna Hladilnik za zdravila 1 0,00 0,00 5.001,72 

8.11 PBZ Hladilnik za zdravila 1 1.694,56 1.694,56 0,00 

8.12 Kirurgija Hladilnik za zdravila 1 0,00 0,00 1.672,10 

8.13 PBZ Hladilnik laboratorijski 1 0,00 0,00 1.672,10 

8.14 PBZ Aspirator 1 4.626,73 4.626,73 1.099,76 

8.15 PBZ Kisikova grupa na plošči 1 0,00 0,00 925,09 

8.16 Otroški oddelek Otoskop 2 352,06 704,12 0,00 

8.17 Otroški oddelek Stetoskop 2 107,40 214,80 0,00 

8.18 Otroški oddelek Saturator - pulzni oksimeter 2 274,50 549,00 0,00 

8.19 Otroški oddelek Tehtnica za dojenčke 3 417,24 1.251,72 1.231,13 

8.20 Otroški oddelek Infuzijska črpalka 1 1.949,50 1.949,50 1.760,60 

8.21 REA Videolarigoskop 1 0,00 0,00 4.140,52 

8.22 REA Infuzijska črpalka 10 0,00 0,00 18.518,05 

8.23 COB Miza operacijska travmatološka 1 143.003,76 143.003,76 134.391,78 

8.24 COB Laparoskopski trenažer 1 6.832,00 6.832,00 6.615,09 

8.25 COB Stol operacijski 5 963,80 4.819,00 5.858,84 

8.26 COB Grelna omara sept. amb. op. 1 2.009,34 2.009,34 0,00 

8.27 COB Operacijska miza dvoetažna 1 5.490,00 5.490,00 0,00 

8.28 COB Mayo miza inštrumentarska 2 1.842,20 3.684,40 1.928,38 

8.29 COB Miza inštrumentarska 1 0,00 0,00 5.315,70 

8.30 COB Miza operacijska 1 50.000,00 50.000,00 48.048,45 

8.31 COB Sterilizator plazma 1 0,00 0,00 1,22 

8.32 COB Čitalec bioloških kontrol 1 0,00 0,00 3.385,70 

8.33 Fizioterapija CPM enota - rama centura 1 0,00 0,00 9.444,22 

8.34 Očesna ambulanta Tabla Visus 1 0,00 0,00 3.613,38 

8.35 Ginekologija - oddelek Porodna postelja 1 0,00 0,00 19.704,00 

8.36 Ginekologija - oddelek Zamrzovalnik laboratorijski 1 0,00 0,00 1.330,45 

8.37 Ginekologija - oddelek Stol operacijski 2 0,00 0,00 2.929,42 

8.38 Ginekologija - oddelek Injektomat 2 1.763,78 3.527,56 0,00 

8.39 Ginekologija - oddelek Infuzijska črpalka 2 0,00 0,00 3.521,20 
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8.40 Ginekologija - oddelek Grelno gnezdece 1 2.952,40 2.952,40 0,00 

8.41 Ginekologija - oddelek ISTAT aparat 1 11.712,00 11.712,00 0,00 

8.42 Bolnišnica - skupno Sistem za spremljanje temperature 1 0,00 0,00 9.910,84 

8.43 Ginekologija - oddelek Ekran za histeroskop 1 613,76 613,76 0,00 

9   Druga medicinska oprema     309.324,08 281.038,88 

9.1 REA Servirna mizica 3 253,36 760,09 760,09 

9.2 REA Bolniška nočna omarica 10 382,94 3.829,37 7.811,57 

9.3 Interni oddelek Voziček za terapijo 1 1.484,74 1.484,74 0,00 

9.4 Interni oddelek Infuzijsko stojalo 10 176,90 1.769,00 0,00 

9.5 Interni oddelek Omara za zdravila 2 969,90 1.939,80 0,00 

9.6 Interni oddelek Blazina prelagalna 1 0,00 0,00 1.580,70 

9.7 Interni oddelek Čistilna naprava za zrak 2 0,00 0,00 3.032,32 

9.8 Interni oddelek Stol-počivalnik za dnevno nego 1 0,00 0,00 1.209,28 

9.9 Očesna ambulanta Visus tabla 1 2.298,30 2.298,30 0,00 

9.10 Očesna ambulanta Voziček za zdravila 1 500,00 500,00 0,00 

9.11 Nevrološka ambulanta Nabava prilagojenih počivalnikov 1 1.400,00 1.400,00 0,00 

9.12 Bolnišnica - skupno Drobni inventar 1 4.500,00 4.500,00 0,00 

9.13 PBZ Voziček za terapijo 1 0,00 0,00 1.482,06 

9.14 PBZ Hidravlična bolniška postelja 5 2.048,78 10.243,90 11.763,95 

9.15 PBZ Električna bolniška postelja 5 2.743,78 13.718,90 15.119,00 

9.16 PBZ Bolniška nočna omarica 10 382,94 3.829,40 3.982,20 

9.17 Radiološki oddelek Zaščitni svinčeni plašči 3 810,00 2.430,00 0,00 

9.18 Radiološki oddelek Zaščitna svinčena očala 3 390,00 1.170,00 0,00 

9.19 REA Vrtljivi stol za anestezijo 6 1.470,00 8.820,00 0,00 

9.20 REA Inštrumentarska mizica 5 1.283,80 6.419,00 6.407,45 

9.21 REA Antidekubitusna blazina 2 2.635,20 5.270,40 5.260,90 

9.22 Otroški oddelek Hidravlična bolniška postelja 7 2.048,38 14.338,66 16.469,53 

9.23 Otroški oddelek Električna bolniška postelja 3 2.743,78 8.231,34 9.071,38 

9.24 Otroški oddelek Bolniška nočna omarica 20 382,94 7.658,80 7.964,46 

9.25 Otroški oddelek Transportni voziček 1 1.031,33 1.031,33 0,00 

9.26 Otroški oddelek Preiskovalna miza 1 0,00 0,00 1.734,15 

9.27 Fizioterapija Pregradne zavese za kabine 4 1.200,00 4.800,00 2.791,20 

9.28 Fizioterapija Terapevtska miza 2 1.593,37 3.186,74 3.180,99 

9.29 COB Voziček prelagalni 5 4.971,50 24.857,50 33.000,86 

9.30 COB Pručka nizka 3 128,10 384,30 0,00 

9.31 COB 
RTG zaščitni plašč MADA 
110107/50LL 

1 
683,00 683,00 874,14 

9.32 COB 
RTG zaščitni plašč MADA 
120117/50LL 

1 
467,00 467,00 826,89 

9.33 COB 
RTG zaščitni plašč MADA 
120127/50LL 

1 
495,00 495,00 567,01 

9.34 COB RTG zaščitne ovratnice 8 102,48 819,84 0,00 

9.35 COB Jahač okrogel 5 0,00 0,00 4.569,80 

9.36 COB RTG zaščitna očala 5 463,60 2.318,00 0,00 

9.37 COB Stopnička enovišinska 3 0,00 0,00 468,55 

9.38 Ginekologija - oddelek Hidravlična bolniška postelja 10 2.048,38 20.483,80 23.527,90 

9.39 Ginekologija - oddelek Električna bolniška postelja 10 2.743,78 27.437,80 30.238,00 

9.40 Ginekologija - oddelek Bolniška nočna omarica 50 382,94 19.147,00 19.911,00 
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9.41 Ginekologija - oddelek Infuzijsko stojalo 8 176,90 1.415,20 0,00 

9.42 Ginekologija - oddelek Ležišče za snemanje CTG 1 1.732,40 1.732,40 0,00 

9.43 Ginekologija - oddelek Minifeton 1 891,21 891,21 889,60 

9.44 Ginekologija - oddelek Postelja z vzmetnico 1 0,00 0,00 279,08 

9.45 Dializa Električna bolniška postelja 4 2.743,78 10.975,12 12.095,16 

9.46 Dializa Hidravlična bolniška postelja 4 2.048,38 8.193,52 9.411,15 

9.47 Dializa Servirna dializna mizica 12 405,00 4.860,00 4.581,36 

9.48 Dializa Ležalnik dializni 4 3.000,00 12.000,00 14.648,68 

9.49 Dializa Prenosni pripomoček za vadbo 2 149,00 298,00 0,00 

9.50 Fizioterapija Prelagalna deska 1 0,00 0,00 1.051,33 

9.51 Kirurgija Bolniška nočna omarica 10 382,94 3.829,40 3.982,20 

9.52 Kirurgija Ograje za bolniške postelje 30 408,70 12.261,00 0,00 

9.53 Kirurgija Pručka 10 140,30 1.403,00 0,00 

9.54 Kirurgija Servirna mizica obposteljna 30 267,18 8.015,40 0,00 

9.55 Kirurgija Antidekubitusna blazina 30 176,90 5.307,00 0,00 

9.56 Kirurgija Preiskovalna miza 2 1.694,63 3.389,26 3.492,65 

9.57 Kirurgija Sedeči voziček 2 224,93 449,86 476,02 

9.58 Kirurgija Fiksacijski trakovi 5 714,66 3.573,30 0,00 

9.59 Kirurgija Prelagalna deska 3 1.301,40 3.904,20 2.102,65 

9.60 Kirurgija Infuzijsko stojalo 30 176,66 5.299,80 0,00 

9.61 Kirurgija Visoka hodulja 1 200,00 200,00 0,00 

9.62 Kirurgija Počivalnik 4 3.650,85 14.603,40 14.423,62 

B    Nemedicinska oprema (od 1 do 2)     249.700,07 179.655,98 

1   Informacijska tehnologija     104.198,60 46.791,44 

1.1 Računalniški center Računalnik 39 600,51 23.419,89 23.456,73 

1.2 Računalniški center Monitor 39 235,82 9.196,98 9.374,90 

1.3 Računalniški center Tiskalnik 22 245,51 5.401,22 4.385,65 

1.4 Računalniški center Multifunkcijska naprava 8 516,43 4.131,44 1.031,00 

1.5 Kirurgija Klicni sistem in signalizacija 1 2.425,93 2.425,93 2.425,93 

1.6 Laboratorij Tiskalnik za analizator 1 0,00 0,00 274,01 

1.7 Računalniški center Prenosni računalniki 2 1.328,00 2.656,00 2.652,37 

1.8 Računalniški center 
Mrežno stikalo Aruba navadno 48 
port 

2 
4.896,47 9.792,94 0,00 

1.9 Računalniški center Priklopna postaja 2 0,00 0,00 363,51 

1.10 Računalniški center WI-FI dostopne točke 5 1.037,00 5.185,00 2.827,34 

1.11 Bolnišnica - skupno Drobni inventar 1 1.500,00 1.500,00 0,00 

1.12 Računalniški center Mobilni telefon 3 387,54 1.162,62 0,00 

1.13 Računalniški center 
Zamenjava izrabljeni glavnih mrežnih 
stikal (Core switch) + implementacija 
in nastavitve 

2 

19.663,29 39.326,58 0,00 

2   Drugo     145.501,47 132.864,54 

2.1 REA Omara kovinska 2 277,28 554,55 554,55 

2.2 Laboratorij Omara garderobna manjša 1 180,82 180,82 180,82 

2.3 Laboratorij Omara garderobna večja 1 290,53 290,53 290,53 

2.4 Ginekologija - oddelek Miza pisalna 1 324,56 324,56 324,56 

2.5 Ginekologija - oddelek Predalnik 1 212,73 212,73 212,73 

2.6 Ginekologija - oddelek Omarica visoka 1 249,20 249,20 249,20 

2.7 Ginekologija - oddelek Element zgornji sklop 1 189,63 189,63 189,63 
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2.8 Ginekologija - oddelek Element zgornji 1 92,39 92,39 92,39 

2.9 Ginekologija - oddelek Omara visoka 1 0,00 0,00 383,61 

2.10 Ginekologija - oddelek Predalnik mobilni 1 0,00 0,00 237,47 

2.11 RTG Omara 2 801,81 1.603,61 1.603,61 

2.12 RTG Predalnik podpultni 2 176,87 353,74 353,74 

2.13 RTG Miza delovna 1 1 353,74 353,74 353,74 

2.14 RTG Miza delovna 2 1 235,83 235,83 235,83 

2.15 RTG Miza delovna 3 2 271,20 542,40 542,40 

2.16 RTG Omara vgradna 1 353,74 353,74 353,74 

2.17 RTG Stol pisarniški  3 247,62 742,86 742,86 

2.18 REA Trezor 2 394,74 789,47 789,47 

2.19 Bolnišnica - skupno Drobni inventar 1 5.500,00 5.500,00 16.364,24 

2.20 Tehnične službe Vrtalnik 1 406,16 406,16 406,16 

2.21 Tehnične službe Vrtalnik 1 0,00 0,00 78,18 

2.22 REA Postelja z vzmetnico 1 0,00 0,00 328,21 

2.23 REA Element spodnji 1 716,07 716,07 716,07 

2.24 REA Element zgornji 1 286,18 286,18 286,18 

2.25 REA Omarica visoka 1 249,65 249,65 249,65 

2.26 REA Predalnik 1 213,11 213,11 213,11 

2.27 REA Miza 1 359,25 359,25 359,25 

2.28 Kirurgija Voziček za prevoz umazanega perila 6 403,99 2.423,96 2.423,96 

2.29 Kirurgija Voziček za prevoz umazanega perila 6 0,00 0,00 2.287,03 

2.30 PBZ Voziček za prevoz umazanega perila 2 345,86 691,71 691,71 

2.31 PBZ Voziček za prevoz umazanega perila 4 0,00 0,00 1.524,69 

2.32 Dializa Voziček Inox s tremi policami 1 493,21 493,21 493,21 

2.33 PBZ Voziček Inox s tremi policami 1 493,21 493,21 493,21 

2.34 PBZ Voziček za prevoz umazanega perila 2 345,86 691,71 691,71 

2.35 Dializa Nadgradnja reverzne osmoze 1 4.748,20 4.748,20 4.748,20 

2.36 Ginekologija - oddelek Predalnik kartotečni 12 356,09 4.273,02 4.273,02 

2.37 Interni oddelek Predalnik kartotečni 2 337,82 675,64 675,64 

2.38 Laboratorij Element zgornji sklop 1 165,62 165,62 354,38 

2.39 Interni oddelek Trezor 1 377,19 377,19 377,19 

2.40 Ginekologija - oddelek Trezor 2 377,19 754,37 754,37 

2.41 Kirurgija Trezor 3 377,18 1.131,54 1.131,54 

2.42 PBZ Trezor 1 377,18 377,18 377,18 

2.43 Dializa Trezor 1 0,00 0,00 378,12 

2.44 Otroški oddelek Trezor 1 0,00 0,00 378,13 

2.45 Interni oddelek Hladilnik 1 96,99 96,99 96,99 

2.46 Kirurgija Prepisovalnik 1 299,25 299,25 299,25 

2.47 Interni oddelek Posteljni vložek enodelni 1 176,90 176,90 0,00 

2.48 Interni oddelek Pisarniški stol 20 150,00 3.000,00 2.338,24 

2.49 Interni oddelek Miza 3 225,70 677,10 0,00 

2.50 Interni oddelek Hladilnik 1 300,00 300,00 263,88 

2.51 Interni oddelek Voziček za prevoz umazanega perila 1 660,00 660,00 2.237,50 

2.52 Interni oddelek Pisarniško pohištvo 1 2.000,00 2.000,00 3.297,80 

2.53 Interni oddelek Voziček za terapijo 1 0,00 0,00 1.482,06 
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2.54 Očesna ambulanta Stoli za čakalnico 18 106,14 1.910,52 0,00 

2.55 Očesna ambulanta Miza 1 0,00 0,00 200,94 

2.56 Očesna ambulanta Voziček 1 0,00 0,00 1.473,54 

2.57 PBZ Miza 1 400,00 400,00 0,00 

2.58 PBZ Drsna vrata 1 3.936,94 3.936,94 0,00 

2.59 PBZ Voziček za prevoz umazanega perila 2 346,46 692,92 0,00 

2.60 PBZ TV sprejemniki 5 249,90 1.249,50 1.696,87 

2.61 PBZ Stojalo za kisikovo jeklenko 1 0,00 0,00 318,17 

2.62 Radiološki oddelek Pisarniški stol 5 150,00 750,00 0,00 

2.63 Otroški oddelek Pisarniški stol 2 150,00 300,00 0,00 

2.64 Otroški oddelek Stol konferenčni 6 106,14 636,84 0,00 

2.65 Otroški oddelek Pohištvo za dežurno sobo 1 1.500,00 1.500,00 0,00 

2.66 Fizioterapija Garderobne omarice 6 241,56 1.449,36 0,00 

2.67 COB Voziček za prevoz umazanega perila 3 0,00 0,00 2.915,41 

2.68 COB Koši za smeti trojni 7 463,70 3.245,90 0,00 

2.69 COB Omara 3 200,00 600,00 0,00 

2.70 COB Komarniki 7 150,00 1.050,00 0,00 

2.71 PBZ Komarniki 1 0,00 0,00 2.662,79 

2.72 Kuhinja Pomivalni stroj bela posoda 1 16.048,25 16.048,25 17.357,55 

2.73 Kuhinja Hladilnik 2 krilni 1 2.211,37 2.211,37 2.466,05 

2.74 Kuhinja Zamrzovalna skrinja 2 700,00 1.400,00 1.848,74 

2.75 Kuhinja Lupilec krompirja-30l 1 3.120,59 3.120,59 3.439,50 

2.76 Kuhinja Servirni voziček 2 380,00 760,00 655,42 

2.77 Kuhinja Slaščičarski mešalec 1 7.779,31 7.779,31 0,00 

2.78 Kuhinja Stroj za rezanje zelenjave 1 1.645,78 1.645,78 1.609,83 

2.79 Kuhinja Tiskalnik 1 250,00 250,00 0,00 

2.80 Kuhinja Sterilizator-nožev 1 750,00 750,00 562,62 

2.81 Kuhinja Miza 275x80x75 1 0,00 0,00 349,51 

2.82 Kuhinja Predalnik mobilni 2 0,00 0,00 499,30 

2.83 Kuhinja Voziček za čiščenje 1 0,00 0,00 693,72 

2.84 Ginekologija - oddelek Vzmetnica 39 144,78 5.646,42 0,00 

2.85 Ginekologija - oddelek Previjalni pult 1 600,00 600,00 0,00 

2.86 Ginekologija - oddelek Grelna blazinica za previjalni pult 1 1.500,00 1.500,00 0,00 

2.87 Ginekologija - oddelek Oprema za sobo rekreacije  1 2.000,00 2.000,00 0,00 

2.88 Ginekologija - oddelek Diktafon 3 1.327,58 3.982,74 0,00 

2.89 Ginekologija - oddelek Pisarniški stol 10 150,00 1.500,00 0,00 

2.90 Ginekologija - oddelek Prepisovalni set 4 295,80 1.183,20 0,00 

2.91 Ginekologija - oddelek Drsna vrata 1 2.875,54 2.875,54 4.404,78 

2.92 Ginekologija - oddelek Kavč 1 0,00 0,00 583,85 

2.93 Ginekologija - oddelek Domofon s kamero 2 269,90 539,80 0,00 

2.94 Ginekologija - oddelek Kartotečni predalnik 12 356,73 4.280,76 0,00 

2.95 Dializa Police za koncentrate 3 481,47 1.444,41 1.441,82 

2.96 Dializa Koši za odpadke 17 417,24 7.093,08 0,00 

2.97 Dializa Servirni voziček 1 494,10 494,10 0,00 

2.98 ORL Stoli za čakalnico 15 106,14 1.592,10 0,00 

2.99 Kirurgija Koši za odpadke - visoki 5 417,24 2.086,20 0,00 
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2.100 Kirurgija Stojala za kisikove jeklenke 4 196,41 785,64 636,35 

2.101 Kirurgija Police za steno (zaščita in držalo) 1 4.913,60 4.913,60 0,00 

2.102 Kirurgija Drsna vrata 1 3.511,16 3.511,16 0,00 

2.103 Kirurgija Stoli za bolniške sobe 20 106,14 2.122,80 0,00 

2.104 Kirurgija Pisarniški stol 15 150,00 2.250,00 0,00 

2.105 Kirurgija Sef 1 792,33 792,33 0,00 

2.106 Kirurgija Garderobne omarice 2 0,00 0,00 574,56 

2.107 Kirurgija Klimatska naprava 3 1.104,43 3.313,29 0,00 

2.108 Kirurgija Stojalo za kisikovo jeklenko 4 0,00 0,00 1.272,70 

2.109 Interni oddelek Klimatska naprava 3 0,00 0,00 961,63 

2.110 Kuhinja Kotel električni  1 0,00 0,00 5.624,43 

2.111 Tehnične službe Skladiščni regali 4 0,00 0,00 2.076,92 

2.112 Nevrološka ambulanta Predalnik mobilni 1 0,00 0,00 237,47 

2.113 Nevrološka ambulanta Miza pisalna 1 0,00 0,00 383,61 

2.114 Tehnične službe Pisarniški stol 1 0,00 0,00 276,75 

2.115 Lekarna Voziček transportni 1 0,00 0,00 724,59 

2.116 Bolnišnica - skupno Mehčalna naprava za vodo 1 0,00 0,00 10.972,38 

2.117 Uprava Pisarniška miza s predalnikom 1 0,00 0,00 572,37 

2.118 Laboratorij Klimatska naprava 2 0,00 0,00 4.609,43 

IV.   INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)     1.904.510,32 1.750.476,37 

 

Načrtovanih investicij za leto 2021 je bilo za 1.904.510,32 EUR, realiziranih pa za 1.750.476,37 

EUR.  

 

Izven finančnega načrta 2021 je bilo izvedenih nekaj nujno potrebnih investicij v skupni vrednosti 

310.729,21 EUR.  

 

Iz naslova donacij je bilo realiziranih investicij v znesku 12.012,00 EUR. 

 

S strani Ministrstva za finance je bilo financiranih investicij v znesku 466.206,00 EUR. 
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I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 

 

PROGRAMSKA OPREMA: 

Načrtovanih investicij v programsko opremo je skupaj 9.560,96 EUR, realiziranih investicij je 

11.558,39 EUR. Večino investicij v razdelku programske opreme v planu investicij predstavljajo 

investicije manjše vrednosti.  

 

II. NEPREMIČNINE 

 

ZGRADBE: 

Načrtovanih investicij v zgradbe je bilo v leto 2021 v vrednosti 476.281,44 EUR ter realiziranih 

356.162,10 EUR. Pod nepremičnine oziroma v zgradbe je bila izvedena večja predvidena investicija 

v rentgen s prizidkom. Druge večje realizirane investicije v zgradbe je prenova sanitarij na internem 

oddelku, prenova kopalnic na oddelku ginekologije ter vodovodna dela. Med večjimi 

nerealiziranimi deli ostaja prenova lekarne ter prenova oddelka COB. 

 

 

III. OPREMA  

 

A. MEDICINSKA OPREMA 

 

RENTGENSKE NAPRAVE: 

Načrtovana ter realizirana večja investicija je bil nakup C-LOK-a. Planiranih investicij v rentgenske 

naprave je bilo v znesku 208.079,61 EUR ter realiziranih v znesku 169.492,64 EUR. 

 

OPREMA ZA EHO, ULTRAZVOK IN DOPPLERSKO ODSLIKAVANJE: 

Kupljena sta bila dva ultrazvočna aparata terultrazvočni monitor. Načrtovanih investicij je bilo v 

znesku 59.429,09 EUR, realiziranih je bilo v znesku 74.229,70 EUR investicij. 

 

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA: 

Med večjimi realiziranimi investicijami je analizator za laboratorij, digitalna mikroskopija ter 

mikroskop za gledanje krvnih razmazov. Načrtovanih investicij je bilo v znesku 76.906,86 EUR ter 

realiziranih v znesku 129.886,63 EUR. 

 

TERAPEVTIKA: 

Večje investicije predstavljajo medicinski respiratorni ventilatorji, ki so v času epidemije 

nepogrešljivi ter zato nujni za nabavo. Načrtovanih investicij je bilo v znesku 23.631,84 EUR ter 

realiziranh v znesku 43.546,93 EUR. 

 

OPERACIJSKA TEHNIKA: 

Večje predvidena investicija so operacijske luči, endoskopski monitor, gubbini ter histeroskopska 

črpalka. Načrtovanih investicij je bilo v znesku 126.771,34 EUR ter realiziranih v znesku 

117.629,82 EUR. 

 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2021 

 

- 124 - 

ANESTEZIJA IN REANIMACIJA: 

V segmentu anestezija in reanimacija ni bilo nobenih investicij načrtovanih. Načrtovanih investicij 

ni bilo planiranih, realiziranh je bilo v znesku 1.022,95 EUR. 

 

FUNKCIONALNA PODPORA: 

Nabavljen je bil holter sistem, fleksibilni laringoskop ter dializni aparat. Načrtovanih investicij je 

bilo v znesku 18.930,06 EUR ter realiziranh v znesku 29.170,68 EUR. 

 

RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE: 

Med večjimi realiziranimi investicijami se nahaja operacijske mize, monitor, infuzijske črpalke ter 

porodna postelja. Načrtovanih investicij je bilo v znesku 345.894,97 EUR ter realiziranh v znesku 

357.081,67 EUR. 

 

DRUGA MEDICINSKA OPREMA: 

 

Med večjimi realiziranimi investicijami se nahajajo bolniške postelje, nočne obposteljne omarice, 

prelagalni vozički. Načrtovanih investicij je bilo v znesku 309.324,08 EUR ter realiziranih v znesku 

281.038,88 EUR. 

 

 

B. NEMEDICINSKA OPREMA 

 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA: 

Večje investicije predstavljajo računalniško strojno opremo, tiskalnike, multifunkijske naprave in 

drugo. Načrtovanih investicij je bilo v znesku 104.198,60 EUR ter realiziranih v znesku 46.791,44 

EUR. 

 

DRUGO: 

Med drugo nemedicinsko opremo spadajo sledeče večje investicije: mehčalna naprava za vodo 

(naprava za pripravo sanitarne vode) ter pomivalni stroj. Večina postavk pod drugo nemedicinsko 

opremo predstavljajo investicije manjših vrednosti. Načrtovanih investicij je bilo v znesku 

145.501,47 EUR ter realiziranih v znesku 132.864,54 EUR. 
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ZAVOD:  SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 

 

Naslov: POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: 

Boris Kmetec 

 

Odgovorna oseba zavoda: 

Anica Užmah, direktorica 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 

 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 

58/10, 104/10, 104/11,86/16 in 80/19): 

a) Bilanca stanja  

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 

d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

(priloga 3/A) 

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) 

g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 

3/B) 

 

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2021 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 

- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2021 

- Obrazec 7: Realizacija IT 2021 

- Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2021 

- Obrazec 9: Soglasje in podjemne pogodbe 2021 

- Obrazec – Čakalne dobe 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 

2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 

  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 

   2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih  

   uporabnikov po načelu denarnega toka 

   2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih  

   uporabnikov 

   2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

   2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

   vrstah dejavnosti 

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2020 

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2021 
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI 

STANJA  

 

 

1.1. SREDSTVA 

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 
 

Tabela 41: Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve (AOP 002 in 003) 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 
          v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve       

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 
   

003 Dolgoročne premoženjske pravice 689.853 701.412 101,68 

005 Druga neopredmetena sredstva 180.726 180.726 100,00 

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj 
   

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 
   

00 Skupaj AOP 002 870.579 882.138 101,33 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 599.677 661.166 110,25 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 270.902 220.972 81,57 

 

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je 

obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje 

so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca po 

tistem, ko je neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja neopredmetenih 

sredstev, na dan 31.12.2021, nismo opravili. 

 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve v bilanci stanja, na dan 31.12.2021, niso izkazane. 

 

V letu 2021 je prišlo do naslednjih sprememb pri neopredmetenih sredstvih: 

 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 

2021 zvišala za 11.559 EUR.  Sedanja vrednost znaša 220.972 EUR. 

 

 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2021 

 

- 129 - 

Tabela 42: Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  

                                           v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

020 Zemljišča 1.199.110 1.199.110 100,00 

021 Zgradbe 13.882.665 13.985.548 100,74 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine 
   

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 559.276 593.052 106,04 

029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 
   

02 Skupaj AOP 004 15.641.051 15.777.710 100,87 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 8.052.593 8.188.375 101,69 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin  7.588.458 7.589.335 100,01 

 

Nepremičnine, med katerimi evidentiramo zemljišča in zgradbe, so vrednotene po nabavnih 

vrednostnih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega 

amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah 

odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od 

prvega dne naslednjega meseca po tistem, ko je nepremičnina razpoložljiva za uporabo. Za 

zemljišča se amortizacija ne obračunava. Prevrednotenja nepremičnin, na dan 31.12.2021, nismo 

opravili. 

 

V letu 2021 je prišlo pri nepremičninah do naslednjih sprememb: 

 

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2021 zvišala za 136.659 EUR  in znaša 15.777.710 

EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 8.188.375 EUR. Sedanja vrednost znaša 7.589.335 

EUR. 

 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

 

- zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah.  V letu 2021 se je vrednost zgradb povišala za 

102.883 EUR in se nanaša na vlaganja v obstoječe zgradbe. Nabavna vrednost zgradb, na 

dan  31.12.2021, znaša 13.985.548 EUR, odpisana vrednost 8.188.375 EUR, sedanja 

vrednost pa znaša 5.797.173 EUR. Nepremičnine v gradnji ali v izdelavi znašajo 593.052 

EUR (projekt urgentnega centra in lekarne) in so se v letu 2021 povišale za 33.776 EUR. 

 

- zemljišča po vrstah rabe – (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki)-

spremembe v letu 2021 niso nastale.  Vrednost zemljišč, na dan 31.12.2021, znaša 

1.199.110 EUR. 

 

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski 

dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe - Zavoda SB Ptuj.  
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Tabela 43: Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 

006 in 007) 

                                                v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

040 Oprema 13.411.311 13.933.063 103,89 

041 Drobni inventar 869.195 878.132 101,03 

042 Biološka sredstva 
   

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 18.611 17.387 93,42 

046 Terjatve za predujme za opremo in druga opredmetena OS 
   

047 Oprema in druga opredmetena OS, ki se pridobivajo 0 974 #DIV/0! 

049 Oprema in druga opredmetena OS trajno zunaj uporabe 
   

04 Skupaj AOP 006 14.299.117 14.829.556 103,71 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 11.251.172 11.455.270 101,81 

053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena 0S v tuji lasti 
   

04-05 Sedanja vrednost opreme 3.047.945 3.374.286 110,71 

 

Tabela 44: Seznam večjih pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev, ki so že v celoti 

amortizirana in se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti 

 
Naziv Nabavna vrednost Neodpisana vrednost 

SIEMENS AVANTO 1,5T 518.125,19 0,00 

RTG APARAT SIEMENS YSIO MAX 501.597,89 0,00 

MAMOGRAF SENOGRAPHE ESSENTIAL 242.522,72 0,00 

KOTLI ZA PROIZVODNJO PARE (2X) 230.961,35 0,00 

ULTRAZVOK APLIO 80 SSA-770A 187.537,09 0,00 

RTG APARAT MOBILNI APELEM EVO-R-9 M5 127.189,40 0,00 

STERILIZATOR PARNI MST V-6-6-12 108.410,02 0,00 

UZ APARAT TOSHIBA NEMIO XG MK2 SSA-580A/E2 108.000,00 0,00 

PREZRAČEVALNI SISTEM IN KLIMATIZACIJA KRG ODD. 98.466,71 0,00 

ULTRAZVOK VOLUSON E8 EXPERT 95.805,08 0,00 

HEMATOLOŠKI ANALIZATOR XN-1000 92.567,94 0,00 

APARAT ZA OP. SIVE MRENE CX 1110 MILENIU UM VENTUR 89.350,75 0,00 

ULTRAZVOČNI APARAT NEMIO 81.283,84 0,00 

OPERACIJSKA MIZA MAQVET2 MAGNUM 75.482,63 0,00 

ULTRAZVOK APARAT ACCUVIX U20LVEXP.OSN. 73.813,92 0,00 

CEVNA POŠTA PROTON LOK 71.541,31 0,00 

ANASTEZIJSKI APARAT SULLA 808 53.789,89 0,00 

STERILIZATOR PARNI MST-V 6-6-9VS 2 52.927,57 0,00 

ANESTEZIJSKI APARAT PRIMUS 49.808,38 0,00 

MIKROSKOP H-R 900 MW IN ASISTENTSKI MIKROSKOP 49.409,11 0,00 

APARAT ZA KOSTNO DENZITOMETRIJO HOLOGIC DISCOVERY 47.720,40 0,00 

LAPAROSKOPSKI STOLP ABDOMINALNI KOMPL. 47.630,53 0,00 

DIGITALIZATOR DX-M 46.909,47 0,00 

 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšana 

za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 

Amortizacijske stopnje so skladne s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega 

dne naslednjega meseca po tistem, ko so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

razpoložljiva za uporabo. Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi evidentiramo 

opremo v upravljanju, opremo pridobljeno iz donacij, drobni inventar, druga opredmetena osnovna 

sredstva, terjatve za predujme za opremo in opremo v pridobivanju. Prevrednotenja opreme in 

drugih opredmetenih osnovnih sredstev, na dan 31.12.2021, nismo opravili. 
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V letu 2021 je prišlo pri opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstev do naslednjih sprememb: 

 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2021 povečala za 

530.439 EUR in znaša 14.829.556 EUR. Odpisana vrednost znaša 11.455.270 EUR, sedanja 

vrednost pa 3.374.286 EUR.  

 

 

Tabela 45: Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

                                                        v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

060 Naložbe v delnice v državi 
   

061 Naložbe v delnice v tujini 
   

062 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi 
   

063 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 
   

065 Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela 
   

069 Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb 
   

06 SKUPAJ 0 0 0 

 

Dolgoročne finančne naložbe v bilanci stanja, na dan 31.12.2020 in na dan 31.12.2021, niso 

izkazane. 

 

 

Tabela 46: Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

                                                        v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

070 Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb 
   

072 Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev 
   

074 Dolgoročno dani depoziti 
   

075 Druga dolgoročno dana posojila 
   

079 Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil 
   

 
  

   

07 SKUPAJ 0 0 0 

 

Dolgoročno dana posojila in depoziti v bilanci stanja, na dan 31.12.2020 in na dan 31.12.2021, niso 

izkazani. 

 

 

Tabela 47: Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 

                                                        v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

084 Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva 
   

085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
   

 
- do uporabnikov državnega proračuna 

   

 
- do uporabnikov občinskih proračunov 

   

 
- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja 

  
 

086 Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema 
   

089 Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja 
   

08 
SKUPAJ 

0 0 
0 

 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja, na dan 31.12.2020 in na dan 31.12.2021, niso izkazane. 
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B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 

 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013) 

 

Izkazana denarna sredstva so dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah. 

 

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice v blagajni, na dan 31.12.2021, znašajo 

978 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom. 

 

 

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 

 

Denarna sredstva na računih, na dan 31.12.2021, znašajo 755.356  EUR.  

 

 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 

predpostavki, da bodo plačane. Ukrepi za poravnavo terjatev so: pošiljanje opominov in v primeru 

večkratne neodzivnosti, vložitev izvršbe. 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 430.884 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,08% celotnega 

prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v  skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s 

plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.  

 

Tabela 48: Pet najvišjih stanj kratkoročnih terjatev, na dan 31.12.2021, po partnerjih 

                                                                    
Zap. št Naziv uporabnika Znesek 

1 VZAJEMNA 256.303 

2 GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. 58.233 

3 TRIGLAV 42.406 

4 ZAŠČITA PTUJ 4.870 

5 TIP ZAŠČITA 2.004 

  SKUPAJ 363.816 

 

V letu 2021 smo slabili terjatve, starejše od enega leta. Znesek oblikovanega popravka terjatev letu 

2021 znaša 22.531 EUR.  

 

 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 

Dani predujmi in varščine, na dan 31.12.2021, znašajo  15.535  EUR. Nanašajo se na vnaprejšnja 

plačila oz. dane predujme za kotizacije in strokovno literaturo. 
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Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 

017) 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo stanje kratkoročnih 

terjatev iz naslova prostih denarnih sredstev – EZR in stanje terjatev do kupcev, ki so uporabniki 

enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine. 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2021, znašajo 

4.035.242 EUR. 

 

Tabela 49: Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev, na dan 31.12.2021, po partnerjih 

                                                                    v EUR, brez centov 

Zap. št Naziv uporabnika Znesek 

1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 1.934.722 

2 ZZZS 1.843.976 

3 UKC MB 27.695 

4 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA SLUŽBA PTUJ 9.806 

5 JAVNI ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 7.877 

  SKUPAJ 3.824.076 

 

Izkazane terjatve bodo v večini poravnane od meseca januarja do začetka meseca marca 2022. 

 

V letu 2021 nismo oblikovali popravek vrednosti terjatev do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta. 

 

 

Tabela 50: Zapadle terjatve do kupcev in EKN 

 

Neporavnane zapadle terjate, 

glede na zapadlost 

konto 12  konto 14 Skupaj stanje 

kratkoročne terjatve kratkoročne terjatve na dan  

do kupcev do uporabnikov EKN 31.12.2021 

zapadle do 30 dni 3.613 389.293 392.906 

zapadle od 30 do 60 dni 4.647 10.880 15.527 

zapadle od 60 do 120 dni 32.539 3.964 36.503 

zapadle nad 120 dni 121.948 465 122.413 

Skupaj  162.747 404.602 567.349 

 

Zapadle terjatve do uporabnikov EKN predstavljajo terjatve do Ministrstva za zdravje, ZZZS in do 

zdravstvenih domov in bodo poravnani v januarju in februarju leta 2022. Kratkoročne terjatve do 

kupcev se nanašajo na terjatve do zavarovalnic in do fizičnih oseb. Vsem dolžnikom pošiljamo 

opomine. Nekateri dolžniki kljub opominjanju svojih obveznosti ne poravnajo, zato smo v letu 2020 

pričeli z izvršbami preko sodišča. 
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Tabela 51: Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

 

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31.12.2021 znašajo 0 EUR.  
                                                       v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

150 Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje 
   

151 Kratkoročno dana posojila 
   

152 Kratkoročno dani depoziti 0 0 0 

155 Druge kratkoročne finančne naložbe 
  

 

15 SKUPAJ 0 0 0 

 

Kratkoročne finančne naložbe, na dan 31.12.2020 in na dan 31.12.2021, niso izkazane. 

 

 

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

 

Kratkoročne terjatve iz financiranja, na dan 31.12.2020  in na dan 31.12.2021, v bilanci stanja niso  

izkazane. 

 

Tabela 52: Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 

Druge kratkoročne terjatve, na dan 31.12.2021, znašajo 25.199 EUR in so naslednje: 
                                                       v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 0 16.034 0,00 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 1.590 1.243 78,18 

175 Ostale kratkoročne terjatve 5.663 7.922 139,89 

179 Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev 
   

17 SKUPAJ 7.253 25.199 347,43 

 

Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve do države, terjatve  za prehrano zaposlenim, 

terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, terjatve za preveč plačane akontacije davka od 

dohodka pravnih in druge poslovne terjatve. 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 

Aktivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki in kratkoročno 

nezaračunani prihodki. Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki so ob svojem nastanku 

zneski, ki še ne bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno nezaračunani 

prihodki se pojavijo, če se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo tudi prihodki, za katere do 

takrat še ni bilo prejeto plačilo in ki jih tudi ni bilo mogoče nikomur zaračunati. 

 

Aktivne časovne razmejitve, na dan 31.12.2021,  znašajo 23.637  EUR. 

Tabela 53: Aktivne časovne razmejitve 

                                                       v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

190 Kratkoročno odloženi odhodki 17.483 23.637 135,20 

191 Prehodno nezaračunani prihodki 
   

192 Vrednotnice 
   

199 Druge aktivne časovne razmejitve 
   

19 SKUPAJ 17.483 23.637 135,20 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2021 

 

- 135 - 

C) ZALOGE  

 
Zaloge materiala so izkazane po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in 

neposredni stroški nabave. Poraba materiala se vrednoti po povprečnih nabavnih cenah. Kupna cena 

je zmanjšana za dobljene popuste in povečana za tisti del davka na dodano vrednost, ki se ne 

izkazuje kot terjatev za vstopni davek na dodano vrednost.  

 

Zaloge zadoščajo za 51 dnevno poslovanje. Zaloge v lekarni zadoščajo za 13 dni poslovanja.  

 

Stanje zalog, na dan 31.12.2021, znaša 942.929 EUR in so naslednje: 

 

Tabela 54: Stanje zalog na dan 31.12.2021 

                                                 
         v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

30 Obračun nabave materiala       

31 Zaloge materiala 818.165 942.929 115,25 

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 
   

34-36 Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga 
   

37 Druge zaloge namenjene prodaji 818.165 942.929 115,25 

 

Podrobnejši pregled stanja zalog: 

- zaloge zdravil v lekarni in na oddelkih 917.196 EUR 

- magistralci, galenci in drugi medicinski material  2.448 EUR 

- pisarniški material  10.162 EUR 

- zaloga živil  2.298 EUR 

- ostali nezdravstveni material   10.825 EUR 
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1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 

 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine, na dan 31.12.2021, v bilanci stanja niso 

izkazane. 

 

 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, na dan 31.12.2021, znašajo 1.587.308 EUR in se nanašajo 

na: 

- obveznost za izplačilo plač in dodatkov za mesec december, višini 1.587.308 EUR. Obveznost 

do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2022. 

      

 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 

predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo plačilo. 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, na dan 31.12.2021,  znašajo 2.439.583 EUR. 
 

Tabela 55: Dobavitelji, do katerih imamo na dan 31.12.2021 zapadle obveznosti 

NAZIV DOBAVITELJA Zapadle postavke na dan 31.12.2021 

INTEREXPORT MEDNARODNA TRGOVINA D.O.O., KOMENDA 8.666,68 

INŽENIRSKI BIRO 2G PROJEKT, HENRIK GLATZ S.P., PTUJ 960,00 

DENTACOM D.O.O., VOJNIK -1.705,00 

VMC 21, POSLOVNE STORITVE D.O.O., LJUBLJANA-POLJE -4.904,91 

SKUPAJ 3.016,77 

 

Zapadle obveznosti do dobaviteljev, na dan 31.12.2021, zašajo 3.016,77 EUR. Povprečne zamude 

pri plačilih znašajo 12 dni. 

 

Zaradi zamud je pri plačilih dobaviteljem nastalo za 35.376 EUR zamudnih obresti. Najvišji 

obračun smo prejeli s strani družbe Aktiva čiščenje  d.o.o. in sicer v višini 24.915 EUR. Stroški so 

nastali zaradi nepravočasno plačanih računov med letom. 

 

Zapadle obveznosti so, v primerjavi s preteklim letom, neprimerno nižje. Na dan 31.12.2021 sta 

ostala odprta le dva računa in nekaj dobropisov. Boljše likvidnostno stanje je odraz pozitivnega 

poslovnega izida v preteklem in v letošnjem letu. Zapadle obveznosti do dobaviteljev so se, v 

primerjavi s preteklim letom,  znižale za 2.623.574 EUR. 

 

Nezapadle obveznosti v letu 2021, ki jih je bilo potrebno poravnati ob dospelosti in niso bile 

odvisne od tekočega poslovanja so bile: 

 

- Plačilo kredita komercialni banki, v višini 97.644 EUR, za namen energetske sanacije 

bolnišnice 
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- Plačilo blagovnih kreditov, v višini 298.624 EUR, za namen nabave medicinske opreme v 

preteklih letih 

 

 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, na dan 31.12.2021, značajo 360.322 EUR in se 

nanašajo na naslednje obveznosti: 

 

Tabela 56: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2021 

                                                                                                                           v EUR, brez centov 
Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 370.813 273.719 73,82 

231 Obveznosti za DDV 17.564 3.458 19,69 

231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih 

instrumentov 

   

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 33.808 80.372 237,73 

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 0 2.773 
 

23 SKUPAJ 422.185 360.322 85,35 

 

Kratkoročne obveznosti se nanašajo na prispevke iz plač, ki bremenijo delodajalca, obveznosti za 

plačila po pogodbah o delu in ostali stroški (davki, prispevki) povezanimi s temi pogodbami ter 

druge obveznosti do zaposlenih. 

 

Tabela 57: Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta (AOP 039) 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2021, znašajo 

537.267 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

 
                                                                                                                           v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 
   

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin 
   

242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 1.118.377 537.267 48,04 

243 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin 
   

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 
  

0,00 

  - ZZZS 
  

0,00 

  - ZPIZ 
   

24 SKUPAJ 1.118.377 537.267 48,04 

 

V letu 2021 ni odprtih avansov s strani ZZZS, zaprli so se s poračunom na dan 31.12.2021. 

 

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 

 

Kratkoročne obveznosti do financerjev, na dan 31.12.2021, znašajo 97.657 EUR.  

 

Znesek  predstavlja vrednost odplačil, ki bodo izvršena v letu 2022 in sicer gre za najeti dolgoročni 

kredit za namen energetske sanacije bolnišnice pri komercialni banki. 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 

 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja, na dan 31.12.2021, znašajo 6.581 EUR. 
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Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na zamudne obresti iz poslovanja. Zamudne 

obresti so posledica zamujanja pri plačilu zapadlih obveznosti na rok, kar je z razlogi podrobneje 

obrazloženo pri kontu podskupine 22.  Nekatere zamudne obresti, ki se nanaša na leto 2021,  še niso 

bile poravnane zaradi tega, ker so bile prejete šele v letu 2022 ali še čakamo na odgovor o poslani 

prošnji za odpis zamudnih obresti.                                    

                                 

     

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

 

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki 

 

Pasivne časovne razmejitve so kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in 

kratkoročno odloženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi 

enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki se 

nanašajo na poslovno leto. Vnaprej vračunanih odhodkov v letu 2021 ne izkazujemo. 

                  
                    v EUR, brez centov 

Naziv programa Znesek 

Vnaprej vračunani odhodki   

    

    

SKUPAJ 0,00 

                                              

 

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 

 

Izkazujemo sredstva za brezplačno pridobljena, še neporabljena zdravila in druge kratkoročne 

odložene prihodke. 

 
                    v EUR, brez centov 

Naziv programa Znesek 

Sredstva za še neuporabljena, brezplačno pridobljena zdravila in preplačila 111.734 

Kratkoročno odloženi prihodki 

 

SKUPAJ 111.734 
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LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve  

 

 

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki 

 
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31.12.2020 491.784 

Del vnaprej plačanih sredstev preknjižen v prihodke  
 

  
 

  
 

Stanje na dan 31.12.2021 491.784 

 

Izkazujemo vnaprej plačana sredstva za več let v višini 491.784 EUR, ki se še ne vštevajo v 

prihodke. Sredstva na tem kontu so posledica preteklih let, ko je bilo po zakonu o računovodstvu za 

za razliko med obračunano in financirano amortizacijo potrebno zmanjševati prihodke in povečevati 

konto 920 (v primeru nižje obračunane od financirane).  

 

 

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije 

 

Tabela 58: Konti podskupine 922 

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31.12.2020 330.104 

Del amortizacije, ki je bil vknjižen v breme sredstev prejetih donacij 12.012 

Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije 33.339 

  
 

  
 

Stanje na dan 31.12.2021 308.777 

 

 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

 

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih 

odhodkov 

 

Dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov v bilanci stanja, na dan 

31.12.2021, ne izkazujemo. 

 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

 

Tabela 59: Konti skupine 96 

                                                                                                            v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31.12.2020 - dolgoročno prejeti krediti za energetsko sanacijo 97.657 

Prenos dolgoročnih obveznosti na kratkoročne v BS na konto 250 leta 2022 97.657 

  
 

  
 

  
 

Stanje na dan 31.12.2021 0 
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Na kontu podskupine  960 – dolgoročni krediti, stanja več ne izkazujemo, ker bo kredit v celoti 

poplačan v letu 2022.  

 

Del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2022, znaša 97.657 EUR in je izkazan v 

bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročna obveznost do financerjev. 

 

Obrestna mera po pogodbi za namen energetske sanacije bolnišnice je spremenljiva in vezana na 

referenčno obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,80%. Instrument zavarovanja po tej pogodbi je 

10 podpisanih bianco menic, skupaj z obrazcem Menična izjava in nalog za plačilo menice. 

 

 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

 

Na kontu podskupine 971 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja do drugih – obveznosti več ne 

izkazujemo, ker bo dolg v celoti poplačan v letu 2022.  

 

Del  dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2022, znaša 27.567 EUR in  je v bilanci 

stanja izkazan na kontih podskupine 223, kot kratkoročna obveznost iz naslova blagovnih kreditov. 

 

         

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  

 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, na dan 31.12.2021,   

znaša 9.155.314 EUR. 

 

Tabela 60: Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom 

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31.12.2020 8.902.553 

  
 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja 
 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine -10.231 

+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja 
 

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev 466.206 

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev 
 

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629) 203.214 

  
 

  
 

stanje na dan 31.12.2021 9.155.314 

 

 

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

 

Drugih dolgoročnih obveznosti v bilanci stanja na dan 31.12.2021 ne izkazujemo.  
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Konti podskupine 986 - presežek odhodkov nad prihodki 

 

Presežek odhodkov nad prihodki je v bilanci stanja izkazan v skladu z 68. členom Pravilnika o 

enotnem kontnem načrtu in izkazujejo razliko med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev. 

 

Tabela 61: Konti podskupine 986 

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31. 12. 2020 134.171 

- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na 

podskupino 980 

 

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka  (iz priloge 3 – AOP 891) 2.185.395 

- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892) 
 

- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) 
 

+/- popr.DDPO 2020 -1.540 

  
 

  
 

Stanje na dan 31. 12. 2021 2.318.026 

 

 

Konti izvenbilančne evidence 

 

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo državne blagovne rezerve zdravil v vrednosti 

33.076,80 €, ki so last Zavoda RS za blagovne rezerve. 
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Tabela 62: Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju, po 

stanju 31.12.2021 

 
Zap. Št. Opis vrstice Znesek v EUR 

01 
Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje  na dan 31.12.2021 (podatek prepišite iz 

obrazca "izpis stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje") 
8.490.634,90 

02 
Zmanšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98)                                                                                                                                       

(02= 03+04+05+06+07) 
90.084,09 

03 Amortizacija, evidentirana v breme konta 98 88.544,40 

04 Izločitve sredstev med letom   

05 
Nakup opreme, evidentiran kot drobni inventar - samo v primeru, ko je na "izpisu stanja terjatev za sredstva dana 

v upravljanje"  ta nakup evidentiran kot terjatev za sredstva dana v upravljanje* 
  

06 Presežek odhodkov nad prihodki leta 2021   

07 Druga morebitna zmanjšanja (našteti)           (07= 08+09+10+11+12) 1.539,69 

08 Popravek presežka prih.nad odhodki za premalo obračunan DDPO, za leto 2020 1.539,69 

09     

10     

11     

12     

13 
Povečanje  obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98):                                                                                                                      
(13= 14+15+16+17) 

2.185.394,96 

14 Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz drugih virov 0,00 

15 Brezplačno pridobljena sredstva, ki so evidentirana na skupini kontov 98 0,00 

16 Presežek prihodkov nad odhodki leta 2021 2.185.394,96 

17 Druga morebitna povečanja (našteti):        (17= 18+19+20+21+22) 0,00 

18     

19     

20     

21     

22     

23 
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 31.12.2021 izkazuje javni zavod         
(23=01-02+13) 

10.585.945,77 

24 
Prejete donacije, namenjene  nadomeščanju stroškov amortizacije oziroma  podarjena osnovna 
sredstva,  knjižena na dan 31.12.2021  (podskupina kontov 922) 

308.776,77 

25 
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje vključno s prejetimi donacijami  namenjenimi  
osnovnim sredstvom javnega zavoda na dan  31.12.2021    (25=23+24) 

10.894.722,54 

26 

Osnovna sredstva (razred 0) 

Neopredmetena  osnovna sredstva 220.972,35 

27 Nepremičnine 6.996.283,31 

28 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 3.373.311,68 

29 
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v razredu 0   
(29= 26+27+28 ) 

10.590.567,34 

      

30 

Obveznosti za sredstva prejeta  v 
upravljanje (skupina kontov 98) 

Obveznosti za že nabavljena opredmetena in neopredmetena 

osnovna sredstva  - 980 
8.215.156,45 

31 
Druge obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje knjižena na 
980 (našteti) ( 31=32+33+34) 

0,00 

32     

33     

34     

35 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe - 981   

36 Presežek prihodkov nad odhodki  - 985 2.318.026,22 

37 Presežek odhodkov nad prihodki  - 986   

38 Analitika skupine kontov 98  (38 = 30+31+35+36-37) 10.533.182,67 

39 

Prejete donacije (podskupina 

kontov 922) 

Prejete donacije za že nabavljena osnovna sredstva 308.776,77 

40 
Neporabljena sredstva donacij namenjena nadomeščanju str. 

amortizacije 
  

41 Analitika podskupine kontov 922 (41=39+40) 308.776,77 

        

42 
Knjigovodska vrednost OS, ki  je evidentirana  v razredu 0, ni pa evidentirana na protikontih v 
podskupini kontov 980  ali  922 (navedite podskupino konta razreda 9, kjer imate evidentirana ta OS 

na pasivi ) - ....  

125.223,55 

  

43 
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje,  vključno z donacijami,  ki jih na dan 31.12.2021 
izkazuje javni zavod do občine 

997.504,93 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

 

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 (IV. del – Zadolževanje) – v prilogi Letnega 

poročila 

 

Leta 2021 je bolnišnica Ptuj poslovala pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki  je  znašal 

2.202.189 EUR.  

 

 

Tabela 63: Prihodki in odhodki                                                              

     v EUR, brez centov                                                                        

Besedilo 
Realizacija FN Realizacija Indeksi 

jan-dec 2020 jan-dec 2021 jan-dec 2021 Real 21/real 20 Real 21/FN 21 

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 

I. PRIHODKI SKUPAJ 38.450.886 37.668.211 39.868.015 103,69 105,84 

II. ODHODKI SKUPAJ 34.881.005 37.614.054 37.665.826 107,98 100,14 

III RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 3.569.881 54.157 2.202.189 61,69  

 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 

Celotni prihodki, doseženi v letu 2021, so znašali 39.868.015  EUR in so bili za 3,69 % višji od 

doseženih v letu 2020 ter za 5,84 % višji od načrtovanih.  

 

Prihodki od poslovanja predstavljajo 97,19 %, ostali prihodki pa 2,81 %, glede na celotne prihodke 

za leto 2021. 

 

Finančni prihodki so znašali 184 EUR in predstavljajo neznaten delež v celotnih prihodkih. 

 

Drugi prihodki so znašali 1.120.439 EUR in predstavljajo 2,81 % delež v celotnih prihodkih. Druge 

prihodke sestavljajo neobičajne postavke (izredni prihodki), ki v obračunskem obdobju povečujejo 

poslovni izid nad tistega, ki izhaja iz rednega poslovanja. Ti prihodki zajemajo prihodke od 

odškodnin s strani zavarovalnice, prejete nenamenske donacije in druge izredne prihodke. V letu 

2021 so bili višji kot v preteklem letu, kar je v večini posledica prejete odškodnine s strani ZZZS. 

 

Realizirani in še neplačani prihodki leta 2021, oz. terjatve na dan 31.12.2021, znašajo 4.466.126 

EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 11,2%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 

enomesečnem roku. Terjatve se v večini redno poravnavajo. 
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Tabela 64: Prihodki po vrstah 

                                                                v EUR, brez centov                                                                                       

Zap. 

št.  
Besedilo 

Realizacija            

jan-dec 2020 

FN 
Realizacija                         

jan-dec 2021 

Indeksi 

jan-dec 2021 
real 21/ 

real 20 

real 21 / 

FN 21 

1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+3+4+5)              37.653.123 36.509.339 38.747.392 102,91 106,13 

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 29.318.963 26.589.826 29.119.677 99,32 109,51 

3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 3.169.337 3.298.034 3.297.554 104,05 99,99 

4 
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od 
nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih 

plačnikov in od konvencij 

772.269 943.348 1.227.954 159,01 130,17 

5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 4.392.554 5.678.131 5.102.207 116,16 89,86 

6 Finančni prihodki 174 71 184 105,75 259,15 

7 
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in 

prevrednotovalni prihodki 797.589 1.158.801 1.120.439 
140,48 96,69 

8. Prihodki (1 + 6 +7) 38.450.886 37.668.211 39.868.015 103,69 105,84 

 

Graf 24: Struktura prihodkov 2021 

 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki, doseženi v letu 2021, so znašali 37.665.826 EUR in so bili za 7,98 % višji od 

doseženih v letu 2020 in 0,14 % višji od načrtovanih.  

 

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,86 %, finančni odhodki pa 0,14 % delež glede na celotne 

odhodke za leto 2021. 

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

- Stroški blaga, materiala in storitev, 

- Stroški dela, 

- Amortizacija, 

- Ostali drugi stroški in 

- Finančni odhodki. 
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Tabela 65: Odhodki po vrstah 

 v EUR, brez centov 

Odhodki 
Realizacija Delež FN Delež Realizacija Delež Indeksi 

jan-dec 2020 v % jan-dec 2021 v % jan-dec 2021 v % real 21/real20 real 21/RFN 21 

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

Stroški materiala 6.695.813 19,20 7.615.830 20,25 7.051.954 18,72 105,32 92,60 

Stroški storitev 4.465.416 12,80 5.232.692 13,91 5.753.861 15,28 128,85 109,96 

Skupaj stroški bl., mater. in stor. 11.161.229 32,00 12.848.522 34,16 12.805.815 34,00 114,73 99,67 

Stroški dela 21.363.787 61,25 23.206.358 61,70 23.177.588 61,53 108,49 99,88 

Amortizacija 1.314.576 3,77 1.366.746 3,63 1.405.009 3,73 106,88 102,80 

Drugi stroški 992.969 2,85 178.022 0,47 239.501 0,64 24,12 134,53 

Finančni odhodki 48.444 0,14 14.406 0,04 37.913 0,10 78,26 263,18 

SKUPAJ ODHODKI 34.881.005 100,00 37.614.054 100,00 37.665.826 100,00 107,98 100,14 

 

 

Graf 25: Struktura odhodkov 2021 

 

 

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2021 znašali 

12.805.815 EUR in so bili za 14,73 % višji od doseženih v letu 2020 in za 0,33% nižji od 

načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 34,00 %.  

 

 

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 7.051.954 EUR 

in so bili za 5,32% višji od doseženih v letu 2020 in za 7,40 % nižji od načrtovanih. Delež glede na 

celotne odhodke zavoda znaša 18,72%.  
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Tabela 66: Stroški materiala  

v EUR brez centov 

Stroški materiala 
Realizacija jan-dec 2020 FN                            Realizacija jan-dec 2021 Indeksi 

EUR Delež v % 2021 EUR Delež v % Real 21/20 real.21/RFN21 

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

Zdravila 1.796.837 26,84 2.043.063 1.952.938 27,69 108,69 95,59 

Zdravstveni material 3.973.241 59,34 4.644.062 4.162.266 59,02 104,76 89,63 

Nezdravstveni material 925.735 13,83 928.705 936.750 13,28 101,19 100,87 

Skupaj stroški materiala 6.695.813 100,00 7.615.830 7.051.954 100,00 105,32 92,60 

 

 

Graf 26: Struktura stroškov materiala 2021 
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Zdravila, zdravstveni material in nezdravstveni material 

 

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so se glede na preteklo leto zvišali, vendar so nižji od 

pričakovanih, stroški nezdravstvenega materiala pa so nekoliko višji, kot v preteklem letu in 

neznatno višji od predvidenih v finančnem načrtu.  Skupni stroški materila so se, glede na preteklo 

leto, povišali za 5,32%, glede na finančni načrt pa so nižji za 7,40%. 
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Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 5.753.861 EUR in 

so bili za 28,85 % višji od doseženih v letu 2020 in za 9,96 % višji od načrtovanih. Delež stroškov 

storitev, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 15,28 %.  

 

Tabela 67: Stroški storitev 

 EUR brez centov 

Stroški storitev 
Realizacija jan-dec 2020 FN Realizacija jan-dec 2021 Indeksi 

EUR Delež v % 2021 EUR Delež v % Real 21/20  Real 21/FN21 

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

Prevozne storitve 5.258 0,12 3.161 109 0,00 2,07 3,45 

Storitve vzdrževanja 454.384 10,18 469.278 580.393 10,09 127,73 123,68 

Zavarovalne premije 194.786 4,36 270.935 276.986 4,81 142,20 102,23 

Najemnine 85.356 1,91 106.009 186.126 3,23 218,06 175,58 

Stroški plačilnega prometa in bančni stroški 1.875 0,04 2.668 2.763 0,05 147,36 103,56 

Laboratorijske in zdravstvene storitve  974.622 21,83 1.211.339 1.348.220 23,43 138,33 111,30 

Izobraževanje in specializacije (šolnine) 13.363 0,30 15.708 23.244 0,40 173,94 147,98 

Strokovno izpopolnjevanje (kotizacije, seminarji) 14.402 0,32 14.267 31.416 0,55 218,14 220,20 

Komunalne storitve 193.788 4,34 283.862 284.857 4,95 146,99 100,35 

Stroški podjemnih pogodb 826.028 18,50 896.028 1.081.799 18,80 130,96 120,73 

Str. zunanjih izvaj. zdr. stor. preko s.p. in d.o.o. 36.048 0,81 37.162 17.920 0,31 49,71 48,22 

Pranje 258.235 5,78 290.000 283.425 4,93 109,75 97,73 

Ogrevanje 241.240 5,40 259.391 254.259 4,42 105,40 98,02 

Čiščenje 786.684 17,62 831.000 830.601 14,44 105,58 99,95 

Druge storitve 379.347 8,50 541.884 551.743 9,59 145,45 101,82 

Skupaj stroški storitev 4.465.416 100,00 5.232.692 5.753.861 100,00 128,85 109,96 

 

 

Storitve vzdrževanja 

 

V primerjavi s preteklim letom in v primerjavi s finančnim načrtom za leto 2021 so precej narasli 

stroški vzdrževanja. Ker je obseg popravil in vzdrževanj zelo težko predvideti in so vrednosti 

računov vedno  visoke, do odstopanj od plana pride zelo hitro.  

 

V obdobju od januar – december 2021 so se visoki stroški vzdrževanj nanašali na stroške popravila 

kuhinjske opreme, servisa in popravila kolonoskopa, priključitve in popravila SISTEMA 2000, 

sanacije betonskega jaška za kanalizacijo, odstranitev in zamenjavo kanalete, rezanje obstoječega 

asfalta in novo asfaltiranje, popravilo strežnika SOS-sestrski klic na porodnem oddelku, demontaža 

in odvoz RTG aparata, izdelava elektro in strelovodnih meritev in druga popravila za katera ob 

pripravi finančnega načrta za leto 2021 še nismo vedeli. 

 

 

Stroški zavarovalnih premij 

 

Povišanje stroškov zavarovanj se nanaša na višje stroške zavarovalnih premij iz naslova 

odgovornosti in višjih premij  zavarovanja opreme. Višji stroški so posledica izvedenega novega 

javnega razpisa, kjer je premija višja zaradi preteklih škodnih dogodkov, višje zavarovalne vsote za 

primer odgovornosti in obsega opreme zavarovane za primer strojeloma. 

 

V finančnem načrtu za leto 2021 so bila vsa povišanja znana in upoštevana. 
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Stroški najemnin   

 

Tako v primerjavi s preteklim letom kot s finančnim načrtom za leto 2021 so se zelo povišali stroški 

najemnin. Povišanje se nanaša na sklenjeno novo pogodbo o poslovnem najemu za RTG aparat. 

 

Pri sestavi finančnega načrta za poslovno leto 2021 smo izhajali iz podatkov preteklega leta in ne iz 

nove, že veljavne  pogodbe za najem RTG aparata, zato smo te stroške planirali v prenizki 

vrednosti. 

 

 

Stroški plačilnega prometa in bančni stroški 

 

V drugi polovici leta 2020 smo s poslovno banko SKB sklenili pogodbo o poslovanju s plačilnimi 

karticami. V primerjavi s preteklim letom so ti stroški zelo narasli in so posledica obračunanih 

provizij pri karticah. V finančnem načrtu so bili višji bančni stroški že predvideni, zato so nastali 

stroški primerljivi s planiranimi v finančnem načrtu. 

 

 

Laboratorijske in zdravstvene storitve 

 

Laboratorijske in zdravstvene storitve so z istim obdobjem preteklega leta neprimerljive. Velik del 

laboratorijskih storitev letošnjega leta se nanaša na testiranja na novo okužbo s koronavirusom 

SARS-CoV-2 in ugotavljanja protiteles. Stroški hitrih testov so povrnjeni s strani ZZZS in vključeni 

v prihodke. Te storitve smo pričeli opravljati ob koncu leta 2020. 

 

 

Stroški izobraževanj in specializacij 

 

V primerjavi s preteklim letom se zelo narasli stroški izobraževanj in specializacij, višji so tudi od 

planiranih v finančnem načrtu. Kljub omejitvam, ki jih je prinesla epidemija, je precej naših 

zaposlenih nadaljevalo izobraževanje. Največji strošek se nanaša na specialistične izpite zdravnikov 

in na plačilo šolnine za magistrski študij. 

 

 

Stroški strokovnih izobraževanj (kotizacij, seminarjev) 

 

V letu 2021 so določene izobraževalne organizacije že pričele z izvajanjem seminarjev in 

izobraževanj, v prvi polovici leta v veliki meri na daljavo, v drugi polovici leta pa so se seminarji 

izvajali tudi v predavalnicah. V finančnem načrtu smo izhajali iz znane situacije preteklega leta, ko 

je bila večina izobraževanj zaradi ukrepov zaustavljena in tako planirana v veliko nižjem znesku od 

realiziranih stroškov. 

 

 

Stroški komunalnih storitev 

 

Velik porast stroškov komunalnih storitev je povezan z večjimi količinami odpadkov zaradi 

epidemije Covid-19 in dviga cen po javnem razpisu z mesecem avgustom 2020. 

 

V finančnem načrtu so bila povišanja že upoštevana. 

 

 

 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2021 

 

- 149 - 

 

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev  

 

Tabela 68: Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih 

pogodb ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce  

 
Stroški izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. v letu 2021 

Vrsta zdravstvenih storitev Št. izvajalcev Strošek 2020 Št. izvajalcev Strošek  2021 Indeks 2021/2020 

ZUNANJI IZVAJALCI 7 36.048 2 17.920 49,71 

SKUPAJ 7 36.048 2 17.920 49,71 

 
Stroški izvajalcev zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb januar-december 2021 

Vrsta zdravstvenih storitev Št. izvajalcev Strošek 2020 Št. izvajalcev Strošek  2021 Indeks 2021/2020 

LASTNI ZAPOSLENI 53 193.797 51 455.138 234,85 

ZUNANJI IZVAJALCI 44 632.231 37 626.661 99,12 

SKUPAJ 97 826.028 88 1.081.799 130,96 

 

Nastali stroški podjemnih pogodb v letošnjem letu so višji od realiziranih v enakem obdobju 

preteklega leta. Nekatere dejavnosti, ki jih v SB Ptuj izvajamo tudi izven rednega programa 

(storitve magnetne resonance, ortopedije in operacije sive mrene) se od septembra 2020 v nekaterih 

obdobjih obračunavajo in izplačuje preko podjemnih pogodb in ne več pri plačah. V letu 2021 smo 

tak sistem obračunavanja izvedli v obdobju od meseca aprila do decembra 2021. 

 

Tabela 69: Stroški, vrste storitev in število izvajalcev za izvajanje zdravstvenih storitev preko 

podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter 

preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce 

 

Stroški po vrstah dejavnosti za izvajalce zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb v letu 2021 

 
Izvajalci zdravstvenih storitev Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2021 Število izvajalcev 

Zunanji izvajalci Ambulanta za bolezni dojk 29.762 2 

Zunanji izvajalci Bariatrične operacije 17.967 1 

Zunanji izvajalci SVIT program 2.182 1 

Zunanji izvajalci Ginekologija 69.810 5 

Zunanji izvajalci Kardiološka ambulanta 65.732 2 

Zunanji izvajalci Nevrološka ambulanta 5.894 1 

Zunanji izvajalci Gastroenterološka ambulanta 11.825 1 

Zunanji izvajalci Kirurgija 416 1 

Zunanji izvajalci Onkološka ambulanta 584 1 

Zunanji izvajalci Ortopedija 133.513 8 

Zunanji izvajalci Pediatrija 25.042 3 

Zunanji izvajalci Magnetna resonanca 206.520 6 

Zunanji izvajalci Razvojna 18.296 2 

Zunanji izvajalci PBZ 2.764 1 

Zunanji izvajalci Svetovanje 27.130 1 

Zunanji izvajalci Internistika 9.224 1 

  SKUPAJ 626.661 37 
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Stroški po vrstah dejavnosti za izvajalce preko podjemnih pogodb v letu 2021 

  
Izvajalci zdravstvenih storitev Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2021 Število izvajalcev 

Lastni izvajalci Svit program 48.096 4 

Lastni izvajalci Razvojna ambulanta 8.278 1 

Lastni izvajalci Magnetna resonanca 241.272 10 

Lastni izvajalci Ortopedija 102.012 33 

Lastni izvajalci Okulistika 32.396 2 

Lastni izvajalci Radiologija 23.084 1 

  SKUPAJ 455.138 51 

 

 

Stroški po vrstah dejavnosti za izvajalce zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. v letu 2021 

 
Izvajalci zdravstvenih storitev Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2021 Število izvajalcev 

Zunanji izvajalci Pediatrija 17.920 2 

  SKUPAJ 17.920 2 

 

Tabela 70: 10 najvišjih stroškov za posamezno vrsto storitev preko podjemnih in avtorskih 

pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. za 

opravljanje nezdravstvenih storitev 

 
Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev Vrste storitve Strošek v letu 2021 Število izvajalcev 

Zunanji izvajalci Čiščenje 830.601 1 

Zunanji izvajalci Vzdrževanje medicinske opreme 378.148 61 

Zunanji izvajalci Komunalne storitve 284.857 6 

Zunanji izvajalci Pranje 283.425 1 

Zunanji izvajalci Zavarovanje 276.986 1 

Zunanji izvajalci Ogrevanje 254.259 1 

Zunanji izvajalci Stroški in vzdrževanje AOP 198.886 8 

Zunanji izvajalci Vzdrževanje komunikacijske tehnologije 102.369 11 

Zunanji izvajalci Poštne storitve 85.704 1 

Zunanji izvajalci Telekomunikacijske storitve 37.532 1 

  SKUPAJ 2.732.767 92 

 

 

2.) STROŠKI DELA so v letu 2021 znašali 23.177.588 EUR in so bili za 8,49 % višji od 

doseženih v letu 2020 in za 0,12 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 61,53%.   

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2021 znašalo 563  zaposlenih in se je 

v primerjavi z letom 2020 povečalo za 19 zaposlenih, oz. za 3,49 %. 

 

Povprečna bruto plača je znašala 2.871 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 

5,20 %. Višja povrečna bruto plača je v veliki meri posledica obračunanih in izplačanih dodatkov 

covid, dviga plačnih razredov medicinskim sestram in rednih napredovanj. 

 

V preteklem letu je bilo obračunano  570.316 EUR regresa za letni dopust.  

 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 42.737 delovnih 

ur, v breme ZZZS 39.674 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a za 2.088 delovnih ur. Boleznine skupaj 

predstavljajo 7,2 % obračunanih delovnih ur. 
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Tabela 71: Stroški dela 

 

Stroški dela 
Realizacija FN Realizacija Indeksi 

jan-dec 2020 2021 jan-dec 2021 real 21/20 real 21/FN21 

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 

Skupaj plače in nadomestila 16.976.181 18.539.322 18.394.684 108,36 99,22 

Dajatve na plače 2.731.931 2.989.432 2.958.658 108,30 98,97 

Drugi stroški dela 1.655.675 1.677.604 1.824.246 110,18 108,74 

Skupaj stroški dela 21.363.787 23.206.358 23.177.588 108,49 99,88 

 

 

Tabela 72: Stroški dela po vrstah 

 

Stroški dela 

Realizacija jan-dec 

2020 Realizacija jan-dec 2021 Indeks 

EUR Delež v % EUR Delež v % 2021/2020 

Obračunane bruto plače 9.840.819 46,06 10.338.684 44,61 105,06 

Obračunane bruto plače -  splošni dodatki 3.348.125 15,67 4.125.518 17,80 123,22 

BOD dodatki za redno delo, nočni, nedelje, praznični 762.224 3,57 807.995 3,49 106,00 

Obračunane bruto plače-delovna uspešnost, povečan obseg 261.511 1,22 226.289 0,98 86,53 

BOD stalna pripravljenost doma 133.696 0,63 137.649 0,59 102,96 

BOD nadurno delo 689.245 3,23 779.118 3,36 113,04 

BOD dežurstvo 1.416.837 6,63 1.613.807 6,96 113,90 

Obračunana nadomestila plač do 30 dni 523.724 2,45 365.623 1,58 69,81 

Stroški prevoza na delo in iz njega 320.799 1,50 361.151 1,56 112,58 

Stroški prehrane med delom 445.424 2,08 493.750 2,13 110,85 

Nadomestilo za ločeno življenje 0 0,00 0 0,00 0,00 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 218.582 1,02 226.710 0,98 103,72 

Regres za letni dopust 504.812 2,36 570.316 2,46 112,98 

Jubilejne nagrade 27.028 0,13 14.871 0,06 55,02 

Solidarnostne pomoči in nadom.za ločeno življenje 1.386 0,01 2.079 0,01 150,00 

Neobdavčene odpravnine 101.100 0,47 73.032 0,32 72,24 

Obdavčene odpravnine 36.544 0,17 82.337 0,36 225,31 

Prispevek za PIZ na plače 8,85% 1.492.853 6,99 1.610.740 6,95 107,90 

Prispevek za zdrav. zavarovanje na plače 6,56% 1.118.022 5,23 1.215.753 5,25 108,74 

Prispevek za zaposlovanje na plače 0,06% 13.774 0,06 15.550 0,07 112,89 

Prispevek za starševsko varstvo na OD 0,10% 17.031 0,08 18.508 0,08 108,67 

Prispevek za poškodbe pri delu na OD 0,53% 90.251 0,42 98.108 0,42 108,71 

Skupaj stroški dela 21.363.787 100,00 23.177.588 100,00 108,49 

 

Realizirani stroški dela v letu 2021 za 8,49 % presegajo realizirane v letu 2020 in so za 0,12% nižji 

od načrtovanih v finančnem načrtu.. V primerjavi s preteklim letom so višji stroški dela v veliki 

meri posledica dviga plačnih razredov medicinskim sestram, ki se po novih osnovah obračunavajo 

od 20.11.2021 najprej, večjega števila zaposlenih, rednih napredovanj in višjih covid dodatkov. V 

letu 2021 so covid dodatki skupaj znašali 3.905.506 EUR in sicer:  januar 2021 686.015 EUR, 

februar 2021 634.809 EUR, marec 2021 731.043 EUR, april 658.724 EUR,  maj 655.541 EUR, 

junij 317.785 EUR, julij 14.645 EUR, avgust 14.663 EUR, september 22.743 EUR, oktober 31.049 

EUR, november 63.250 EUR in december 75.239 EUR. Del teh stroškov se nanaša na obračunano 

delo v nevarnih razmerah. 

 

Stroški iz naslova izplačanih dodatkov covid so bili povrnjeni s strani MZ, zato so iz tega naslova 

tudi večji prihodki. 

 

V letu 2021 smo obračunali in izplačali tudi redno delovno uspešnost, v višini 185.878 EUR.  
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3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2021 znašali 

1.405.009 EUR in so bili za 6,88 % višji od doseženih v letu 2020 in za 2,80 % višji od načrtovanih.  

 

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,73 %.  

 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah, v znesku 1.547.116 EUR:  

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.405.009 EUR (končni rezultat skupine 

462),  

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

znaša 114.670 EUR (podskupina 980), 

‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 27.437 EUR (podskupina 922). 

 

 

4.) REZERVACIJE v letu 2021 niso bile obračunane. 
 

 

5.) OSTALI STROŠKI so bili v letu 2021 obračunani v znesku 239.501 EUR.  

 

Ostali stroški se nanašajo na  plačilo nadomestila za stavbno zemljišče, na sodne in upravne stroške, 

članarine, okoljske dajatve, nadomestila za neizpolnjeno kvoto invalidov in podobno. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova slabitve terjatev znašako 22.531 EUR. 

  

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2021 znašali 37.913 EUR in predstavljajo plačila obresti za 

najete kredite za tekočo likvidnost in kredit na odpoklic, v višini  588 EUR, odhodke za obresti do 

dobaviteljev, v znesku 35.376 EUR, odhodke za obresti za najeti dolgoročni kredit pri Addiko 

Bank, v višini 1.893 EUR ter druge odhodke v višini 56 EUR.   

 

Za vsak prejet račun za zamudne obresti napišemo prošnjo za odpis obresti, pri večjih zneskih  pa 

dobavitelje pokličemo in se z nekaterimi dogovorimo tudi za sestanek. V letu 2021 je bilo v SB Ptuj 

vseh zaračunanih zamudnih obresti za 49.761 EUR. Izpogajali smo se za popuste v višini 14.385 

EUR, kar pomeni da je bilo dejansko zaračunanih obresti za leto 2021  35.376 EUR. 

 

 

2.3. POSLOVNI IZID 

 

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje 

pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki  v višini 2.202.189 EUR.  

 

Davek od dohodkov pravnih oseb, v letu 2021, je bil obračunan v višini 16.794 EUR, kar pomeni, 

da je poslovni izid obdobja, z upoštevanjem davka od dohodka pozitiven in znaša 2.185.395 EUR. 

 

 

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, 

v katerem so izkazani prihodki in odhodki, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih 

knjigah v skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. 

Izkazovanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno zaradi spremljanja 

gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov na ravni države. 
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Pri evidenčnem izkazovanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo denarnega toka, ne pa 

pravila iz Slovenskih računovodskih standardov, ki določajo načelo nastanka poslovnega dogodka. 

Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki, izkazanimi v izkazu prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov. 

 

Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva 

pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je 

nastal in denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan. 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javno finančnih 

prihodkov in odhodkov. 

 

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 372.038 EUR. 

 

Tabela 73: Zapadle obveznosti 

 

Neporavnane obveznosti 

glede na zapadlost 

konto 22  konto 24 Skupaj stanje Skupaj stanje 

kratkoročne obveznosti kratkoročne obveznosti na dan  na dan  

do dobaviteljev do uporabnikov EKN 31.12.2021 31.12.2020 

zapadle do 30 dni 960 0 960 1.035.756 

zapadle od 30 do 60 dni 8.667 0 8.667 771.949 

zapadle od 60 do 120 dni -1.705 0 -1.705 1.231.082 

zapadle nad 120 dni -4.905 0 -4.905 274.214 

Skupaj  3.017 0 3.017 3.313.001 

 

 

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o danih 

posojilih in prejetih vračilih danih posojil ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev in 

prejemkih iz naslova prodaje teh deležev. V letu 2021 nimamo stanja v tem izkazu. 

 

 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov 

določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in je evidenčni izkaz. Vsebuje podatke o prejetih 

zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. 

 

V vrstici zadolževanje se izkažejo zneski, pridobljeni z najemom dolgoročnih posojil. 

V vrstici odplačila dolga se izkazujejo zneski vrnjenih glavnic najetih dolgoročnih in kratkoročnih 

posojil. 

  

V letu 2021 smo imeli v računu financiranja zajeto: 

• domače zadolževanje v višini 880.000 EUR, 

• odplačilo dolga v višini 977.644 EUR 

 

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2021 izkazujemo 97.644 EUR neto 

odplačila dolga. 
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2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu 

prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se nanašajo na leto 2021, razdeljeni 

na prihodke  in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in 

storitev na trgu. 

 

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od 

prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih 

zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-

17/2016/29 z dne 16. 1. 2020), z dopolnitvami navodil (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 

2020). 

 

Finančni prihodki in drugi prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe, razen 

tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.  

 

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

prihodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin ugotovilo, da 

se nanašajo na tržno dejavnost. 

Odhodke tržnih dejavnosti, ki jih spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, smo izkazali na 

podlagi sprejetega Pravilnika o knjiženju in razporejanju stroškov - Javna služba - Tržna dejavnost. 

Za razporejanje stroškov/odhodkov za posamezno vrsto prihodka iz tržne dejavnosti smo uporabili 

sodila, ki so čim bližje dejanski strukturi stroškov/odhodkov, ki so bili potrebni za ustvarjanje te 

vrste prihodka. 

 

Tabela 74: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v EUR, brez centov 

 
  LETO 2020 LETO 2021 

  Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid 

Javna služba 37.829.733 34.356.838 3.472.895 39.117.586 37.020.434 2.097.152 

Tržna dejavnost 621.153 524.167 96.986 750.429 645.392 105.037 

Skupaj zavod 38.450.886 34.881.005 3.569.881 39.868.015 37.665.826 2.202.189 

 

Graf 27: Izkaz prihodkov po vrstah dejavnosti 
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Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe, je pozitiven in znaša 2.097.152 EUR, pozitiven pa 

je tudi poslovni izid iz naslova izvajanja tržne dejavnosti in znaša 105.037 EUR. 

 

Pojasnila k izkazu za leto 2021 v primerjavi z letom 2020:  

 

Poslovni izid javne službe je v letu 2021 nižji za 1.287.853 EUR, iz tržne dejavnosti  pa je, v 

primerjavi s preteklim letom,  višji  za 8.051 EUR.  

 

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti 

(storitev): 

  

a) samoplačniške zdravstvene storitve (rentgenske storitve, estetske operacije …) 

b) plačila pacientov, ker niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja, 

c) plačilo za bivanje enega starša z otrokom (otroški oddelek), 

d) opravljene laboratorijske storitve za druge zavode, 

e) prodaja malic… 

 

 

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 

 

Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih 

skupnosti, iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in od posrednih proračunskih 

uporabnikov smo porabili za izvajanje programov v letu 2021. 

 

 

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI 

SVETA ZAVODA 

 

Bolnišnica Ptuj je v letu 2020 poslovala s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 3.538.593 

EUR. Presežek prihodkov nad odhodki, v višini 3.404.422 EUR je namenila pokrivanju presežka 

odhodkov nad prihodki iz preteklih let, presežek v višini 134.171 EUR pa je ostal nerazporejen. 

 

 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 

2021 

 
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS2021 

 

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: 

ZFisP) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v 

posameznem letu, zbirati na ločenem računu. 

 

Javni zavod mora skladno z računovodskimi pravili ugotoviti presežek po obračunskem načelu 

oziroma po načelu nastanka poslovnega dogodka. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu, se 

zmanjša za presežek, izračunan po 66. členu ZIPRS2021. 

 

Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu, izračunan na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021 se za javne zavode izračuna tako, da se 

presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki 

so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih 

časovnih razmejitev ter za neporabljena sredstva za investicije. 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                              LETNO POROČILO 2021 

 

- 156 - 

 

V nadaljevanju je prikazan izračun ugotovljenega presežka prihodkov po denarnem toku iz 

evidenčnih knjižb. 

 

Tabela 75: Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb v 

EUR 

Zap. št. Oznaka za AOP Naziv konta 2020 2021 

1 401 Prihodki po denarnem toku 33.114.511 42.073.516 

2 437 Odhodki po denarnem toku 31.966.174 42.445.554 

3 485/486 Presežek prihodkov/odhodkov (3=1-2) 1.148.337 -372.038 

4 500 Prejeta vračila danih posojih in prodaja kapitalskih deležev 0 0 

5 550 Zadolževanje 420.000 880.000 

6 512 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 0 

7 560 Odplačila dolga 517.644 977.644 

8 572/573 Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih (8=3+4+5-6-7) 1.050.693 -469.682 

        

        

        

Zap. št. Oznaka za AOP Naziv konta 2020 2021 

9 572 Presežek x (= povečanje sredstev na računih) 1.050.693 -469.682 

10 034 Kratkoročne obveznosti in PČR 9.190.705 16.515.252 

11 054, 055 Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti 116.557 0 

12 

056-(002-

003+004-

005+006-007) Neporabljena sredstva za investicije -2.004.752 -2.447.412 

13 550 Znesek y (13=9-10-11-12) -6.251.817 -14.537.522 

 

Iz podatkov iz zgornje tabele izhaja, da bolnišnica v letu 2021 ni imela izkazanega presežka 

prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka in po ZIPRS2021. 
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