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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE 
 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 

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

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka za leto 2020 

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti za leto 2020 

 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  

 

‒ Obrazec 1: Delovni program 2020 

 

‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020  

 

‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 

 

‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020 

 

‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2020 

 

‒ Obrazec 7: Načrt IT 2020 

 

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 
 

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  

 

1.1. OSEBNA IZKAZNICA 

 

IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ  

 

SEDEŽ: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj 

 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054796 

 

DAVČNA ŠTEVILKA: 35767294 

 

ŠIFRA UPORABNIKA: 27863 

 

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100 

 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278670 

 

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

 

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

 

USTANOVITELJ: Republika Slovenija 

 

DATUM USTANOVITVE: 26. oktober 1874 
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1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA 

 

Splošna bolnišnica Ptuj (v nadaljevanju: SB Ptuj) je bila na današnji lokaciji zgrajena v enem 

letu in uradno odprta 26. 10. 1874. Takrat je bilo na treh oddelkih 100 postelj. Ob 100-letnici 

se je bolnišnica prvič povečala za dodatno stavbo, v kateri so bili oddelek kirurgije, oddelek 

intenzivne nege, transfuzija in lekarna. Sledilo je več prizidkov in gradenj, vse do zadnje, ki je 

bila predana svojemu namenu leta 1994. Zadnjih 25 let bolnišnica ni pridobila novih 

prostorov za izvajanje dejavnosti, izvedene so bile le prenove in posodobitve obstoječih 

prostorov. 

  

Do velike spremembe v organizaciji zdravstvene dejavnosti na Ptuju je prišlo v letu 1991, ko 

sta bila iz TOZD-a, ki je združeval Zdravstveni dom Ptuj in Bolnišnico Ptuj, ustanovljena dva 

samostojna javna zdravstvena zavoda. Kot samostojni javni zdravstveni zavod SB Ptuj 

posluje od izdaje Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni 

zdravstveni zavod z dne 11. 2. 1993. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, 

ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. SB Ptuj je 

regijska bolnišnica, ki zagotavlja zdravstvene storitve 110.000 prebivalcem Spodnjega 

Podravja. 

 

Večino prihodka SB Ptuj ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) za storitve na področju sekundarne bolnišnične 

in ambulantne dejavnosti. Že več let se SB Ptuj  sooča s podcenjenostjo zdravstvenih 

programov, ki jih izvaja.  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, kar predstavlja približno 3 % vseh 

njenih prihodkov.  

 

Pomemben element poslovne politike SB Ptuj je kakovost zdravstvenih storitev, tako 

strokovna, kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. Kakovost 

zdravstvenih storitev zvišuje z načrtovano kadrovsko politiko, rednim strokovnim 

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. 

 

Kot vse bolnišnice v Sloveniji se tudi SB Ptuj sooča s pomanjkanjem strokovnih kadrov, 

predvsem zdravnikov. Posebna pozornost se posveča ustvarjanju pogojev za zaposlovanje 
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zdravnikov iz notranjih virov – pridobivanje novih specializacij in skrb za dobro delovno 

klimo, ki izpolnjuje pričakovanja mladih specialistov. 

 

SB Ptuj je tudi učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov 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. 

 

Bolnišnica se povezuje tudi z lokalno skupnostjo in drugimi subjekti iz lokalnega okolja. 

Bolnišnica nudi ekonomsko in socialno varnost več kot 500 delavcem, ki prihajajo pretežno  

iz lokalnega okolja. 

 

 

1.2.1. DEJAVNOST ZAVODA 
 

Na podlagi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni 

zdravstveni zavod št. 511-02/93-13/1-8 z dne 11. 2. 1993 s spremembami in dopolnitvami ter 

na podlagi Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj št. 01/4-67/14-93 z dne 22. 9. 

1993 s spremembami in dopolnitvami SB Ptuj, kot javni zdravstveni zavod, opravlja 

zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega: 

 

G 47.730 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 z ortopedijo in s specialističnimi ambulantami,  

‒ Ginekološko-porodni oddelek s specialističnimi ambulantami, 

‒ Interni oddelek s specialističnimi ambulantami, 

‒ Otroški oddelek s specialističnimi ambulantami, 

‒ Oddelek za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine s specialističnimi 

ambulantami, 

‒ Oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje, 

‒ Oddelek za RTG in ultrazvočno diagnostiko,  

‒ Lekarna, 

‒ Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, 

‒ Fizioterapija, 

‒ Očesna specialistična ambulanta, 

‒ Otorinolaringološka specialistična ambulanta, 

‒ Specialistična nevrološka ambulanta, 

‒ Raziskovalna dejavnost. 

 

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

in odgovornostih v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. 

 

1.2.3. ORGANI ZAVODA 
 

 

Zavod SB Ptuj ima naslednje organe: 

- svet zavoda SB Ptuj, ki šteje  7 članov: 

➢ Ustanovitelj – 4 člani, 

➢ Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 1 član, 

➢ Mestna občina Ptuj – 1 član, 

➢ SB Ptuj – 1 član. 

- direktorja zavoda, 

- strokovnega vodjo zavoda, 

- strokovni svet zavoda, 

- posvetovalne organe, 

- kolegij glavnih sester in vodij enot, 

- disciplinsko komisijo, 

- druge organe oz. komisije.  
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1.2.4. VODSTVO ZAVODA 
 

➢ Anica Užmah, mag. posl. ved.; 

➢ prim. viš. pred. dr. Teodor Pevec, dr. med., svetnik; 

➢ mag. Natalija Galinec, dipl. m. s., univ. dipl. org. 
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1.3. POSLANSTVO IN VIZIJA IN VREDNOTE SPLOŠNE BOLNIŠNICE 

PTUJ 
 

 

1.3.1. POSLANSTVO BOLNIŠNICE 

 

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

sekundarne zdravstvene dejavnosti, ki so primarno namenjene zdravljenju pacientov iz 

severovzhodne Sloveniji, pa tudi širše. 

 

Naloga bolnišnice je, kot del slovenskega zdravstvenega sistema, prispevati k čim boljšemu 

zdravstvenemu stanju in s tem h kakovosti življenja prebivalstva v Spodnjem Podravju in 

širšem okolju. Zaradi zmožnosti uresničevanja tega poslanstva si vodstvo in zaposleni v 

bolnišnici nenehno prizadevamo za kakovostno izvajanje vseh procesov na sekundarni 

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

zdravstvenih storitev, promocijo zdravja v regiji ter prepoznavo bolnišnice kot uglednega in 

družbeno odgovornega akterja v regiji.   

 

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

kot svojca in zaposlenega. 
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1.3.2. VIZIJA BOLNIŠNICE 

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

ostati sodobna bolnišnica, ki bo z upoštevanjem temeljnih usmeritev zagotavljala:  

❖ ohranitev in razvoj SB Ptuj kot osrednje zdravstvene ustanove Spodnjega 

Podravja, 

❖ ohranitev in enakomeren, skladen ter uravnotežen razvoj vseh osnovnih 

bolnišničnih dejavnosti, ki bodo na voljo prebivalcem Spodnjega Podravja in 

tudi širše v severovzhodni ter preostali Sloveniji, 

❖ nadgradnja osnovnih dejavnosti s posameznimi specialnimi storitvami,  

❖ uvajanje novih metod v postopke oz. procese zdravljenja in diagnosticiranja ter 

izvajanje novih storitev v medicinski oskrbi in zdravstveni negi, 

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

zaposlene,  

❖ skrb za izobraževanje in dodatno usposabljanje vseh zaposlenih, 

❖ spodbujanje raziskovalnega dela in sodelovanja z raziskovalnimi in razvojnimi 

institucijami ter učnimi zavodi, 

❖ odprtost za tržne novosti in  poslovne priložnosti, 

❖ povezovanje z drugimi subjekti v zdravstvu (Ministrstvo za zdravje, ZZZS, …) 

ter dosegala ključne cilje v prihodnosti: 

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

kakovostna varna in pravočasna, 

✓ omogočiti dostopnost do zdravstvenih storitev vsem, ki jih potrebujejo, 

✓ nenehno uvajati izboljšave in skrbeti za kakovost,  

✓ povečati promocijo zdravja in osveščati prebivalce o skrbi za lastno zdravje,  

✓ zadovoljni zaposleni in njihova pripadnost organizaciji,  

✓ sodobnost in prepoznavnost bolnišnice v slovenskem prostoru in širše,  

✓ uravnoteženo poslovanje in poslovno uspešnost, 

✓ prepoznavna in ugledna regijska bolnišnica z mednarodno akreditiranimi storitvami 

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

do novosti in prilagodljivosti. 

 

1.3.3. TEMELJNE VREDNOTE 

 

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

skrb za pacienta. Odnos do pacientov je ključen pri nudenju zdravstvenih storitev. Vse več 

pozornosti se namenja pravicam pacientov, in tudi ti so čedalje bolj seznanjeni z njimi. V 

bolnišnici Ptuj s pacienti razvijamo partnerski odnos, ki temelji na obojestranskih pravicah in 

odgovornostih. Bolnikom je potrebno razložiti vse možnosti v zvezi z zdravljenjem in obenem 

v celoti spoštovati njihove odločitve. Paciente informirati in dosledno upoštevati njihovo 

voljo, je temelj partnerskega odnosa.  
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Osredotočenost na pacienta je povezana tudi z drugimi vrednotami, ki smo jim 

zavezani: 

o strokovnost vseh zaposlenih, ki temelji na nenehnem izobraževanju, 

usposabljanju in izpopolnjevanju, 

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

zaposlenih, 

o multidisciplinaren pristop k zdravljenju,  

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

zasledovanju skupnega cilja – nudenje najustreznejših storitev pacientu, 

o racionalna izraba virov in optimizacija stroškov,  

o zaupanje med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev, 

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

zdravstvenih poklicih: od spoštovanja življenja do upoštevanja posameznika in 

njegove volje. 
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2. ZAKONSKE PODLAGE  
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

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

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 

14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US), 

‒ 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – 

ZZDej-K in 36/19), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

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 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za 

leto 2020, 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 

z ZZZS. 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 

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

55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

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

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

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

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 

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

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 

94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 

100/15, 75/17 in 82/18), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 

108/13 in 100/15), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

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

službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 

2019), 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), dopolnitev navodil (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 

2020). 

 

 

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

 

- 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, 

- 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 organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici dr. 

Jožeta Potrča Ptuj, 2017, 

- 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 volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda in imenovanje volilnih organov 

za izvedbo volitev, 2017, 

- 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, 

- 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, 
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- 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 o odrejanju nadurnega dela v Splošni bolnišnici Ptuj, 2010, s spremembami in 

dopolnitvami, 

- 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, 

- Požarni red, 2008, 

- Prenovljen načrt integritete, 2014, 

- Katalog informacij javnega značaja Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2019. 
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3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA 

NAČRTA ZA LETO 2020 
 

 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

‒ dopis Ministrstva za zdravje št. 410-41/2019/1 z dne 20.12.2019 – Prva izhodišča za 

pripravo finančnih načrtov za leto 2020, 

‒ dopis Ministrstva za zdravje št. 410-41/2019/23 z dne 29.6.2020 – Končna izhodišča 

za pripravo finančnih načrtov za leto 2020, 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 

(ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 - ZDLGPE), 

‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 

2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, 

‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

‒ Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 

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

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

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

ZDOdv, 67/17 in 84/18), 

‒ Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2019, 

‒ Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2019, 

‒ Splošni dogovor za leto 2020.  

 

 

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije iz poletne napovedi 

gospodarskih gibanj 2020, ki jih je objavil UMAR (Urad za makroekonomske analize in 

razvoj) in smo jih upoštevali v načrtovanju za leto 2020: 

- Realna rast bruto domačega proizvoda                                                               -7,6 % 

- Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega                                       1,4 % 

      Od tega v javnem sektorju                 4,9 % 

- Realna rast povprečne bruto plače na  zaposlenega      1,1 % 

      Od tega v javnem sektorju         4,5 % 

- Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)       6,7 % 

- Letna stopnja inflacije (dec t/ dec t-1)        0,7 % 

- Povprečna letna rast cen – inflacija        0,4% 

 

 

Pri načrtovanju prihodka smo upoštevali: 

- Realizacijo programov z upoštevanjem omejitev, ki vplivajo na obseg izvedenih 

programov, zaradi ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom; 

- Obseg delovnega programa določenega v pogodbi z ZZZS za leto 2019 z aneksi po cenah 

na dan 1.1.2020; 

- Obseg delovnega programa v skladu s sprejetim Splošnim dogovorom za leto 2020 (v 

nadaljevanju SD); 

- Povečanje prihodkov iz naslova širitve programa za razvojno ambulanto z vključenim 

centrom za zgodnjo obravnavo zaradi spremembe standarda – povečanje za 0,5 socialnega 

delavca; 
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Pri načrtovanju  stroškov dela smo upoštevali: 

- Višje stroške v skladu s sprejetimi dogovori s sindikati in aneksi h kolektivnim pogodbam, 

ki so bile sprejete v letu 2018  (spremembe uvrstitve nekaterih delovnih mest v plačne 

razrede, jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe, spremenjeni dodatki za nočno, 

nedeljsko in praznično delo, višja minimalna plača); 

- Višje stroške dela zaradi izpolnjevanja pogojev za napredovanje, pravica do izplačila 1. 

12. 2020.; 

- Višje stroške zaradi izplačila redne delovne uspešnosti od 1. 7. 2020; 

- Višje premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja v skladu z določili 

Zakona o kolektivnem in dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence; 

- Višje stroške dela zaradi nujnih dodatnih zaposlitev zaradi kadrovske podhranjenosti; 

- Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaradi odsotnosti javnih 

uslužbencev in nezasedenosti delovnih mest in za delovno uspešnost iz naslova prodaje 

storitev na trgu; 

 

Stroške materiala in storitev načrtujemo nižje od realizacije 2019 zaradi izvajanja manjšega 

obsega delovnega programa; 

 

Predlog Finančnega načrta po obračunskem načelu je pripravljen v skladu z izhodišči 

Ministrstva za zdravje in izkazuje izravnan poslovni rezultat. Pri pripravi načrta prihodkov in 

odhodkov po vrstah dejavnosti smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje  v zvezi z 

razmejitvijo dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, ki velja od 1. 1. 2019 kot tudi 

določila Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti, ki določa, da je potrebno voditi ločene računovodske evidence po posameznih 

dejavnostih z uporabo sodil za razmejevanje posrednih stroškov po dejavnostih.  

 

Plan investicij in vzdrževalnih del je pripravljen v skladu s potrebami in razpoložljivimi viri 

financiranja. Glede na to, da se v letu 2020 izvaja investicijski projekt Izgradnja trafo postaje 

in nakup diesel agregata, s katerim smo uvrščeni v Načrt razvojnih programov Proračuna RS, 

načrtujemo obvezno združevanje dela amortizacije skladno z Zakonom o investicijah v javne 

zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS. Obveznost nakazila dela amortizacije na 

posebni račun pri Ministrstvu za zdravje  znaša 20 % amortizacije, ki jo prizna plačnik ZZZS 

v cenah zdravstvenih storitev. 

 

Če bodo nastale dodatne spremembe pri financiranju programov v letu 2020, ki bi pomembno 

vplivale na pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt SB Ptuj za leto 2020, bo 

pripravljen rebalans finančnega načrta. 
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4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2020 

 

4.1. LETNI CILJI 

 

Primarni letni cilj SB Ptuj v letu 2020 bo skrb za izvajanje kadrovsko in tehnološko 

optimiziranih procesov in vzdržno finančno poslovanje. Učinkovito in uspešno poslovanje 

bolnišnice pomeni tudi izpolnitev pogodbenih obveznosti do ZZZS. 

V letu 2020 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.322 EUR. 

Na letne cilje bolnišnice v letu 2020 vplivajo posebne okoliščine zaradi zmanjšanja širjenja 

virusa SARS – Cov2. V marcu 2020 je bila razglašena epidemija koronavirusne bolezni 

zaradi česar se je moral v bolnišnici spremeniti način dela. Izvedli so se nenačrtovani nakupi 

zaščitnih sredstev in opreme ter aparatov. Izvedene so bile aktivnosti in varovalni ukrepi 

usmerjeni v zaščito bolnikov in zaposlenih pred virusom  (omejevanjem socialnih stikov, 

prepoved obiskov, zaprtje vhodov, organizacijsko preoblikovanje…). Bolnišnica je aktivno 

sodelovala z domovi starejših v regiji in pomagala pri obvladovanju epidemije v DSO 

Ljutomer. 

V času epidemije je bolnišnica zaradi omejitve izvajanja rednega programa zdravstvene 

dejavnosti dosegla bistveno nižjo realizacijo storitev kot v letu 2019, obenem pa imela višje 

stroške zaradi izrednih nakupov zaščitnih sredstev po bistveno višji ceni, zaradi dodatkov 

zaposlenih za delo v času epidemije in zaradi odvzetih brisov. 

Ker se je v zadnjih desetletjih premalo vlagalo v prostore oz. bolnišnične stavbe, bolnišnica 

posluje v zelo težkih in nevzdržnih prostorskih razmerah. Prostorske težave bolnišnice so se v 

epidemiji še dodatno pokazale. Zaradi pomanjkanja prostorov  in razdrobljenosti je poslovne 

procese težko organizirati optimalno. Problem je tudi, da je glavna stavba kirurškega in 

internega oddelka spomeniško zaščitena. Prostorska širitev z izgradnjo urgentnega centra bo 

zato eden glavnih ciljev v letu 2020. S prostori za izvajanje urgentne dejavnosti bi se bistveno 

izboljšali logistični in prostorski pogoji. Bolnišnica sama nima finančnih zmožnosti za rešitev 

prostorskih težav in lahko izvaja le manjša vzdrževalna dela zato računa na pomoč države. 

Prepričani smo, da bi morali na državni ravni razmisliti poleg izgradnje UC tudi o nujnosti 

izgradnje 1. nadstropja za prepotrebne prostore operativnih strok. 

Trudili se bomo, da ohranimo obstoječi obseg dejavnosti v mreži na sekundarni ravni in 

usmerili napore v povečevanje dostopnosti zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih 

programov za skrajševanje čakalnih dob in s ponudbo samoplačniških storitev.   

V skladu s strateškimi usmeritvami in dolgoročnimi cilji in z upoštevanjem spremenjenih 

razmer zaradi koronavirusa, smo izpostavili letne cilje za 2020 v šestih ključnih področjih. 
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1. 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. 

 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

  

 

4. 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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5. 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 izobraževanjih. Kontinuirano bomo 

spremljali in analizirali absentizem, s ciljem zmanjšanja. 

 

6. Prostori, oprema, informacijska podpora 

 

 

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

rednega vzdrževanja zgradb, prostorov in opreme. Zagotavljanje nemotenega delovanja  

informacijskih sistemov, posodabljanje in nadgradnja.  

 

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI 

IN VARNOSTI 
 

V SB Ptuj bomo tudi v letu 2020 redno spremljali obvezne kazalnike kakovosti, ki so 

predpisani s strani Ministrstva za zdravje. Ciljne vrednosti so predstavljene v tabeli v 

nadaljevanju. 

 

 

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti po četrtletju za leto 2019 in plan za leto 2020 

  KAZALNIKI KAKOVOSTI   Vrednosti 2019 Plan 2020 

    1/4 2/4 3/4 4/4  

21 Razjeda zaradi pritiska (RZP) 

  1. kazalnik -  vse RZP 4,50 % 4,0 % 4,04 % 5,22 % < 4,5 % 

  
2. kazalnik - pacienti RZP pridobili 

v bolnišnici 
1,79 % 1,15% 1,18 % 1,27 % < 1,5 % 

  
3. kazalnik - pacienti so imeli RZP 

že ob sprejemu v bolnišnico 
2,99 % 2,85 % 2,94 % 3,03 % 

Dosledno 

prijavljanje 

67 
Padci pacientov 

  

  
1. kazalnik - Prevalenca vseh 

padcev v bolnišnici 
0,6‰ 0,73‰ 0,5‰ 0,06‰ < 0,61 ‰ 

  
2. kazalnik - Incidenca padcev s 

postelje v bolnišnici 
0,26‰ 0,42‰ 0,25‰ 0,06‰ <0,31 ‰ 

  
3. kazalnik - Padci pacientov s 

poškodbami 
0,00‰ 8,3‰ 12,5‰ 0,00‰ < 10,4 ‰ 

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku 

  Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom 

  Število operacijskih dvoran 3 3 3 3 3 

  
Perioperativni čas operacijske 

dvorane (v minutah) 
450 min 450 min 450 min 450 min 450 min 

  
število dni obratovanja operacijskih 

dvoran 

57 dni 

x 3 

61 dni 

x 3 

64 dni 

x 3 

62 dni 

x 3  

Vse dovoljene 

delovne dni 

  
Skupna operativna kapaciteta (v 

minutah) v tem tromesečju 
76950 85050 61920 

 

83700 

Merjenje s 

programom 
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Skupni operativni čas v tem 

tromesečju (v minutah) 
65520 71280 54540 62160 

Merjenje s 

programom 

  
Število operativnih posegov (redni 

obratovalni čas) v tem tromesečju 
696 706 557 639 

Merjenje s 

programom 

  
Število načrtovanih operativnih 

posegov 
727 704 579 621 

Merjenje s 

programom 

  

Število odpadlih načrtovanih 

operativnih posegov v tem 

tromesečju 

31 14 22 18 
Merjenje s 

programom 

  Delež odpadlih operacij 4,3% 4,3% 4,3% 2,8% < 4 % 

  
Število urgentnih operacij v tem 

tromesečju 
9 16 16 20 

Ne moremo 

vplivati 

  Delež urgentnih operacij 1,3% 2,2% 2,8% 3,3% 
Ne moremo 

vplivati 

  Izkoriščenost operacijske dvorane 85,1% 83,8% 75% 74,3% 

>80% za dneve, 

ko OP dvorana 

obratuje 

  
Povprečno trajanje operacije        (v 

minutah) 
94,14 100,96 83,37 97,28 

Ne moremo 

vplivati 

  Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija) 

  Število operacijskih dvoran 2 2 2 2 2 

 
Perioperativni čas operacijske 

dvorane (v minutah) 
420 min 420 min 420 min 420 min 420 min 

  
Število dni obratovanja 

operacijskih dvoran 
57 dni x 2 61 dni x 2 64 dni x 2 62 dni x 2 

Vse dovoljene 

delovne dni 

  
Skupna operativna kapaciteta (v 

minutah) v tem tromesečju 
47880 52080 52920 52080 

Merjenje s 

programom 

  
Skupni operativni čas v tem 

tromesečju (v minutah) 
40455 46155 40080 43140 

Merjenje s 

programom 

  
Število operativnih posegov (redni 

obratovalni čas) v tem tromesečju 
1167 1322 1179 1235 

Merjenje s 

programom 

  
Število načrtovanih operativnih 

posegov 
1111 1033 1198 1265 

Merjenje s 

programom 

  

Število odpadlih načrtovanih 

operativnih posegov v tem 

tromesečju 

56 22 19 30 
Merjenje s 

programom 

  Delež odpadlih operacij 5,6% 2,13% 1,59% 2,43% < 3 % 

  
Število urgentnih operacij v tem 

tromesečju 
256 311 360 384 

Merjenje s 

programom 

  Delež urgentnih operacij 21,9% 23,5% 30,5% 31,1% 
Ne moremo 

vplivati 

  Izkoriščenost operacijske dvorane 84,5% 88,6% 75,7% 82,8% 

>80% za dneve, 

ko OP dvorana 

obratuje 

  
Povprečno trajanje operacije (v 

minutah) 
34,67 34,91 34,0 34,94 

Ne moremo 

vplivati 

71 MRSA 

  

Ali v vaši ustanovi redno 

odvzemate nadzorne kužnine z 

namenom odkrivanja nosilcev 

MRSA? 

da da da da 

Upoštevati vse 

kriterije za 

odvzem kužnin 

  

Koliko bolnikom ste ob sprejemu v 

tem tromesečju odvzeli nadzorne 

kužnine? 

281 232 238 214 

Upoštevati vse 

kriterije za 

odvzem kužnin 

  

Število vseh bolnikov, pri katerih je 

bila ugotovljena MRSA v vaši 

ustanovi v tem tromesečju 

22 15 15 17 

Upoštevati vse 

kriterije za 

odvzem kužnin 
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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) 

12 10 12 12 

Ne moremo 

vplivati, 

upoštevati vse 

kriterije za 

odvzem kužnin 

  

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) 

10 5 3 5 < 6 

22 Čakalna doba na CT 0,000 0,000 0,000 0,000 <1% 

47 Pooperativna trombembolija 0,000 0,000 0,000 0,000 <1% 

65 Poškodbe z ostrimi predmeti 3 2 1 1 
Dosledno 

prijavljanje 

70 Nenamerna punkcija ali laceracija 0 0 0 0 
Dosledno 

prijavljanje 

  Higiena rok 

  
Upoštevanje higiene rok na enoti za 

intenzivno terapijo 
 81,5 %  73 % >80% 

  
Upoštevanje higiene rok v vseh 

ostalih oddelkih 
 81,9 %  74,5 % >80% 

  Neustrezni sprejemi* 0 0 0 0 <1% 

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-5: Seznam 

meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov). 

 

 

OPIS KAZALNIKOV KAKOVOSTI 

 

Kazalnik 21: Razjeda zaradi pritiska (v nadaljevanju RZP) 

 

Kazalnik kakovosti število pridobljenih RZP se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 

povečal za 0,19%, v primerjavi z letom 2017 za 0,18%.  Najpogostejše mesto nastanka RZP je 

še vedno peta in trtica, kar je tudi primerljivo s podatki iz svetovne literature. Povečanje 

števila RZP pripisujemo bolj doslednemu prijavljanju RZP, saj smo v lanskem letu 

sistematizirali delovno mesto sestre za oskrbo kronične rane. Tudi v letu 2020 si želimo 

doslednega prijavljanja RZP, obenem pa si želimo zmanjšanje pridobljenih RZP. V ta namen 

smo dali v plan nabave na oddelku za intenzivno terapijo nego, anestezijo in terapijo bolečin, 

kjer se je število RZP nekoliko povečalo za bolnike, ki imajo povečano tveganje za nastanek 

RZP, blazine za razbremenjevanje in preprečevanje nastanka preležanin. Tudi v letu 2020 

bomo dokupili ABSO podloge ter izvedli izobraževanje z učnimi delavnicami na področju 

preprečevanja RZP. 

 

Kazalnik 67: Padci pacientov 

 

V skrbi za preprečevanje padcev pacientov bomo tudi v letu 2020 nadaljevali z ozaveščanjem 

zaposlenih in pacientov ter z redno oceno tveganja pacientov za padec. Na kirurškem oddelku, 

kjer smo v preteklem letu zaznali ob polletju povečano število padcev bolnikov v sobi ali 

hodniku v nočnem času, smo uvedli obvezno spremstvo bolnikov na WC pred spanjem. 

Vsakega bolnika, ki uporablja bergle spremljamo na WC med 21. in 22. uro. V zadnjem 
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obdobju se je število padcev zmanjšalo. Z aktivnostmi, ki smo jih uvedli, želimo nadaljevati 

tudi v letu 2020. 

 

Kazalnik 71: MRSA 

 

V letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo število oz. delež bolnikov s pridobljeno 

kolonizacijo/okužbo MRSA na raven leta 2017. Podatki so primerljivi številu bolnikov 

koloniziranih z MRSA v svetu, Sloveniji in Evropi. V naši bolnišnici si želimo, da bi se 

število prenosov z okužbo MRSA zmanjšalo, oz. vsaj ostalo na ravni, ki smo jo dosegli v 

preteklem letu. Kljub zmanjšanju števila prenosov, bomo zamenjali trenutne plašče, ki jih 

uporabljamo v izolacijskih sobah s plašči, ki niso prepustni in ni možnosti da se delovna 

obleka umaže. 

 

Kazalnik 23: Učinkovitost dela v operacijskem bloku 

 

Kazalnik učinkovitost dela operacijskih dvoran iz preteklih let je dober. V primerjavi z 

ostalimi slovenskimi bolnišnicami je povprečje zasedenosti operacijskih dvoran z več kot 

osemdeset odstotki boljše od ostalih bolnišnic.  

V Centralnem operacijskem bloku bomo tudi v letu 2020 opravljali velike operacije v treh 

operacijskih dvoranah. Ambulantne kirurške posege (dnevno kirurgijo) bomo opravljali v 

dveh malih operacijskih dvoranah, ki sta locirani na kirurškem in ginekološko porodnem 

oddelku. Želimo ohraniti zasedenost operacijskih dvoran, vendar nam zaradi novega 

koronavirusa (SARS-CoV-2) ne bo uspelo, saj so bile v času epidemije prekinjene vse 

elektivne operacije. Izkoriščenost operacijskih dvoran se bo zmanjšala, saj je potrebno 

vsakega bolnika v operacijski dvorani obravnavati kot potencialno kužnega. Prav tako se bo 

število operativnih posegov zaradi epidemije v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo. 

 

V kolikor bomo uspeli pridobiti nov informacijski sistem bo merjenje učinkovitosti dela v 

operacijskem bloku lažje in bolj natančno. Sedaj merimo učinkovitost dela v operacijskem 

bloku še ročno. 

 

 

Kazalnik 22: Čakalna doba na CT 

 

V letu 2020 bo na preiskavo CT čakalo manj kot en odstotek bolnikov.  

 

 

Kazalnik 47: Pooperativna trombembolija 

 

V letu 2020 bomo upoštevali vse aktivnosti za preprečevanje pooperativne trombembolije.  

 

 

Kazalnik 65:Poškodba z ostrim predmetom 

 

V letu 2019 smo izvedli dodatna izobraževanja zaposlenih o pomenu prijave poškodb z ostrim 

predmetom, kar bomo ponovili tudi v letu 2020. Ugotavljamo, da se je število prijav 

povečalo, zato si želimo tudi v letu 2020 dosledno prijavljanje poškodb z ostrim predmetom. 

Zaposlene bomo še naprej spodbujali k uporabi  varnih igel.  
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Kazalnik :Higiena rok 

 

Na področju higiene rok bomo spremljali kazalnik 2 krat letno po navodilih NAKOBO. V 

primerjavi s prejšnjimi leti z rezultati v letu 2019 nismo bili zadovoljni, vendar so bili še 

vedno boljši od povprečja kazalnikov ostalih slovenskih bolnišnic in v svetu. V letu 2020 

bomo izvedli več opazovanj higiene rok, kjer bo vključenih več posameznikov. Za lažje 

spremljanje in analizo kazalnika higiene rok smo z letošnjim letom pridobili aplikacijo za 

spremljanje higiene rok. Na izobraževanje za opazovalca higiene rok smo že prijavili dodatno 

diplomirano medicinsko sestro, ki bo v pomoč SOBO. V načrtu imamo redna letna 

izobraževanja, tako teoretična kot tudi praktična. Člani delovne skupine bodo v okviru svojih 

oddelkov motivirali sodelavce za urejenost rok in upoštevanje »5 trenutkov za higieno rok«.  

 

Kazalnik : Neustrezni sprejemi 

 

V letu 2020 načrtujemo manj kot odstotek neustreznih sprejemov.  

 

Klinične poti 

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve 

Naziv klinike, 

inštituta, oddelka 

ali službe 

Naziv klinične poti Datum 

zadnje 

posodobitve 

Prispevek klinične poti k 

racionalnejši obdelavi 

pacienta 

Oddelek PBZ Sprejem bolnika na PBZ 2016 
Obravnava pacienta po 

PZN. 

Očesna ambulanta Operacija sive mrene 2018 Manj zapletov 

Kirurški oddelek Samoplačniška fimoza 2017 
Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

Kirurški oddelek 
Operacija žolčnih 

kamnov 
2014 

Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

Kirurški oddelek 
Operacija ingvinalne 

kile 
2014 

Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

Kirurški oddelke Artroskopija kolena  
Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

Kirurški oddelek Transfuzija 2018 Manj zapletov 

Ginekološki-

porodni oddelek 

Obravnave nosečnice s 

placento previo 
2018 

Hitrejši čas obravnave, 

manj zapletov 

Ginekološki-

porodni oddelek 

Obravnave nosečnice s 

sumom na 

preeklampsijo 

2018 
Hitrejši čas obravnave, 

manj zapletov 



SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ                                                     PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2020 

 

26 

 

Ginekološki-

porodni oddelek 

Kiretaža, umetna 

prekinitev nosečnosti z 

zdravili 

2014 
Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

Ginekološki-

porodni oddelek 
Cerclage, 2014 

Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

Ginekološki-

porodni oddelek 
Bartholinitis, 2014 

Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

Ginekološki-

porodni oddelek 
Histerosalpingografijo 2014 

Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

Interni oddelek Sprejem bolnika v EIIT 2014 Hitra obravnava bolnika 

Oddelek za 

intenzivno 

terapijo, nego, 

anestezijo in 

terapijo bolečin 

Transplantacija 2014 Hitra obravnava 

Oddelek za 

intenzivno 

terapijo, nego, 

anestezijo in 

terapijo bolečin 

Sprejem bolnika v 

operacijsko 
2014 Manj zapletov 

Ambulanta za 

kronično rano 

Obravnava bolnika s 

kronično rano v 

ambulantni dejavnosti 

2019 
Hitrejši čas zdravljenja, 

pravilna uporaba oblog 

Ambulanta za 

kronično rano 

Obravnava bolnika s 

kronično rano v 

hospitalni dejavnosti 

2019 
Hitrejši čas zdravljenja, 

pravilna uporaba oblog 

Dietetika 
Prehranska obravnava 

pacienta 
2019 

Pravilna izbira enteralnega 

pripravka 

Kirurški oddelek Operacija krčnih žil 2019 
Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

Kirurški oddelek 
Operacija karpalnega 

kanala 
2019 

Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

Kirurški oddelek 
Operacija ingvinalne 

kile v lokalni anesteziji 
2019 

Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

Kirurški oddelek 
Operacija ingvinalne 

kile v splošni anesteziji 
2019 

Krajši čas hospitalizacije, 

manj zapletov 

V letu 2020 bomo po potrebi posodobili obstoječe klinične poti in uvedli dve novi klinični 

poti. 
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4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 
 

 

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev in aktivnosti na področju NNJF 

 

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

finančnim poslovanjem. Iz tega razloga bomo nadgrajevali sistem izvajanja notranjih 

nadzorov in presoj, prav tako pa bomo izvajali aktivnosti povezane z uresničevanjem  načrta 

integritete  v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Notranji nadzor 

javnih financ (NNJF) mora zagotoviti poslovanje skladno z načeli zakonitosti, preglednosti, 

učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.  

 

Ustrezno vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizijske dejavnosti zagotavlja 

doseganje zastavljenih ciljev ob smotrni porabi sredstev in spoštovanju zakonodaje  in drugih 

predpisov. 

 

Bolnišnica ima vzpostavljeno strukturo za celovito obvladovanje poslovnih tveganj, 

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

celovito obvladovanje poslovnih tveganj po lastnih potrebah. Tveganja v bolnišnici so na 

večini področij v sprejemljivih odmikih. 

 

 

Načrtovane aktivnosti na področju NNJF v letu 2020 bodo usmerjene v: 

- uravnoteženo poslovanje, 

- spremljanje izvajanja priporočil notranje revizijske dejavnosti, 

- izvedba načrtovanih notranjih revizij za leto 2020, 

- dopolniti načrt integritete z novim registrom obvladovanja poslovnih tveganj, 

- preverjanje delovanja notranjih kontrol na področju obračuna plač, procesa nabave 

materiala in opreme, vodenja čakalnih seznamov. 

  

 
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 

 

 

Splošna bolnišnica Ptuj ima izdelan register tveganj že od leta 2009, ki ga posodablja in 

dopolnjuje. V registru tveganj je za posamezen poslovni proces opredeljeno tveganje, 

verjetnost, posledice, ukrep, rok ter odgovorni nosilec za posamezen proces. Centralni register 

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

letnimi cilji, ki so v pretežni meri vezana na finančne kazalnike, tako na poslovnem  kot tudi 

na medicinskem področju, zato bo register tveganj posodobljen in dopolnjen z opredelitvijo 

notranjih kontrol obvladovanja tveganj, ki bodo vezana na obvladovanje strokovnih tveganj 

na posameznih medicinskih področjih. 

  

V bolnišnici se zavedamo, da je v trenutnih razmerah potrebno varčevanje in racionalna 

poraba sredstev za zdravstvo, zato že od leta 2008 izvajamo različne ukrepe za zmanjševanje 

stroškov materiala, storitev in stroškov dela, vendar v bolnišnici ostaja problem prilivov, saj 

še vedno prihaja do velikega manjka sredstev zaradi nepriznanja in neplačila dejansko 

opravljenega dela (preseženi programi, realizirana utež). 
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Ključna tveganja, ki lahko ogrozijo uresničevanje zastavljenih ciljev z ukrepi za njihovo 

obvladovanje za leto 2020: 

 

 

Tveganje: Verjetnost realizacije uravnoteženega poslovnega izida. 

Ukrep: Dosledno izvajanje aktivnosti in ukrepov določenih v finančnem načrtu in načrtu 

delovnega programa. 

 

Tveganje: Nedoseganje obsega delovnega programa  po pogodbi z ZZZS in posledično 

nezmožnost realizacije načrtovanega prihodka. 

Ukrep: Permanentno spremljanje realizacije programov  in takojšnje ukrepanje pri odklonih. 

V primeru nezmožnosti realizacije programov zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali 

preseganja realizacije zaradi povečanih potreb, se bo predlagalo prestrukturiranje programov 

v skladu z določili Dogovora. 

 

Tveganje: Ogroženost in nevarnost prenosa okužbe s koronavirusom znotraj bolnišnice. 

Ukrep: Stalna skrb za ravnanje po navodilih pristojnih strokovnih inštitucij, ozaveščanje 

zaposlenih za izvajanje priporočenih ukrepov in nadzor nad uporabo standardov, stalna 

pripravljenost na sprejem okuženega pacienta v smislu zagotavljanja in uporabe ustreznih 

zaščitnih sredstev in prostorov. 

 
Tveganje: Nezadostna informacijska podpora zdravstvenih procesov in nezmožnost 

zagotovitve virov za posodobitev. 

Ukrep: Spremljanje zahtev in potreb uporabnikov in prenova informacijskega sistema  ter 

povezanost s poslovnim informacijskim sistemom. 

 

Tveganje: neustreznost evidentiranja opravljenih storitev   

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

nadzor nad ustreznostjo evidentiranja glede na navodila ZZZS. Pravilno kodiranje. 

 
Tveganje: Nezmožnost realizacije v finančnem načrtu določenega obsega stroškov materiala 

in storitev.   

Ukrep: Mesečno preverjanje porabe tako količinsko kot po strukturi. Proučevanje procesov, 

ki po porabi izstopajo in izvajanje procesnih sprememb za znižanje stroškov. Stalno 

spremljanje cen zdravil in ostalega potrošnega materiala. 

 
Tveganje: Poslabšanje  kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti.  

Ukrep: Sprotno spremljanje realizacije načrtovanega denarnega toka in skrbno načrtovanje 

investicijskih nabav, nadzor nad naročanjem storitev in blaga, učinkovita izterjava terjatev, 

zmanjšanje zalog materiala.  

 
Tveganje: Nezmožnost obnavljanja števila zaposlenih za izvajanje delovnega programa.  

Ukrep: Nadomeščanje odhodov zaposlenih, pridobitev specializacij zdravnikov, sodelovanje 

z izobraževalnimi ustanovami. 
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4.3.3. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 

 

Bolnišnica nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Skladno s poslanstvom, 

vizijo in strateškimi cilji, ki so strokovna, pravočasna, kvalitetna in varna obravnava 

pacientov – uporabnikov zdravstvenih storitev, cilji notranjega nadzora javnih financ, ki so 

ekonomsko in učinkovito poslovanje bolnišnice, v letu 2020 načrtujemo naslednje aktivnosti 

notranje revizijske dejavnosti: 

 

1. Notranja revizija procesa zaračunavanja zdravstvenih in drugih storitev: 

- tveganje: storitve se ne zaračunavajo, storitve se ne zaračunavajo pravilno, storitve se 

ne zaračunavajo po pravilnih cenah, neizpolnjevanje in kršenje veljavnih predpisov, 

- poslovni cilj: pravilno zaračunavanje, skrb za prihodke in denarni tok, 

- revizijski cilj: preveriti in oceniti zadovoljivost delovanja notranjih kontrol za 

obvladovanje cen storitev in procesa fakturiranja, 

- revizijsko področje: učinkovitost, uspešnost in gospodarnost poslovanja, 

- revizijsko obdobje: obstoječe stanje, 

- čas izvedbe revizije: 31. 10. 2020. 

 

2. Notranja revizija porabe sredstev za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela: 

- tveganje: neracionalna raba javnih sredstev, kršenje določil veljavnih pravnih podlag, 

- poslovi cilj: optimizacija stroškov, 

- revizijski cilj: preveriti in oceniti zadovoljivost delovanja notranjih kontrol za 

obvladovanje stroškov prevoza na delo in iz dela, 

- revizijsko področje: učinkovitost, uspešnost in gospodarnost poslovanja, 

- revizijsko obdobje: obstoječe stanje, 

- čas izvedbe revizije: 31. 10. 2020. 

 

Na področju notranjega nadzora bo tudi v letu 2020 bolnišnica izvajala načrt integritete 

skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.  Načrt integritete vsebuje  ukrepe 

za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije. Integriteta pomeni 

skladno, pošteno, odkrito, etično in odgovorno delovanje posameznika ter bolnišnice. 

Preverjeno bo tudi uresničevanje priporočil preteklih notranjerevizijskih pregledov. 
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5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO 

ZASTAVLJENE CILJE 

 

Letne cilje bomo merili s kazalniki, ki so predstavljeni v  nadaljevanju.  

Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev 

Tabela 3: Kazalniki 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  

 

100 % realizacija 

načrtovanega prihodka iz 

OZZ 

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. 

100 % plačilo dogovorjenih 

prestrukturiranih programov 

Redno pregledovanje čakalnih 

seznamov 

Čiščenje čakalnih seznamov 

Skladnost s pravilnikom o 

naročanju in najdaljših 

dopustnih čakalnih dobah 

Prečiščeni seznami in 

zagotovljena enakopravna 

obravnava bolnikov 

 

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. 

Izvedba dveh internih 

strokovnih nadzorov po 

ALPHA metodi. 

Dosledno razvrščanje bolnikov 

glede na stopnjo zahtevnosti ZN 

Izvajanje kategorizacije 

zdravstvene nege po 

SKZBZN. 

Izvedba dveh nadzorov 

kategorizacij zdravstvene 

nege. 

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. 

Kazalniki kakovosti 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. 

Povprečna ocena 

zadovoljstva vsaj 3,5 točk 

(lestvica od 1 do 5 točk) 
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Obvladovanje sistema vodenja 

kakovosti 

 

Priprava manjkajočih 

standardov kakovosti in 

registra tveganj za posamezna 

področja. 

Napisati manjkajoče 

standarde kakovosti in 

register tveganj. 

Vzdrževanje pridobljenih 

standardov (ISO, novorojenčku 

prijazna bolnišnica…). 

Podatki o izvedenih 

aktivnostih. 

Obnova obstoječega 

standarda SI EN ISO 

15189:2008 medicinski 

laboratorij, posebne zahteve 

za kakovost in 

kompetentnost. 

Obnova ISO 9001:2015 

standard za proces 

sterilizacije. 

Ohranitev naziva 

Novorojencem prijazna 

porodnišnica. 

Povečano informiranje zaposlenih 

o vsebinah s področja 

izboljševanja kakovosti, izvajanja 

pogovorov o varnosti, 

komunikaciji, varnostnih   vizitah, 

poslovanju. 

Mesečno poročanje in 

beleženje o varnostnih vizitah, 

pogovorih o varnostih, 

poslovanju. 

Podajanje informacij 

zaposlenim dvakrat letno. 

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. 

Urejena spletna stran 

Dan odprtih vrat 

ginekološko 

porodnega oddelka. 

Dan odprtih vrat 

laboratorija. 

Roza oktober 

Cepljenje. 

 

3.   Uravnoteženo finančno poslovanje  

Pozitivni poslovni rezultat -

presežek prihodkov nad odhodki 

po načelu fakturirane realizacije 

 

Mesečno spremljanje 

finančnega poslovanja. 
Kazalnik gospodarnosti ≥1 

Elektronsko planiranje delovnega 

časa, evidentiranje prisotnosti in 

povezava z obračunom plač 

Določitev in opredelitev vseh 

pravil, da bodo evidence 

popolne. 

Sprejem Pravilnika o 

delovnem času. 

Popolna elektronska 

evidenca prisotnosti in 

prenos podatkov v obračun 

plač  

Optimizacija procesa nabave – 

izvajanje javnih naročil, 

spremljanje izvajanja pogodb 

Izbira najugodnejših 

dobaviteljev blaga, storitev 

in opreme ter gradenj in 

zagotavljanje najugodnejših 

Izvedba postopkov javnih 

naročil 
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storitev vzdrževanja opreme 

in prostorov. 

Obvladovanje zalog – spremljanje 

oddelčnih zalog količinsko in 

vrednostno. 

Redno spremljanje zalog. 

Polletni popis zalog, 

 

Minimalne zaloge zdravil. 

Zagotavljanje kratkoročne in 

dolgoročne plačilne sposobnosti 

Redna izterjava zapadlih 

terjatev, preverjanje zalog. 

Ohranitev plačilne 

sposobnosti na ravni leta 

2019 ali izboljšanje. 

Kazalnik plačilne 

sposobnosti. 

 

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

Stalen razvoj in uvedba novih 

kliničnih poti 

Vzpodbujanje 

multidisciplinarnega dela, 

obveščanje pacientov o 

pričakovanih rezultatih. 

Posodobitev in prenova dveh  

kliničnih poti. 

Zagotavljanje varnega delovnega 

okolja v urejenih in varnih 

objektih in delovnih prostorih 

(vzdrževanje, požarna varnost) 

Izvajanje aktivnosti rednega 

vzdrževanja opreme in 

prostorov. 

Manj poškodb pri delu in 

poškodb obiskovalcev. 

Sledenje strokovnemu razvoju in 

strokovnim smernicam (uvajanje 

novih metod, novih znanj) 

Načrtno izobraževanje za 

zagotavljanje nemotenega 

dela. 

Vpeljava vsaj ene nove 

metode zdravljenja. 

Organizacijska prenova bolnišnice 
Vzpostavljanje optimalne 

organizacije 

Sprejem internega akta o 

notranji organizaciji in 

sistemizaciji 

Prenova podpornih procesov v 

računovodstvu  
Informatizacija procesov 

Integracija računalniških 

programov za izdajo in 

knjiženje samoplačniških 

računov do fizičnih oseb in 

spremljanje odprtih postavk 

 

5.  Usposobljeni kadri 

Uravnoteženo zaposlovanje 

skladno s kadrovskim načrtom 

Trimesečno poročilo o 

realizaciji kadrovskega načrta 

 

Realizacija kadrovskega 

načrta. 

Aktivna kadrovska politika za 

zaposlitev manjkajočih strokovnih 

kadrov 

Vzdrževanje mentorstev- 

glavni mentorji, ustvarjanje 

dobrih pogojev za delo 

zdravnikov. 

Pridobiti naklonjenost 

specializantov in doseči, da 

ostanejo v SB Ptuj. 

Realizacija načrta strokovnega 

izobraževanja in usposabljanja 

Omogočanje izobraževanj 

zaposlenih s področja dela. 

Izvajanje internih strokovnih 

izobraževanj. 

Vsaj dve interni strokovni 

izobraževanji. 

Udeležba na strokovnih 

izobraževanjih zaposlenih 

vseh oddelkov. 

Izboljšanje informiranja in 

komuniciranja zaposlenih 

Informiranje in obveščanje 

zaposlenih po e pošti. 

Redno informiranje in 

obveščanje zaposlenih po e 

pošti. 
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Izobraževanje in usposabljanje 

zaposlenih z delavnicami o 

pravilni komunikaciji, 

medsebojnih odnosih in mobingu 

v zdravstvu 

 

Število izobraževanje in 

delavnic na temo 

komunikacija. 

 

Izvedba ene delavnice. 

Spremljanje zadovoljstva 

zaposlenih (anketiranje) 

Anketiranje zaposlenih o 

zadovoljstvu z delom. 

Izraba vseh virov in podlag za 

nagrajevanje. 

Izvedba ankete, povprečna 

ocena zadovoljstva 3,5 točk 

(lestvica od 1 do 5 točk). 

Promocija zdravja na delovnem 

mestu 

Promoviranje zdrave prehrane, 

promoviranje telesne 

aktivnosti z učnimi 

delavnicami. 

Izvedba ene delavnice s 

ciljem izboljšanja zdravja in 

počutja zaposlenih. 

Zmanjšanje absentizma 

Analiza absentizma zadnjih 

treh let, vodenje individualnih 

razgovorov nadrejenih z 

delavci, ki so nadpovprečno 

odsotni zaradi bolezni. 

Spremljanje absentizma 

dvakrat letno. 

Znižanje absentizma glede 

na 2019. 

 

6.  Prostori, oprema, informacijska podpora 

Zagotoviti opremo in prostore za 

delo  
Letno poročilo o investicijah 

Realizirati plan investicij v 

finančnem obsegu. 

Zagotovitev projektne in 

investicijske dokumentacije za 

urgentni   center    

Usklajevanje različnih mnenj 

in interesov glede UC 

Investicijska dokumentacija 

in sklep o financiranju 

projekta 

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 

Izbira bolnišničnega 

informacijskega sistema 

Prenova prostorov bolnišnične 

lekarne 

Priprava investicijske 

dokumentacija 
Investicijska dokumentacija 

Pridobiti dodatna finančna 

sredstva za investicije iz 

proračuna RS in sredstev EU 

Spremljanje javnih razpisov Prijava na vsaj en EU razpis 

Zagotovitev računalnikov in  

druge opreme za nemoteno 

delovanje informacijske podpore  

Letno poročilo o izvedenih JN 
Izvedba JN za dobavo 

računalnikov 
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Poslovni uspeh bolnišnice bomo spremljali s finančnimi kazalniki poslovanja.  

 

 

Finančni kazalniki poslovanja 

 

Tabela 4: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIKI Realizacija 2019 FN 2020 FN 2020/Realizacija 2019 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,01 1,00 98,81   

2. Stopnja odpisanosti opreme 0,84 0,82 98,15   

3. Dnevi vezave zalog materiala 36,29 41,08 113,20   

4. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,08 0,06 75,00   

 

 

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870/ celotni odhodki AOP 887) 

2. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007/oprema in druga 

opredmetena osnovna sredstva AOP 006) 

3. dnevi vezave zalog materiala ( stanje zalog AOP 023/ stroški materiala AOP 873 x 365) 

4. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus ( AOP 013 in AOP014)/ 

celotni prihodki AOP 870 

 

Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost 

kazalnika 1 ali več. Ker v letu 2020 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki, bomo 

načelu gospodarnosti zadostili. 

 

Stopnja odpisanosti opreme – Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med popravkom 

vrednosti opreme in nabavno vrednostjo opreme. Izračunana stopnja v vrednosti 0,82%  nam 

kaže visoko stopnjo odpisanosti opreme. V primerjavi s preteklim letom je nekoliko nižja  in 

kaže na znižanje odpisanosti opreme. 

 

Dnevi vezave zalog materiala – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove, kolikokrat 

se zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Vrednost 

kazalnika se bo, glede na preteklo obdobje zvišala, kar je predvsem posledica nabave 

zaščitnih sredstev in drugega materiala, potrebnega za preprečevanje okužb z novim 

koronavirusom SARS-CoV-2. 

 

Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev se bo, glede na leto 2019 znižal zaradi 

načrtovanih večjih prihodkov in nižjih terjatev v primerjavi s preteklim letom. 
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020  

 

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa za leto 2020 

 

Pri načrtovanju in vrednotenju obsega delovnega programa so upoštevana končna izhodišča 

Ministrstva za zdravje za planiranje vrednosti in obsega programa, Splošni dogovor za 

pogodbeno leto 2020  in Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 s 

pripadajočim Aneksom št. 1. 

 

Določila Splošnega dogovora za leto 2020, ki vplivajo na načrt delovnega programa v 

Splošno bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj so naslednja:  

 

1.) revalorizacija materialnih stroškov in drugih kalkulativnih elementov, ki so 

vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev se od 1. januarja do 31. decembra 2020 ne 

izvaja. Valorizacija materialnih stroškov vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev 

temelji na povprečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih objavi 

UMAR v osnovnih makroekonomskih izhodiščih. 

2.) Sredstva za regres se vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih 

storitev v višini 940,58 evra letno na planiranega delavca iz delovnih ur. 

3.) V primeru nepredvidljivih okoliščin, kot so svetovne pandemije, nacionalne 

epidemije ali naravne in druge nesreče, ki vplivajo na obseg opravljenih storitev, 

Zavod izvajalcem za programe, za katere izvajalci prejemajo mesečno akontacijo, v 

času navedenih okoliščin nakaže akontacijo na podlagi pogodbeno dogovorjenega 

programa, ne glede na dejanski obseg opravljenih storitev. 

4.) Za pogodbeno leto 2020 se v standardu 327 014 Razvojna ambulanta z vključenim 

centrom za zgodnjo obravnavo doda 0,5 socialnega delavca. Velja od 1. 6. 2020. 

5.) Sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči se vračunajo v 

vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini 180,82 evrov na 

planiranega delavca. 

6.) Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se 

vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini 408,96 

evrov na planiranega delavca. 

 

V načrtu delovnega programa so upoštevane poleg zdravstvenih storitev, ki se financirajo iz 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi storitve za osebe brez obveznega zdravstvenega 

zavarovanja ali s  konvencijskim  zavarovanjem, zdravstvene storitve za druge zavode in 

koncesionarje, zdravstvene storitve za pravne osebe s področja zasebnega sektorja in storitve, 

ki jih financira državni proračun. 

 

 

 

6.1. Akutna bolnišnična obravnava 

 

Kot je razvidno iz Tabele 5: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po 

dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi 

primeri in nacionalnim razpisom, načrtovan obseg programa akutne bolnišnične obravnave za 

leto 2020  znaša 9.448 primerov in 11.154,35 uteži. Planirano število primerov za leto 2020 
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odstopa v primerjavi s FN 2019 v dejavnosti kirurgije, internistike in ginekologije. Program 

za dejavnost pediatrije je načrtovan v enakem obsegu kot v letu 2019.  

 

Tabela 5: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu 

uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom 

 

 

Iz Tabele 6: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2020 je razvidna realizacija 

prospektivnega programa v letu 2019 in načrtovan obseg za leto 2020. Načrtovan obseg FN za 

leto 2020 temelji na izhodiščih pretekletega leta, razen v programih, ki so določeni v Prilogi 

III/c in BOL-2 Dogovora in so sledeči: porod, splav, kirurško zdravljenje rakavih bolezni in 

zdravljenje možganske kapi. 

 

Skupni plan prospektivnih primerov za leto 2020 je v primerjavi s planom po FN 2019 nižji 

za 1,60% oziroma za 49 primerov, v primerjavi z realizacijo v letu 2019 je višji za 0,96% 

oziroma za 27 primerov.  

 

Tabela 6: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2020 

Naziv programa FN 2019 
Realizacija 

2019 
FN 2020 

Indeks 

FN 2020/ FN 2020/ 

FN 2019 Real. 2019 

Porod 781 799 799 102,30 100,00 

Splav 302 237 237 78,48 100,00 

Kirurško zdravljenje rakavih bolezni 43 32 32 74,42 100,00 

Zdravljenje možganske kapi 60 72 72 120,00 100,00 

Operacija kile                                                                                        424 442 424 100,00 95,93 

Operacija žolčnih kamnov                                                                             378 307 378 100,00 123,13 

Endoproteza kolka                                                                                    174 192 174 100,00 90,63 

Endoproteza kolena                                                                                   130 133 130 100,00 97,74 

Artroskopska operacija 368 352 368 100,00 104,55 

Odstranitev osteosintetskega materiala                                                               78 106 78 100,00 73,58 

Operacija ženske stresne inkontinence                                                                                                                                                       140 133 140 100,00 105,26 

SKUPAJ 2.878 2.805 2.832 98,40 100,96 

 

 

 

 

 

Dejavnosti 

FN 2019 Realizacija 2019 FN 2020 
Indeksi glede na 

primere 

Število  Število Število  Število  Število  Število FN 2020/ FN 2020/ 

primerov  uteži primerov uteži primer uteži FN 2019 Real. 2019 

Kirurgija 2.949 4.671,08 3.014 4.789,62 2.941 4.609,50 99,73 97,58 

Internistika 2.787 4.039,17 2.537 4.067,85 2.799 4.096,25 100,43 110,33 

Ginekologija 2.492 1.992,97 2.411 2.014,93 2.442 2.001,53 97,99 101,29 

Pediatrija 1.266 847,07 1.287 947,71 1.266 847,07 100,00 98,37 

SKUPAJ 9.494 11.550,29 9.249 11.820,11 9.448 11.554,35 99,52 102,15 
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6.1.1. Neakutna bolnišnična obravnava 

 

Plan neakutne bolnišnične obravnave temelji na ravni pogodbe preteklega leta, poveča ali 

zmanjša se v skladu s prerazporeditvijo programa iz končnega letnega obračuna preteklega 

leta. Zaradi nekoliko nižje realizacije neakutne bolnišnične obravnave v letu 2019 smo 

načrtovali program zdravstvene nege in paliativne oskrbe za leto 2020 v višini plana za leto 

2019, ki je 2.585 BOD. Plan za podaljšano bolnišnično zdravljenje pa v obsegu 13.185 BOD.   

 

6.1.2. Dispanzer za žene 

 

Količniki iz obiskov so načrtovani po pogodbi preteklega leta. Količniki iz glavarine so 

načrtovani v realiziranem oziroma odobrenem obsegu po končnem obračunu za leto 2019. 

Med letom se spreminjajo glede na število opredeljenih pacientk za osebne ginekologe.  

 

6.1.3. Izvajanje programa DORA in SVIT 

 

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

 

6.1.4. Doječe matere in sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku 

 

Obseg programa za leto 2020 je enak realizaciji v letu 2019. 

 

 

6.2. Specialistična ambulantna dejavnost 

 

Program v specialistični ambulantni dejavnosti je za leto 2020 prav tako načrtovan na podlagi 

izhodišč Ministrstva za zdravje in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 in na podlagi  

Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 s pripadajočimi Aneksi k 

tej pogodbi. 

 

Po Aneksu št. 3 je od 1. 1. do 31. 12. 2019 veljalo plačilo do 15 % preseganje pogodbenega 

plana točk brez plana točk za prve preglede v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, 

operacije sive mrene in proktoskopije v skladu s Prilogo III/b Dogovora 2019. Navedeno je 

razlog za odstopanja med obsegom programa po finančnem načrtu 2020 in realizacijo 2019 v 

določenih dejavnostih. V dejavnostih, kjer program v letu 2019 ni bil izpolnjen, je obseg 

programa v primerjavi z lansko realizacijo, višji. 
 

Onkologija 

Program v dejavnosti onkologije je v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2019 enak lanski 

realizaciji. 

 

Dialize  

Načrt števila dializ za leto 2020 po vrstah dializ je enak lanski realizaciji. 
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7. ČAKALNE DOBE 

  

Preseganje dopustnih čakalnih dob na 31. 12. 2019 je del Letnega poročila 2019. Dopustna 

čakalna doba na dan 31. 12. 2019 je presežena za storitve v nefrološki, kardiološki, 

gastroenterološki ambulanti, kolonoskopije, nevrološke SA, nevromišična elektrodiagnostika 

(EMG), ortopedski ambulanti, za UZ storitve (za vsa področja razen abdomen) ter v 

fizioterapiji. 

 

V povprečju so se čakalne dobe podaljšale, saj je več vpisanih pacientov na posamezno 

storitev oz. VZS, razlogi so tudi kadrovski deficiti na nekaterih področjih, saj so izvajalci 

vključeni na več deloviščih. 

 

Zaradi trenutnih izjemnih epidemioloških razmer v Sloveniji in posledično odpovedi terminov 

za vse specialistične preglede in posege, v kolikor ni nujno, se bodo čakalne dobe podaljšale, 

kar je odvisno od časa trajanja izrednih razmer. Poskušali jih bomo obvladovati v okviru naših 

zmožnostih. 

 

Tabela 7: Vpisani pacienti v obdobju 2015 – 2019 za vse stopnje nujnosti 

 

Naziv VZS

Skupaj Skupaj

IND 

2016/

2015

Skupaj

IND 

2017/

2016

Skupaj

IND 

2018/

2017

Skupaj

IND 

2019/

2018

IND 

2019/

2015

Nefrološki pregled - prvi 167 229 137 189 83 207 110 199 96 119

Kardiološki pregled - prvi 510 519 102 558 108 602 108 699 116 137

Gastroenterološki pregled - prvi 175 386 221 420 109 332 79 227 68 130

Kolonoskopija (razen v okviru SVITa) 413 529 128 469 89 571 122 579 101 140

Nevrološki pregled - prvi 337 302 90 291 96 364 125 1067 293 317
Nevromišična elektrodiagnostika (tudi 

elektromiografija EMG)
0 0 / 0 / 0 / 298 / /

Ortopedski pregled - prvi 400 425 106 455 107 622 137 504 81 126

UZ ostala področja (razen abdomen) 4.789 4.255 89 4.196 99 3993 95 3899 98 81

Fizioterapevtska obravnava 1369 1233 90 1518 123 1261 83 555 44 41
Specialna fizioterapevtska obravnava – 

Manualna terapija zahtevnih okvar 

mišično-skeletnega sistema
0 0 0 0 0 60 0 99 165 /

Vsi vpisani                     

2015

Vsi vpisani        

2016

Vsi vpisani                         

2017

Vsi vpisani      

2018

Vsi vpisani                      

2019
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Graf 1: Trend napotovanja v SB Ptuj v obdobju 2015 – 2019 
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V SB Ptuj smo v svoje letne cilje zapisali nadaljevanje skrajševanja čakalnih dob. Slednje 

pomeni stalno spremljanje, analiziranje in upravljanje čakalnih dob. 

 

Še naprej bomo mesečno preverjali in ažurirali čakalne sezname in neopravljene storitve 

zaradi neopravičenih izostankov pacientov. Prav tako jih bomo objavljali v skladu s 

Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih 

dob na spletni strani ter o njih redno poročali Svetu Zavoda in institucijam (NIJZ, Ministrstva 

za zdravje, ZZZS). 

 

V skladu z zastavljenimi cilji, si bomo prizadevali obvladovati čakalne dobe v okviru 

dopustnih čakalnih dob oz. skrajševati nad dopustne.  

 

 

Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob  

 

Bolnišnica bo skušala skrajšati čakalne dobe z naslednjimi ukrepi:  

– v celoti realizirati pogodbeni program z ZZZS, ki vključuje obseg za skrajševanje 

čakalnih dob,  

– prestrukturiranje programa glede na potrebe zavarovanih oseb, 

– večja produktivnost izvajalcev in upanju, da bodo presežki financirani, dodatno 

izvajanje storitev ob možnih prostih terminih, priliv pacientov bo zmeraj prevelik, na 

priliv pacientov nimamo vpliva, 

– v ambulantah z dolgo in nad dopustno čakalno dobo predlagajo izvajalce s krajšo 

čakalno oz. dopustno čakalno dobo. V primeru, da se kljub temu odločijo za storitev v 

naši bolnišnici, kljub nad dopustni čakalni dobi, podpišejo izjavo. Izbira izvajalca 

kljub dolgi čakalni dobi, je namreč prosta izbira pacienta. 

 

Glede na to, da na naročanje pacientov na sekundarnem nivoju nimamo vpliva, je zelo težko 

napovedati za koliko odstotkov se bo znižala čakalna doba in število čakajočih, saj se pacienti 

sproti dodatno naročajo.  

 

 

Aktivnosti in ukrepi na področju čakalnih seznamov 

 

Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov pri svojem delu upoštevajo določila Zakona 

o pacientovih pravicah in Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter 

najdaljših dopustnih čakalnih dobah. 

Pri uvrščanju pacientov v čakalni seznam: 

− upoštevajo stopnje nujnosti ter datum in čas prejema napotne listine; 

− pacienta o okvirnem terminu oziroma terminu obvestijo v treh dneh po uvrstitvi na 

čakalni seznam; 

− če pooblaščena oseba ob uvrščanju pacienta v čakalni seznam ugotovi, da čakalna 

doba presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacientu predlaga izvedbo zdravstvene 

storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo, pri čemer pacienta seznani z 

možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu s krajšo 

čakalno dobo. Če pacient kljub temu želi opraviti storitev, ga ustrezno označijo, da 

pacient želi opraviti storitev pri nas. Pacient podpiše izjavo; 

− po opravljeni storitvi oziroma posegu paciente ustrezno zaključijo;  

− za pregledovanje in sprotno čiščenje čakalnih seznamov uporabljajo različne izpise 

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

neposredno pred predvideno storitvijo, ipd.; 

− če pacient svojo odsotnost opraviči iz objektivnih razlogov (nepričakovana 

hospitalizacija, nenadna bolezen, smrt ožjega družinskega člana) mu pooblaščena 

oseba določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti. 

 

 

eNaročanje 

 

eNaročanje je v naši bolnišnici uspešno vpeljano, v našem informacijskem sistemu imamo 

povezane vse storitve z veljavnimi VZS šiframi katere opravljamo.  

V praksi se pojavljajo občasno tehnične težave v zvezi z eNaročanjem, ki jih sproti rešujemo 

v sodelovanju s programersko hišo Pinna. 

 

EPOSVET 

 

Tabela 8: Število opravljenih ePosvetov v letu 2019  

 
Zap. 
št. 
 

Naziv ePosvet-a VZS Št. opravljenih 
v letu 2019 

1.                            ePosvet na področju gastroenetrologije 2607 2 

2. ePosvet na področju abdominalne 
kirurgije 

2632 1 

3. ePosvet na področju nevrologije 2619 1 

 

 

 

Tabela 9: Predvideni ePosveti v letu 2020 

 
Zap. št. 
 

Naziv ePosvet-a VZS 

1. ePosvet na področju ginekologije in porodništva 2607 

2.                                  ePosvet na področju abdominalne kirurgije 2620 

3.   ePosvet na področju kardiologije in vaskularne medicine   2613 

4.   ePosvet na področju ortopedije   2622  
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8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 
 

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, za leto 2020, je izdelan na 

podlagi podatkov iz realizacije leta 2019, upoštevajoč znane projekcije, usmeritve in 

izhodišča, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje ter na 

podlagi ocen gibanj prihodkov in odhodkov v letu 2020. 

 

Tabela 10: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 

  

Besedilo 
Realizacija FN  Indeks 

2019 2020 FN 20/real 19 

1 2 3 4=3/2 

I. PRIHODKI SKUPAJ 29.996.260 31.153.075 103,86 

II. ODHODKI SKUPAJ 29.639.808 31.135.753 105,05 

III RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 356.452 17.322 4,86 

 

Pri ugotavljanju ocenjenih prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanka poslovnega 

dogodka, to je fakturirane realizacije. Plan prihodkov in odhodkov je izdelan v skladu z 

Slovenskimi računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje bolnišnice. 

 

 

8.1.1. Načrtovani prihodki 

 

Tabela 11: Načrtovani prihodki 

Zap. 

št.  
Besedilo 

Realizacija           

2019 
FN 2020 

Indeksi 

FN 20/ real 19 

1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+3+4+5)              29.534.575 30.965.214 104,84 

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 24.560.120 24.882.198 101,31 

3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 3.422.610 3.231.347 94,41 

4 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, 

od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih 
plačnikov in od konvencij 

796.533 719.425 90,32 

5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 755.312 2.132.244 282,30 

6 Finančni prihodki 6 0 0,00 

7 
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki 

in prevrednotovalni prihodki 
461.679 187.861 40,69 

8. Prihodki (1 + 6 +7) 29.996.260 31.153.075 103,86 
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Graf 2: Struktura načrtovanih prihodkov 2020 

 
 

Skupni načrtovani prihodki za leto 2020 so ocenjeni v višini 31.153.075 EUR in so za 3,86 % 

višji od realiziranih v preteklem letu.  

 

Pri prihodkih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja smo izhajali iz predvidene realizacije 

za tekoče poslovno leto. V prihodkih so upoštevane posledice opustitve opravljanja vseh ne 

nujnih zdravstvenih storitev v obdobju razglašene epidemije in prihodki, ki izhajajo iz novele 

ZIUZEOP, ki predvideva pokritje izpada prihodkov. Upoštevali smo 80% plačilo razlike med 

polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 in 

realizirano vrednostjo programa v letu 2020. 

 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov so vračunani v 

višini 1.041.794 EUR.  

 

Načrtovani prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja so za 5,59% nižji od 

realiziranih v letu 2019. Načrtovani prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev 

nadstandardnih storitev, od samoplačnikov in ostalih plačnikov ter konvencij so nižji za 

9,68%. Navedeni nižji prihodki so, prav tako kot prihodki iz obveznega zavarovanja, 

posledica omejitve opravljanja zdravstvenih storitev. 

 

Pri načrtovanju drugih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev smo upoštevali navodila 

Ministrstva za finance in med navedene prihodke prišteli račune, izdane Ministrstvu za 

zdravje, za namen izplačila dodatkov dela v času razglašene epidemije koronavirusa SARS-

CoV-2, v skupni vrednosti 1.325.804 EUR in pokritje višjih materialnih stroškov zaradi 

epidemije. Prav zaradi teh računov so načrtovani drugi prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev, za leto 2020, kar za 182,30% višji od realiziranih v letu 2019. 
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Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi in prevrednotovalni  prihodki so ocenjeni v 

višini 187.861 EUR. Ker v letu 2020 ne pričakujemo nakazila za premostitev likvidnostnih 

težav, kot smo ga prejeli ob koncu leta 2019, so predvideni prihodki za 59,31 % nižji od 

lanskih. 

 

 

8.1.2. Načrtovani odhodki 

 

Tabela 12: Načrtovani odhodki 

Odhodki 
Realizacija Delež FN Delež Indeksi 

2019 v % 2020 v % FN 20/real 19 

1 2 3 4 5  6=4/2 

Stroški materiala 6.258.263 21,11 5.731.967 18,41 91,59 

Stroški storitev 4.350.268 14,68 4.110.372 13,20 94,49 

Skupaj stroški blaga, materiala. in storitev 10.608.531 35,79 9.842.339 31,61 92,78 

Stroški dela 17.652.563 59,56 19.845.196 63,74 112,42 

Amortizacija 1.210.816 4,09 1.277.338 4,10 105,49 

Drugi stroški 130.224 0,44 133.206 0,43 102,29 

Finančni odhodki 37.674 0,13 37.674 0,12 100,00 

SKUPAJ ODHODKI 29.639.808 100,00 31.135.753 100,00 105,05 

 

Graf 3: Struktura načrtovanih odhodkov 2020 

 
 

Odhodke sestavljajo stroški materiala, storitev,  amortizacije, stroški dela in finančni ter drugi 

stroški. Pri načrtovanju odhodkov smo izhajali iz izhodišč za pripravo finančnih načrtov 

javnih zdravstvenih zavodov in ustvarjenih stroškov in odhodkov v preteklem letu. Upoštevali 

smo predvideno rast cen, predvideno povišanje določenih stroškov, ki so nastali z namenom 

zajezitve širitve in prenosa novega virusa ter predvideno povišanje stroškov dela in drugih 

aktivnosti. 
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Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 31.135.753 EUR in bodo za 5,05 % višji od 

doseženih v letu 2019. Največji strošek predstavljajo stroški dela, sledijo stroški materiala in 

storitev. Ostale skupine stroškov se gibljejo pod 5 % deležem v celotnih stroških. 

 

 

Načrtovani stroški blaga in materiala  

 

Tabela 13: Načrtovani stroški blaga in materiala 

Stroški materiala 
Realizacija 2019 FN 2020 Indeksi 

EUR Delež v % EUR Delež v % FN 20/rea19 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Zdravila 1.671.295 26,71 1.420.600 24,78 85,00 

Zdravstveni material 3.638.134 58,13 3.432.415 59,88 94,35 

Nezdravstveni material 948.834 15,16 878.952 15,33 92,63 

Skupaj stroški materiala 6.258.263 100,00 5.731.967 100,00 91,59 

 

Graf 4: Načrtovani stroški blaga in materiala 2020 

 
 

Predvideni stroški materiala predstavljajo 18,4 % vseh stroškov in so ocenjeni v višini 

5.731.967 EUR, kar je za 8,41% manj, kot so znašali v preteklem letu.  

 

Predvideno znižanje stroškov zdravil je v celoti posledica že omenjene opustitve programov 

zaradi nastale nepredvidene situacije, povezane z razglasitvijo epidemije. 

 

Za stroške zdravstvenega materiala predvidevamo, da bodo od lanskoletnih porab nižji za 

5,65 %. Tudi v tem primeru je pri predračunavanju imela pomembno vlogo opustitev 

programov in razglasitev epidemije, vendar v nekoliko drugačni strukturi. Zaradi razglasitve 

izrednih razmer in opustitve izvajanja programov se je poraba nekaterih materialov občutno 

znižala. Toda nastala situacija je privedla do potreb po povišanju zaščitnih sredstev in 

razkužil.  
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Pri načrtovanju stroškov nezdravstvenega materiala smo upoštevali enake kriterije, kot pri 

zdravilih in zdravstvenih materialih in upoštevali še dejstvo, da nekatere skupine teh stroškov 

niso bistveno povezane s samim obsegom zdravstvenih storitev (elektrika, voda…). Stroški 

nezdravstvenega materiala so predvideni v višini 878.952 EUR in so ocenjeni za 7,37 % nižje 

od dejanske lanskoletne porabe. 

 

 

Načrtovani stroški storitev 

 

Tabela 14: Načrtovani stroški storitev 

Stroški storitev 

Realizacija 2019 FN 2020 Indeksi 

EUR Delež v % EUR Delež v % 
FN 

20/real19 

1 2 3 4 5 5=4/2 

Prevozne storitve 981 0,02 3.000 0,07 305,81 

Storitve vzdrževanja 495.988 11,40 465.988 11,34 93,95 

Zavarovalne premije 165.891 3,81 190.891 4,64 115,07 

Najemnine 90.879 2,09 117.879 2,87 129,71 

Stroški plačilnega prometa in bančni stroški 1.608 0,04 1.608 0,04 100 

Laboratorijske in zdravstvene storitve  847.860 19,49 746.116 18,15 88 

Izobraževanje in specializacije (šolnine) 24.467 0,56 19.467 0,47 79,56 

Strokovno izpopolnjevanje (kotizacije, seminarji) 51.378 1,18 25.499 0,62 49,63 

Komunalne storitve 121.287 2,79 121.287 2,95 100 

Stroški podjemnih pogodb 757.118 17,40 699.117 17,01 92,34 

Str. zunanjih izvajalcev zdravstvenih. storitev preko s.p. 
in d.o.o. 

169.110 3,89 29.110 0,71 17,21 

Pranje 266.194 6,12 291.186 7,08 109,39 

Ogrevanje 272.649 6,27 272.649 6,63 100 

Čiščenje 682.659 15,69 786.684 19,14 115,24 

Druge storitve 402.200 9,25 339.891 8,27 91,22 

Skupaj stroški storitev 4.350.269 100 4.110.372 100 94,49 

 

Predvideni stroški storitev predstavljajo 13,20% vseh stroškov in so ocenjeni v višini 

4.110.372 EUR, kar je za 5,51% manj, kot so bili realizirani v preteklem letu.  

 

Predvideni  prevozni stroški bodo višji od lanskoletnih, predvsem zaradi zaračunanih 

prevozov osebne zaščitne varovalne opreme iz skladišča blagovnih rezerv in prevozov brisov 

na koronavirus v nacionalni laboratorij. Pri komunalnih storitvah in stroških ogrevanja ne 

pričakujemo odstopanj od dejansko nastalih v preteklem letu, zato smo jih načrtovali v isti 

višini. 

 

Za stroške vzdrževanja pričakujemo, da bodo nižji od nastalih v  preteklem letu, predvsem, 

ker smo v preteklem letu izvedli nekaj večjih popravil, ki jih v letu 2020 ne pričakujemo. 

Stroški vzdrževanja predstavljajo 11,34% vseh predvidenih stroškov storitev in znašajo 

465.988 EUR. 

 

Ker so stroški zavarovanj na dan izdelave finančnega načrta že znani, smo jih v tabelo 

vključili v realni vrednosti. Višji stroški so odraz višjih premij, ki izhajajo iz novih nabav 

opreme v letu 2019, večjega števila zdravnikov iz naslova poklicne odgovornosti ter na novo 

sklenjenega zavarovanja pravne zaščite in odgovornosti. 
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Pri stroških najemnin načrtujemo povečanje stroška zaradi nujne nabave RTG aparata za 

nemoteno delovanje. Aparat je v fazi priprave javnega razpisa in bo nabavljen ali kot 

operativni leasing ali kot klasičen najem, saj sta ob likvidnostni situaciji SB Ptuj to edini 

realni možnosti nabave.   

 

Velik delež stroškov storitev odpade na stroške laboratorijskih in zdravstvenih storitev ter na 

stroške podjemnih pogodb. Ker so bile tovrstne storitve tesno povezane z omejitvijo 

opravljanja zdravstvenih storitev v času razglašene epidemije,  so tudi te ustrezno znižane.  

Predvideni stroški laboratorijskih in zdravstvenih storitev znašajo 746.116 EUR, kar je za 12 

% manj od dejansko opravljenih v letu poprej, predvideni stroški podjemnih pogodb pa 

znašajo 699.117 EUR, kar je 7,66  % manj od nastalih v lanskem letu. 

 

Med stroški storitev velik padec pričakujemo pri stroških, ki so povezani z zunanjimi izvajalci 

preko d.o.o.-jev in s.p.-jev. V tem primeru ne gre le za vpliv nastale nepredvidene situacije v 

pomladnih mesecih, temveč splošnega predvidenega zmanjšanja opravljanja estetskih operacij 

s strani zunanjega izvajalca in drugačnega načina obračunavanja, kot v letu 2019. Vračunani 

stroški so nizki in predstavljajo zgolj 0,71 % delež v stroških storitev.  

 

Razglasitev izrednih razmer, omejitve zbiranj ljudi in drugi sprejeti ukrepi, izvedeni za 

potrebe zajezitev širjenja novega virusa, so najbolj vplivali na možnost udeležbe zaposlenih 

na seminarjih in izobraževanjih. Predvideni stroški znašajo skupaj 44.966 EUR in so, glede na 

preteklo leto, skoraj razpolovljeni. 

 

Višji predvideni stroški pranja in čiščenja so posledica zvišanja cen zaradi zakonskega dviga 

minimalne plače, zaradi česar je zunanji izvajalec čiščenja in pranja upravičen do višje cene 

storitev. 

 

Med druge storitve spadajo intelektualne storitve, stroški AOP, sejnine, dnevnice, nočitve 

telefonske storitve, ipd. Najvišji strošek med navedenimi predstavljajo stroški AOP. Ker je del 

stroškov drugih storitev tesno povezan z realizacijo rednih programov, smo te stroške, v 

primerjavi z lanskoletnimi, v finančnem načrtu znižali. 

 

 

Načrtovani stroški dela 

 

Tabela 15: Načrtovani stroški dela 

Stroški dela 
Realizacija FN Indeksi 

2019 2020 FN 20/real19 

1 2 3 4=3/2 

Skupaj plače in nadomestila 13.793.262 15.930.129 115,49 

Dajatve na plače 2.232.166 2.374.516 106,38 

Drugi stroški dela 1.627.135 1.540.551 94,68 

Skupaj stroški dela 17.652.563 19.845.196 112,42 

 

 

Stroški dela med vsemi stroški predstavljajo najvišji delež. Predvideni stroški dela za leto 

2020 predstavljajo 63,74% vseh stroškov in so ocenjeni v višini 19.845.196 EUR, kar je za 

12,42% več, kot so znašali leto prej. 
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Pri načrtovanju stroškov dela smo izhajali iz obračunanih plač za prvih pet mesecev ter 

upoštevali naslednje dejavnike: 

- dvig minimalne plače in sindikalne zahteve, 

- obračunane dodatke za delo v času epidemije, v višini 1.325.804 EUR. Stroški iz 

naslova izplačanih dodatkov so bili ali še bodo povrnjeni s strani Ministrstva za 

zdravje in so izkazani v prihodkih, 

- 2 % za redno  delovno uspešnost, kar smo ocenili na 125.000 EUR, 

- redna napredovanja v višji plačni razred v mesecu decembru v višini 7.465 EUR, 

- višje stroške izplačila regresa, gleda na preteklo v višini 35.300 EUR, 

- povišane stroške plač zaradi novih zaposlitev v višini 240.000 EUR, 

- povišano izplačilo nadomestil v času razglašene epidemije ter znižanje stroškov 

rednega in nadurnega dela za isto obdobje, 

- nižja predvidena izplačila odpravnin v letu 2020, glede na leto poprej. 

 

 

 

Načrtovani stroški amortizacije 

 

Načrtovani stroški amortizacije predstavljajo 4,1 % vseh stroškov in znašajo 1.277.338 EUR. 

V primerjavi s preteklim letom so višji za 5,49 %. 

 

Stroški amortizacije so izkazani v višini obračunane amortizacije neopredmetenih in 

opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Amortizacijo bomo obračunavali po 

stopnjah rednega odpisa, upoštevajoč Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa osnovnih sredstev.  

 

Sama amortizacija, ki po popravljala vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 

sredstev bo višja, kot nastali strošek, ker bo del amortizacije izkazan v breme sredstev v 

upravljanju do občine in v breme prejetih donacij. 

 

Skupna vrednost načrtovane obračunane amortizacije znaša 1.429.558 EUR. Predviden del 

amortizacije, ki se nanaša na donirana sredstva in sredstva Mestne občine Ptuj znaša 152.220 

EUR.  

 

Predvideno povišanje stroškov amortizacije glede na preteklo leto se nanaša na nove nabave 

ob koncu preteklega leta. 

 

 

Načrtovani finančni in drugi odhodki 

 

Predvideni finančni in drugi odhodki, ki predstavljajo le 0,55% vseh stroškov, so ocenjeni v 

višini 170.880 EUR in so enaki lanskim. 

 

 

8.1.3. Načrtovan poslovni izid 

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 

izkazuje poslovni izid v višini 17.322 EUR presežka prihodkov nad odhodki. 
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8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak 

načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki 

se planirajo za leto 2020, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na 

prihodke 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. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019), 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). 

 

Plan prihodov in odhodkov po vrstah dejavnosti je narejen na osnovi realizacije v letu 2019 in 

pričakovanih gibanjih v letu 2020. Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so 

izkazani v višini 30.518.175 evrov in so za 7,06 % višji od prihodkov v letu 2019. Prihodki od 

prodaje blaga in storitev na trgu pa so v letu 2020 načrtovani v višini 634.900 evrov in so za 

31,59 % nižji od realizacije prihodkov na trgu v letu 2019.  

 

Nižje prihodke iz tržne dejavnosti načrtujemo predvsem pri estetskih in bariatričnih 

operacijah. Zaradi epidemije novega koronavirusa se je izvajanje bariatričnih in estetskih 

operacij ustavilo. Nižji prihodki pri estetskih operacijah so predvsem posledica 

spremenjenega načina obračunavanja teh storitev. V letu 2019 do meseca septembra smo 

zaračunali celotno storitev, na drugi strani pa prejeli račun od zunanjega izvajalca teh storitev. 

Z mesecem septembrom 2019 pa se je način obračunavanja teh storitev spremenil in sicer 

naročnik plača izvajalcu (SB Ptuj) za vsak poseg storitve zdravstvene nege, ki vključuje ves 

potreben material za operacijo in anestezijo ter pooperativno oskrbo.  

 

Tabela 16: Načrtovani prihodki, odhodki in poslovni izid Javna služba - Trg 

  LETO 2019 FN 2020 

  Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid 

Javna služba 29.097.791 28.916.247 181.544 30.518.175 30.590.102 -71.927 

Tržna dejavnost 898.469 723.561 174.908 634.900 545.651 89.249 

Skupaj zavod 29.996.260 29.639.808 356.452 31.153.075 31.135.753 17.322 

 

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

- Prihodki od samoplačniških storitev (UZ, RTG, MR, EMG, gastroskopija, merjenje 

kostne gostote, cepljenja…) 

- Prihodki od estetskih in bariatričnih operacij 

- Prihodki laboratorijskih storitev za zunanje uporabnike 

- Prihodki od prodaje malic za zaposlene in zunanje uporabnike 

- Prihodki od doplačil za nadstandardne storitve (doplačila enoposteljne sobe, sobivanje 

starša ali svojca) 

- Prihodki od doplačil za prisotnost pri porodu in prihodki od izvedenih porodov v vodi 

- Prihodki od mentorstev 
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- Prihodki od zaračunanih storitev sterilizacije za proračunske uporabnike in pravne 

osebe 

- Prihodki od refundacij dežurstev pri proračunskih uporabnikih 

- Prihodki od doplačil zdravstvenih storitev za samoplačnike in tujce 

- Prihodki od prejetih odškodnin s strani zavarovalnice 

 

 

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša -71.927 EUR, iz naslova izvajanja 

tržne dejavnosti pa 89.249 EUR. 

 

 

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 

TOKA 
 

Zaradi spremljanja gibanj javnofinančnih prihodkov in odhodkov SB Ptuj kot določeni 

uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavlja in razčlenjuje prihodke in odhodke tudi na 

način, da upoštevamo računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo. Izkaz 

prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 

prihodkov in odhodkov. 

 

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so za leto 2020 planirani na osnovi Izkaza 

prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka ter investicijskega načrta za 

leto 2020 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke. 

 

Prav tako kot pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

so tudi pri izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka kot prihodki od prodaje 

blaga in storitev na trgu izkazani prihodki od plačanih zdravstvenih storitev samoplačnikov, 

storitev laboratorija do drugih plačnikov, ipd. Niso pa zajeti prihodki od najemnin in prihodki 

od uporabnin ter obresti, saj so le ti vključeni med prihodke iz javne službe. V razmerju 

prihodkov javne službe in prihodkov prodaje blaga in storitev na trgu so razmejeni tudi 

odhodki pri plačah zaposlenih, prispevkih za socialno varnost in izdatkih za blago, material in 

storitve, kjer ni bilo mogoče uporabiti sodil iz zgoraj navedenega Pravilnika. Ostali odhodki 

bremenijo javne odhodke. 

 

V Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2020 načrtujemo 

31.540.167 EUR prihodkov, kar je za 7,43% več, kot v letu 2019. Odhodke načrtujemo v 

znesku 31.255.169 EUR, kar je za 5,04% več, kot so ti znašali v letu 2019. Načrtovani 

poslovni izid po načelu denarnega toka je  presežek prihodkov nad odhodki v višini 284.998 

EUR. 

 

Priloga AJPES - Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
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9. PLAN KADROV 
 

9.1. ZAPOSLENOST 
 

V letu 2020 načrtujemo povečanje števila zaposlenih in sicer nameravamo na dan 31. 12. 2020 zaposlovati 545 delavcev (skupaj z dolgotrajno 

odsotnimi delavci, tj. porodniški dopust in bolniška odsotnost).  

 

Tabela 17: Spremembe kadra z obrazložitvami 

 

Struktura zaposlenih 

Načrtovano 

št. zaposlenih 

31. 12. 2019 

Realizirano št. 

zaposlenih na 

31. 12. 2019 

Načrtovano št. 

zaposlenih na 

31. 12. 2020 

Kratka obrazložitev dodatnih zaposlitev 

ZDRAVNIKI SKUPAJ 83 77 84  

Zdravnik specialist 51 47 52 

Nadomestitev upokojitve zdravnika specialista splošne kirurgije in 

odhoda zdravnika specialista interne medicine v letu 2019.  

Zaposlitev zdravnika specialista ginekologije in porodništva v obsegu 8 

ur na teden (dopolnilno delo). 

Odhod zdravnika specialista pediatrije v obsegu 8 ur na teden 

(dopolnilno delo). 

Zaradi potreb dela načrtujemo zaposlitev zdravnika specialista 

radiologije. 

Odhod dveh specializantov po opravljenem specialističnem izpitu 

načrtujemo nadomestiti z zaposlitvijo dveh specialistov (ginekologija in 

porodništvo ter anesteziologija). 

Specializant 20 18 21 
Predvidoma dva specializanta (ginekologija in porodništvo ter 

anesteziologija) bosta v letu 2020 opravila specialistični izpit, pri čemer 

se noben od njiju ne namerava zaposliti v našem zavodu kot zdravnik 
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specialist.  

Zdravniška zbornica napotuje zdravnike na opravljanje specializacije, pri 

čemer so stroški zaposlitve specializantov v celoti refundirani. 

Ministrstvu za zdravje smo na podlagi poziva sporočili poimenski 

seznam štirih znanih kandidatov za opravljanje specializacije v našem 

zavodu za potrebe razpisa specializacij v letu 2020, poleg tega pa je en 

specializant v mesecu maju 2020 že nastopil specializacijo. 

Zdravnik brez 

specializacije/ po 

opravljenem sekundariatu 

(sobni zdravnik) 

1 1 0 

Kot sobne zdravnike zaposlujemo zdravnike po opravljenem 

sekundariatu, ki čakajo na odobritev specializacije. Pri tem načrtujemo, 

da bo specializacija znanim kandidatom odobrena in tako ne bo potrebe 

po zaposlovanju v breme bolnišnice. 

Sekundarij / pripravnik 11 11 11 
Zdravniška zbornica Slovenije napotuje zdravnike na opravljanje 

sekundariata, pri čemer so stroški v celoti refundirani.  

ZDRAVSTVENA NEGA 282 277 282 

Nadomestitev ene upokojitve in enega odhoda srednje medicinske sestre 

konec leta 2019. 

Zaradi povečanega obsega dela načrtujemo zaposlitev bolničarja 

negovalca na Oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje, kjer 

primanjkuje negovalnega kadra. 

Zaradi zagotavljanja varne zdravstvene obravnave v urgentni internistični 

ambulanti v popoldanskem in nočnem času načrtujemo zaposliti dodatno 

diplomirano medicinsko sestro. 

Zaposlitev pripravnika bolničarja negovalca. 

FARMACEVTSKI 

DELAVCI 
8 6 8 

Na podlagi zahteve Upravnega odbora Lekarniške zbornice Slovenije je 

bila v skladu s kadrovskim načrtom 2019 sklenjena pogodba o zaposlitvi 

z dvema magistroma farmacije, ki sta nastopila delo s 1. 1. 2020. 
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OSTALI 

ZDRAVSTVENI 

DELAVCI (lab. delavci, 

radiologija, itd.) 

51 51 54 

Zaposlitev inženirja laboratorijske biomedicine zaradi uvedbe novih 

preiskav (markerji hepatitisa, specifični IgE), vse strožjih zahtev na 

področju kakovosti in pomanjkanja kadra za zagotavljanje 

neprekinjenega zdravstvenega varstva. 

Zaradi širitev programa v preteklih letih in nedoseganja realizacije 

programa kljub veliki čakalni dobi se načrtuje zaposlitev dodatnega 

fizioterapevta, ki je v bolnišnici do sedaj nadomeščal dalj časa odsotno 

delavko in je že vštet v stanje zaposlenih. 

Zaposlitev specialnega pedagoga za potrebe širitev razvojne ambulante v 

letu 2019 ter zaposlitev socialnega delavca, ki se sedaj zaposlen za 

polovični delovni čas, za polno delovno obveznost. 

Zaposlitev pripravnika za diplomiranega inženirja radiologije. 

VODSTVO 2 2 2 
Direktorica in pomočnica direktorice za zdravstveno nego. Strokovni 

vodja je prikazan pri zdravnikih specialistih. Povečanj ne načrtujemo. 

NEZDRAVSTVENI  

KADER 
108 109 112 

Načrtovana je zaposlitev dveh zdravstvenih administratorjev in sicer 

enega za potrebe internega oddelka in enega za potrebe laboratorija. 

Za potrebe fakturne službe se načrtuje zaposlitev ekonomista, ki je v 

bolnišnici do sedaj nadomeščal dalj časa odsotno delavko in je že vštet v 

stanje zaposlenih. 

Nadomestitev odhoda vzdrževalca konec 2019. 

V kuhinji zaradi potreb dela načrtujemo zaposlitev slaščičarja. 

JAVNA DELA 0 0 3 V letu 2020 smo pridobili program za izvajanje javnih del za tri delavce. 

Skupaj 534 522 545  
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Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 smo predvideli tako, da smo izhajali iz stanja 

zaposlenih na dan 31. 12. 2019 in predvideli načrtovane prihode in odhode v naš zavod do 

konca leta 2020. Pri načrtovanem povečanju števila zaposlenih gre predvsem za realizacijo v 

letu 2019 načrtovanih zaposlitev in za pokrivanje odhodov v letu 2019 (upokojitve, 

odpovedi), ki jih do 31. 12. 2019 nismo uspeli nadomestiti. 

 

Na zadnji dan leta 2020 predvidevamo, da bo fizično prisotnih 509 delavcev, od katerih bomo 

dobili za 11 sekundarijev, 19 specializantov in 9 pripravnikov refundirane stroške s strani 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Poleg tega bodo prisotne tudi tri delavke, zaposlene v 

programu javnih del, katerih zaposlitev je v skupni višini 60% refundirana s strani Zavoda RS 

za zaposlovanje in Mestne občine Ptuj. Predvidoma 33 delavcev bo dolgotrajno odsotnih, 

njihova plača pa bo prav tako refundirana. Predvidoma 24 delavcev bo delalo s krajšim 

delovnim časom (11 invalidov, 9 delavcev, ki delajo krajši delovni čas zaradi starševstva, 1 

delavec, ki opravlja dopolnilno delo ter 3 delavci z delovnim časom krajšim od polnega.).  

 

Podrobneje v »Obrazec 3 – Spremljanje kadrov«. 

 

Predvideni prilivi in odlivi kadra 

 

➢ Zdravniki: 

 

Bolnišnica se že vrsto let sooča s pomanjkanjem zdravniškega kadra. V preteklem letu je 

poleg tega ostala nenadomeščena upokojitev zdravnika specialista splošne kirurgije ter odhod 

zdravnika specialista interne medicine v zasebni sektor. Prizadevali si ju bomo čim prej 

nadomestiti, kar pa zaradi pomanjkanja tovrstnega kadra na trgu delovne sile predstavlja velik 

zalogaj. 

 

Zaradi velikega obsega dela in plačila programa radiologije po dejanski realizaciji, 

nameravamo zaposliti dodatnega zdravnika specialista radiologije, kar bo delno prispevalo 

tudi k zmanjšanju povečanega obsega dela obstoječih zaposlenih in obsega dela po podjemnih 

pogodbah. 

 

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

radiologije, ginekologije in porodništva, anesteziologije, reanimatologije in perioperativne 

intenzivne medicine ter fizikalne in rehabilitacijske medicine. V letu 2020 dva od njih 

zaključujeta program specializacije (ginekologija in porodništvo ter anesteziologija), pri 

čemer se ne nameravata zaposliti v bolnišnici kot zdravnika specialista. Zato bo njun odhod 

potrebno nadomestiti z iskanjem novega zdravniškega kadra s teh dveh področij. 

 

➢ Zdravstvena nega: 

 

Na področju zdravstvene nege načrtujemo nadomestiti upokojitev ene in odhod ene srednje 

medicinske sestre konec leta 2019. 

 

V urgentni internistični specialistični ambulanti v popoldanskem in nočnem času je zaradi 

zagotavljanja večje varnosti bolnikov nujno potrebna zaposlitev dodatne diplomirane 

medicinske sestre, katere zaposlitev je bila načrtovana že v letu 2019, a ni bila realizirana. 

 

Zaradi povečanega obsega dela načrtujemo na Oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje 

zaposliti bolničarja negovalca in pripravnika bolničarja negovalca. Strošek slednjega je 

refundiran. 
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➢ Farmacevtski delavci: 

 

Na podlagi zahteve Upravnega odbora Lekarniške zbornice Slovenije smo v letu 2019 

načrtovali zaposlitev dveh magistrov farmacije, ki pa sta po pogodbi o zaposlitvi, ki je bila 

sklenjena konec 2019, delo nastopila s 1. 1. 2020. 

 

➢ Ostali zdravstveni delavci: 

 

Zaradi uvedbe novih preiskav (markerji hepatitisa, specifični IgE), vse strožjih zahtev na 

področju kakovosti in pomanjkanja kadra za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega 

varstva načrtujemo zaposlitev dodatnega inženirja laboratorijske biomedicine. 

 

Zaradi širitev programa v preteklih letih in nedoseganja realizacije programa kljub veliki 

čakalni dobi ter na podlagi zahteve Ministrstva za zdravja po dodatnih zaposlitvah, katerih 

potrebe so bile ugotovljene njegovem v strokovnem nadzoru, se načrtuje zaposlitev dodatnega 

fizioterapevta, ki je v bolnišnici do sedaj nadomeščal dalj časa odsotno delavko in je že vštet v 

stanje zaposlenih. 

 

Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru ZZZS za pogodbeno leto 2018 je prinesel novosti v 

programu razvojne ambulante, predvsem z vidika obvezne minimalne kadrovske zasedbe 

tima, zaradi česar smo v bolnišnici v letu 2019 zaposliti delovnega terapevta, logopeda, 

psihologa, in socialnega delavca. Specialnega pedagoga zaradi prostorske stiske še nismo 

zaposlili in ga nameravamo v letošnjem letu. Splošni dogovor ZZZS za pogodbeno leto je 

povečal obsega zaposlitve socialnega delavca s polovičnega na polni delovni čas, kar bomo 

prav tako realizirali. Sredstva zanje so zagotovljena v okviru pavšala, po katerem je razvojna 

ambulanta financirana. 

 

Na Oddelku za radiologijo in ultrazvočno diagnostiko nameravamo zaposlitvi pripravnika za 

diplomiranega inženirja radiologije, ki ob koncu leta 2019 ni bil zaposlen. Strošek dela je v 

celoti refundiran. 

 

➢ Nezdravstveni delavci: 

 

Načrtovana je zaposlitev dveh zdravstvenih administratorjev in sicer enega za potrebe 

internega oddelka (izboljšanje kakovosti dela, ki zaradi preobremenjenosti zdravstvenih 

administratork trpi) ter za potrebe laboratorija, kjer tovrstnega kadra do sedaj ni bilo 

zaposlenega (razbremenitev strokovnega kadra). 

 

Za potrebe fakturne službe se načrtuje zaposlitev diplomiranega ekonomista, ki je v bolnišnici 

do sedaj nadomeščal dalj časa odsotno delavko in je že vštet v stanje zaposlenih. 

 

Konec leta 2019 je pogodba o zaposlitvi prenehala vzdrževalcu, ki ga je potrebno nadomestiti. 

 

Zaradi upokojitve slaščičarke v letu 2019, ki je bila zaradi povečanega obsega dela (večja 

realizacija programov, pomeni več bolnikov in večji obseg dela tudi v kuhinji) nadomeščena s 

kuharjem, prihaja v kuhinji do manjka tega profila, ki omogoča tudi izvajanje tržne dejavnosti 

(prodaja slaščičarskih izdelkov).  
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Obremenjenost kadra 

 

V letu 2020 bo na podlagi realnih potreb dela, vse več težjih bolnikov, ki potrebujejo 

kompleksnejšo, dolgotrajnejšo in zahtevnejšo zdravstveno obravnavo je težko govoriti o 

manjši obremenjenosti kadra.  

 

V primeru izpada kadra zaradi koriščenja porodniškega dopusta ali dolgotrajnih bolniških 

odsotnosti, se preobremenjenost zaposlenih rešuje z nadomestnimi zaposlitvami. 

 

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanje stanja 

 

Problematiko deficitarnosti posameznih profilov kadra se rešuje z aktivnim iskanjem 

potrebnega kadra preko Zavoda RS za zaposlovanje in s kandidiranjem na razpisih za 

specializacije, ki jih razpiše Zdravniška zbornica Slovenije.  

 

Organiziranost dela 

 

Prizadevamo si čim več programov realizirati z lastnim kadrom oziroma zaposliti tiste 

zdravnike specialiste, ki jih potrebujemo, da izpolnimo svoje obveznosti iz programa, 

dogovorjenega z ZZZS. Glede programov, kjer nam to ne uspeva ali nam ne uspeva v celoti, 

se poslužujemo najemanja zunanjih izvajalcev preko podjemnih pogodb oziroma pogodb o 

strokovnem sodelovanju. 

 

 

9.2. OSTALE OBLIKE DELA 
 

Zaradi nezadostnega števila lastnega kadra na posameznih področjih tudi v letu 2020 

načrtujemo sklepanje podjemnih pogodb in pogodb o strokovnem sodelovanju z zunanjimi 

izvajalci. V spodnjih tabelah je prikazano, na katerih področjih načrtujemo sklepanje  

podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci (predvsem z zdravniki) in z lastnimi zaposlenimi.  

 

Tabela 18: Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci 

 

Namen/delo Profil zunanjega izvajalca 

Št. izvajalcev 

na  

31. 12. 2019 

Št. izvajalcev 

na  

31. 12. 2020 

RADIOLOGIJA 

MR diagnostika Specialist radiologije 4 4 

INTERNISTIKA 

Ultrazvočna diagnostika 

in kardiologija 
Specialist interne medicine 2 2 

NZV Specializant hematologije 1 2 

Endoskopski UZ z 

edukacijo 
Specialist interne medicine 1 1 

PEDIATRIJA 

NZV Specialist pediatrije 2 4 

NZV Specializant pediatrije 1 0 

NEVROLOGIJA 

Specialistični pregledi, Specialist nevrologije 2 1 
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ultrazvočna diagnostika 

in konziliarni pregledi 

KIRURGIJA 

Ortopedski program Specialist ortopedije 4 4 

Ortopedski program 
Diplomirana medicinska 

sestra 
4 4 

Bariatrične operacije Specialist splošne kirurgije 2 2 

Operativni posegi Specialist splošne kirurgije 2 2 

GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO 

Operativni posegi, 

ambulantni pregledi, 

NZV in stalna 

pripravljenost 

Specialist ginekologije in 

porodništva 
9 8 

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 
0 1 

OSTALO 

Uprava – storitve 

svetovanja 

Specialist soc. med. z 

organizacijo zdr. varstva 
1 0 

Članstvo v Komisiji 1. 

stopnje za umetno 

prekinitev nosečnosti 

Socialni delavec 1 1 

Svetovanje o uporabi 

antibiotikov na oddelkih 
Specialist infektologije 1 1 

SKUPAJ  40 40 
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Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci se sklepajo za zagotavljanje neprekinjenega 

zdravstvenega varstva v dejavnostih, kjer z lastnim kadrom ne uspemo pokriti vseh potreb. S 

tem namenom se sklepa večja količina podjemnih pogodb, saj so zunanji izvajalci časovno 

omejeni s soglasjem svojega delodajalca, ki je izdano na podlagi zakonsko dopustnih 

delovnih obremenitev. Podjemne pogodbe se sklepajo tudi za izvajanje posameznih 

specialističnih storitev, na področju katerih z lastnim kadrom ne razpolagamo ter za 

nadomeščanje odsotnosti lastnega kadra tam, kjer dejavnost sloni na zgolj enem izvajalcu. V 

letošnjem letu zaključuje sodelovanje z našim zavodom dolgoletna sodelavka, ki je skrbela za 

kodiranje izvedenih posegov po modelu skupine primerljivih primerov (SPP), kar je bilo 

ključnega pomena z vidika financiranja zdravstvene dejavnosti. Tako izpraznjeno delovno 

mesto nameravamo zapolniti s prerazporeditvijo lastnega kadra. Drugih večjih vsebinskih 

sprememb na področju sodelovanja z zunanjimi izvajalci se ne načrtuje. Obseg storitev, 

opravljenih na podlagi podjemnih pogodb se ne bo bistveno spremenil v primerjavi s 

preteklim letom.  

 

 

Tabela 19: Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi 

 
Namen/delo Profil izvajalca Št. izvajalcev na 31. 12. 2020 

SVIT program Specialist interne medicine 2 

SVIT program Diplomirana medicinska sestra 7 

SVIT program Specialist anesteziologije 5 

SKUPAJ  14 

 

Za izvajanje programa SVIT se sklenejo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi. V 

programu sodelujeta dva specialista interne medicine in dve diplomirani medicinski sestri iz 

gastroenterološke ambulante. Poleg tega sodeluje tudi predvidoma pet specialistov 

anesteziologije in pet diplomiranih medicinski sester iz intenzivne terapije zaradi izvajanja 

preiskav v sedaciji.  

 

 

Tabela 20: Pogodbe o strokovnem sodelovanju 

 

V spodnji tabeli je prikazano, na katerih področjih bomo za zagotavljanje neprekinjenega 

zdravstvenega varstva (NZV) in specialističnih zdravstvenih storitev sklenili pogodbe o 

strokovnem sodelovanju z zasebniki – koncesionarji. 

 

Namen/delo Profil zunanjega izvajalca 
Št. izvajalcev na  

31. 12. 2020 

Zagotavljanje NZV na 

otroškem oddelku 
Specialist pediatrije 2 

Zagotavljanje NZV na 

ginekološko-porodnem 

oddelku 

Specialist ginekologije in 

porodništva 
2 

Program estetika 

Specialist plastične, 

rekonstrukcijske in estetske 

kirurgije 

2 

SKUPAJ:  6 
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Zaradi pomanjkanja lastnega kadra je za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva 

nujno potrebno skleniti pogodbe tudi z zunanjimi izvajalci, pri čemer se ravna racionalno in 

stroškovno upravičeno. 

 

 

Javna dela 

 

V letu 2020 imamo z Zavodom RS za zaposlovanje sklenjeno pogodbo za izvajanje programa 

javnih del za tri delavce, od tega dva v obsegu deset mesecev in eden sedem mesecev. 

Zaposleni so za 30 ur na teden. Strošek njihovega dela je v obsegu 50% refundiran s strani 

Zavoda RS za zaposlovanje in v obsegu 10% s strani Mestne občine Ptuj. 

 

 

 

9.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 
 

Storitvene dejavnosti, kjer strošek delovne sile predstavlja večji del stroškov, so se v 

preteklem letu zaradi naraščanja stroškov plač podražile. 

 

Storitve čiščenja nam zagotavlja zunanji servis, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Strošek 

izvajanja te dejavnosti bo v letu 2020 predvidoma znašal okoli 786.684 EUR. V tej dejavnosti 

nimamo zaposlenega nobenega lastnega delavca. 

 

Storitev pranja nam od leta 1996 zagotavlja zunanji dobavitelj. Strošek izvajanja te dejavnosti 

bo v letu 2020 znašal približno 291.186 EUR. V tem obdobju bo za dnevno distribucijo 

posteljnine in oblek znotraj bolnišnice skrbelo pet delavk, zaposlenih v organizacijski enoti 

»pralnica«. 

 

 

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 

Specializacije in pripravništva 

 

Na dan 31. 12. 2020 načrtujemo, da bo v naši bolnišnici zaposlenih 21 specializantov in 20 

pripravnikov (od tega 11 zdravnikov). Za vseh teh 41 delavcev bomo stroške dobili 

refundirane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

 

Trenutno ne zaposlujemo nobenega pripravnika ali specializanta v naše breme, niti ga ne 

načrtujemo zaposliti. 

 

 

Izobraževanje 

 

Na področju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja se trudimo slediti zakonskim 

zahtevam in pravicam delavcev in omogočati izobraževanja v okviru razpoložljivih finančnih 

sredstev in razpoložljivih kadrovskih resursov, saj izobraževanja pomenijo odsotnost 

delavcev, posredno pa vplivajo na povečanje potreb po zaposlovanju.  
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Zaradi bolezni COVID-19 se tudi izobraževalna dejavnost spreminja. Klasičnih kongresov, 

delavnic in simpozijev v novih razmerah skoraj ni, zato iščemo nove načine podajanja znanja, 

kot so webinarji, video predstavitve in učenje na daljavo. 

 

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

strani Ministrstva za zdravje. Tudi v letu 2020 bomo izvajali klinične vaje študentov visokih 

šol in fakultet, s katerimi imamo sklenjene pogodbe.  
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10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020 
 

 

V letu 2020 načrtujemo: 

- investicijska vlaganja v višini 1.935.566 EUR, 

- vzdrževalna dela v višin 465.988 EUR. 

 

 

10.1. PLAN INVESTICIJ 
 

V letu 2020 načrtujemo 1.935.566 EUR investicij, od tega v sledeče segmente v znesku: 

- 139.635 EUR v programsko opremo, 

- 486.444 EUR v nepremičnine,  

- 1.002.215 EUR v medicinsko opremo, 

- 307.272 EUR v nemedicinsko opremo. 

 

Načrt investicij temelji na znanih izhodiščih in bo realiziran ob pogoju, da ne bo prišlo do 

poslabšanja finančne situacije v zdravstvu. Načrt se bo izvajal v skladu z realnimi možnostmi. 

 

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020 – se nahaja v prilogi, kjer so opredeljeni tudi viri 

financiranja navedenih investicij. 

 

Tabela 21: Načrtovane investicije 2020  

 

PLAN INVESTICIJ 2020 v EUR 

Vrsta investicij Količina Cena Vrednost 

I. Oddelek 
NEOPREDMETENA 

SREDSTVA 
    139.635,00 

1   
Programska oprema 

(licence, rač. programi) 
    139.635,00 

1.1 Interni oddelek Integracija EUZ v sistem ISSA 1 4.075,00 4.075,00 

1.2 
Računalniški 

center 

Programska oprema MS 

Office 
5 250,00 1.250,00 

1.3 
Bolnišnica - 

skupno 

Eset podaljšanje in dodatne 

licence 
250 8,00 2.000,00 

1.5 Uprava 
Zdravstveno informacijski 

sistem  
1 120.000,00 120.000,00 

1.6 
Bolnišnica - 

skupno 
Spletno mesto sb-ptuj.si 1 110,00 110,00 

1.7 Laboratorij Nadgradnja lab. programa 1 12.200,00 12.200,00 

II.   NEPREMIČNINE     486.444,00 

2   Zgradbe     486.444,00 

2.1 Laboratorij 
Elektroinštalacijska dela v 

laboratoriju 
1 4.875,00 4.875,00 

2.2 Interni oddelek Zamenjava strehe-interni odd. 1 22.735,00 22.735,00 

2.3 
Bolnišnica - 

skupno 
Kisikarna 1 3.850,00 3.850,00 
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2.4 Kirurški oddelek 
Prenova sob kirurgija - 

napeljava kisika in osvetlitve 
1 10.005,00 10.005,00 

2.5 Interni oddelek 
Adaptacija in servis kisikovih 

priključkov 
1 6.090,00 6.090,00 

2.6 Rentgen 
GOI dela v prostoru rtg 

aparata 
1 90.000,00 90.000,00 

2.7 Rentgen 
Popravilo strehe na MR 

diagnostiki 
1 7.215,00 7.215,00 

2.8 Laboratorij 
GOI dela v urinskem 

laboratoriju 
1 7.455,00 7.455,00 

2.9 COB Absolutni filtri 1 7.630,00 7.630,00 

2.10 
Ginekološko-

porodni oddelek 
Obnova kopalnic in wc-jev 1 45.000,00 45.000,00 

2.11 Interni oddelek 
Adaptacija kopalnic in wc-jev 

- krilo 3 
1 45.000,00 45.000,00 

2.12 Lekarna 
Investicijska dokumentacija za 

prenovo lekarne 
1 52.460,00 52.460,00 

2.13 Tehnične službe Trafo postaja 1 179.929,00 179.929,00 

2.14 Interni oddelek 
GOI dela za ureditev 

diabetološke ambulante 
1 4.200,00 4.200,00 

III.   OPREMA (A + B)     1.309.487,00 

A    Medicinska oprema     1.002.215,00 

1   
33111000-1 Rentgenske 

naprave 
    17.275,00 

1.1 Rentgen Mamograf - nadgradnja 1 17.275,00 17.275,00 

5   
33115000-9 Naprave za 

tomografijo 
    148.600,00 

5.1 Rentgen 
CT aparat Toshiba Aqulion - 

nadgradnja 
1 136.400,00 136.400,00 

5.2 Rentgen CT - avtomatski injektor 1 12.200,00 12.200,00 

6   
33120000-7 Funkcionalna 

diagnostika 
    110.520,00 

6.1 ORL ambulanta Vestibulogram 1 5.405,00 5.405,00 

6.2 ORL ambulanta 
Aparat za testiranje ravnotežja 

- vestibulogram 
1 5.540,00 5.540,00 

6.3 Laboratorij 
Sistem za pripravo krvnih 

razmazov (RAL Smearbox) 
1 3.675,00 3.675,00 

6.4 Laboratorij 
Sistem za barvanje krvnih 

razmazov (RAL Stainer) 
1 11.840,00 11.840,00 

6.5 PBZ EKG aparat z vozičkom 1 2.680,00 2.680,00 

6.6 Dializa EKG aparat z vozičkom 1 2.680,00 2.680,00 

6.7 Covid EKG aparati z vozičkom 2 2.680,00 5.360,00 

6.8 Interni oddelek 

Urgentni stolp, nadgradnja 

ISSA, ročno predpranje 

(endoskopija) 

1 17.280,00 17.280,00 

6.9 Laboratorij Urinski analizator 1 56.060,00 56.060,00 

8   3315000-6 Terapevtika     64.065,00 

8.1 
Ginekologija - 

oddelek 
Inkubator transportni 1 20.850,00 20.850,00 

8.2 REA Ventilator medicinski 3 8.610,00 25.830,00 

8.3 
Ginekološko-

porodni oddelek 
Grelna stenska svetilka 1 3.160,00 3.160,00 

8.4 COB Bioptron 1 2.100,00 2.100,00 
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8.5 Fizioterapija Aparat za elektroterapijo 1 3.715,00 3.715,00 

8.6 Fizioterapija Aparat za magnetoterapijo 1 6.650,00 6.650,00 

8.7 Fizioterapija Aparat Hypervolt  2 380,00 760,00 

8.8 Fizioterapija Drobni pripomočki za terapijo 1 1.000,00 1.000,00 

9   
33160000-9 Operacijska 

tehnika 
    306.275,00 

9.1 COB Operacijska svetilka 1 14.090,00 14.090,00 

9.2 
Ginekologija - 

oddelek 
Operacijska svetilka 1 13.430,00 13.430,00 

9.3 COB Aspirator Ardo Master 3 2.750,00 8.250,00 

9.4 Kirurgija Aspirator 2 1.050,00 2.100,00 

9.5 Covid Aspirator 6 500,00 3.000,00 

9.6 COB Roka za laparoskopijo 1 12.200,00 12.200,00 

9.7 Kirurgija Laser za kronične rane 1 19.030,00 19.030,00 

9.8 COB 

Instrumentarij za 

transplantacijo kože - 

Cellutome 

1 2.350,00 2.350,00 

9.9 COB Bleda staza Esmarh 1 7.305,00 7.305,00 

9.10 COB Elektrokirurška enota - kutor 1 13.000,00 13.000,00 

9.11 COB LPSC inštrumentarij 20 1.000,00 20.000,00 

9.12 COB Vrtalka žaga travmatologija 2 12.000,00 24.000,00 

9.13 COB Vrtalka žaga ortopedija 3 20.000,00 60.000,00 

9.14 COB 
Kanila za optiko 6,0 mm 

artroskopska 
1 1.100,00 1.100,00 

9.15 COB Optika 30 HD artroskopska 1 1.800,00 1.800,00 

9.16 ORL ambulanta Fleksibilna endoskopija 1 26.000,00 26.000,00 

9.17 Covid Šotor - vstopna točka za Covid 1 66.620,00 66.620,00 

9.18   Drobni inventar 1 12.000,00 12.000,00 

10   
33170000-2 Anestezija in 

reanimacija 
    57.715,00 

10.1 REA 
Anestezijski aparat Dräger 

Fabius 
1 23.715,00 23.715,00 

10.2 Covid Reanimacijski voziček 2 17.000,00 34.000,00 

11   
33180000-5 Funkcionalna 

podpora 
    32.890,00 

11.1 Dializa Defibrilator 1 7.420,00 7.420,00 

11.2 REA Defibrilator 1 8.490,00 8.490,00 

11.3 Interni oddelek Defibrilator 1 8.490,00 8.490,00 

11.4 Covid Defibrilator 1 8.490,00 8.490,00 

12   
33190000-8 Razne 

medicinske naprave 
    223.400,00 

12.1 COB Operacijska miza 1 48.385,00 48.385,00 

12.2 Pediatrija Pomožna ležišča 6 800,00 4.800,00 

12.3 
Ginekološko-

porodni oddelek 
Monitor vitalnih funkcij 1 3.040,00 3.040,00 

12.4 Laboratorij 
Zamrzovalnik za shranjevanje 

biološkega materiala 
1 5.360,00 5.360,00 

12.5 COB 3D tiskalnik medicinski 1 7.000,00 7.000,00 

12.6 Pediatrija 
Naprstni saturator - pulzni 

oksimeter  
2 210,00 420,00 
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12.7 Dializa Saturator - pulzni oksimeter 1 440,00 440,00 

12.8 REA Pulzni oksimeter 2 355,00 710,00 

12.9 Interni oddelek 
Pulzni oksimeter z dod. 

ušesnim nastavkom 
4 530,00 2.120,00 

12.10 Pediatrija Pregledna miza 1 1.695,00 1.695,00 

12.11 Pediatrija Digitalni logopedski set 1 2.605,00 2.605,00 

12.12 Pediatrija Otoskop 2 540,00 1.080,00 

12.13 REA Perfuzor Alaris CC plus 5 2.000,00 10.000,00 

12.14 REA Delovna postaja Alaris 1 2.000,00 2.000,00 

12.15 Interni oddelek Infuzijske črpalke 4 1.440,00 5.760,00 

12.16 REA 
Anestezijski voziček 

Anesthesia 
3 2.795,00 8.385,00 

12.17 REA 
Anestezijski voziček 

Treatment troley 
1 1.465,00 1.465,00 

12.18 Interni oddelek Anestezijski voziček 1 1.765,00 1.765,00 

12.19 Covid REA Anestezijski voziček 1 2.700,00 2.700,00 

12.20 Kirurgija Mavčarska miza 1 4.750,00 4.750,00 

12.21 COB Mayo inštrumentarska miza 2 1.850,00 3.700,00 

12.22 
Ginekološko-

porodni oddelek 

Ginekološka miza za 

specialistično ambulanto 
1 11.900,00 11.900,00 

12.23 Covid 
Porodna postelja - za pacientke 

z okužbo COVID 
1 11.890,00 11.890,00 

12.24 
Ginekološko-

porodni oddelek 
Hladilnik za zdravila 2 3.000,00 6.000,00 

12.25 Dializa Dializna tehtnica 1 1.155,00 1.155,00 

12.26 Interni oddelek 
Tehtnica vgrajena v sedeči 

voziček (250 kg) 
1 1.075,00 1.075,00 

12.27 COB Dezinfektor UVC Thor 1 60.000,00 60.000,00 

12.28 Covid Dezinfektor B Hybrid 2 1.860,00 3.720,00 

12.29 Covid Strecher 2 4.000,00 8.000,00 

12.30   Drobni inventar 1 1.480,00 1.480,00 

13   
33196200-2 Pripomočki za 

funkcionalno ovirane osebe 
    700,00 

13.1 PBZ 
Voziček za transport pacientov 

do tuša 
2 350,00 700,00 

14   Druga medicinska oprema     40.775,00 

14.1 PBZ Bradlja 1 450,00 450,00 

14.2 PBZ Letvenik 1 200,00 200,00 

14.3 Rentgen Paravan stena 1 1.575,00 1.575,00 

14.4 Kirurgija Paravan stena 4 1.960,00 7.840,00 

14.5 PBZ Paravan stena 6 305,00 1.830,00 

14.6 Dializa Paravan stena 1 1.710,00 1.710,00 

14.7 Laboratorij 
Stol za venski in kapilarni 

odvzem krvi 
1 1.630,00 1.630,00 

14.8 Pediatrija 
Elektronska tehtnica z 

višinomerom 
1 515,00 515,00 

14.9 REA Obposteljne omarice 10 430,00 4.300,00 

14.10 REA Servirne mizice 3 300,00 900,00 

14.11 COB Infuzijsko stojalo 4 190,00 760,00 

14.12 Interni oddelek Infuzijsko stojalo 20 190,00 3.800,00 
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14.13 Covid Prostostoječe infuzijsko stojalo 1 540,00 540,00 

14.14 PBZ El. sobno dvigalo za bolnika 5 1.200,00 6.000,00 

14.15 ORL ambulanta Frenzelova očala 1 505,00 505,00 

14.16 Očesna ambulanta 
Ležeči voziček za prevoz 

pacientov  
1 1.700,00 1.700,00 

14.17   Drobni inventar 1 6.520,00 6.520,00 

B    
Nemedicinska oprema (od 1 

do 2) 
    307.272,00 

1   Informacijska tehnologija     76.035,00 

1.1 Uprava Strežniki 1 4.440,00 4.440,00 

1.2 Interni oddelek UPS 1 995,00 995,00 

1.3 Rentgen 
Brezprekinitveni napajalnik 

UPS 
1 415,00 415,00 

1.4 
Računalniški 

center 
Računalniki 41 650,00 26.650,00 

1.5 
Računalniški 

center 
Monitorji - del računalnika 41 250,00 10.250,00 

1.6 
Računalniški 

center 
Samostojni rač. monitorji 24" 5 165,00 825,00 

1.7 
Računalniški 

center 
Prenosni računalnik 5 1.330,00 6.650,00 

1.8 
Računalniški 

center 
Tablični računalnik 3 430,00 1.290,00 

1.9 Uprava QNAP varnostno kopiranje  1 7.580,00 7.580,00 

1.10 
Računalniški 

center 
Multifunkcijska naprava 4 520,00 2.080,00 

1.11 
Računalniški 

center 
Mrežno stikalo 3 3.100,00 9.300,00 

1.12 
Računalniški 

center 
Tiskalniki 15 260,00 3.900,00 

1.13   Drobni inventar 1 1.660,00 1.660,00 

2   Drugo     231.237,00 

2.1 Vzdrževanje Visokotlačni čistilec 1 620,00 620,00 

2.2 
Ginekologija - 

oddelek 
Postelja z vzmetnico 1 230,00 230,00 

2.3 Fizioterapija Omare (2 kom) 1 510,00 510,00 

2.4 Kirurgija Avtomatska vrata 1 3.695,00 3.695,00 

2.5 Laboratorij Avtomatska vrata 1 3.280,00 3.280,00 

2.6 Rentgen Avtomatska vrata 1 3.400,00 3.400,00 

2.7 Interni oddelek Avtomatska vrata 1 3.040,00 3.040,00 

2.8 Fizioterapija Drsna vrata 1 2.500,00 2.500,00 

2.9 Interni oddelek 
Voziček za prevoz umazanega 

perila (2 kom) 
1 660,00 660,00 

2.10 Vzdrževanje Žaga za urejanje okolice 1 780,00 780,00 

2.11 Fizioterapija Elementi (2 kom) 1 130,00 130,00 

2.12 
Ginekologija, 

Kirurgija 
Stol pisarniški (5 kom) 1 575,00 575,00 

2.13 Laboratorij Stol pisarniški 6 1.130,00 6.780,00 

2.14 Uprava Stol pisarniški  1 550,00 550,00 

2.15 Uprava Stol pisarniški 1 350,00 350,00 

2.16 Uprava Klima 2 1.130,00 2.260,00 
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2.17 Interni oddelek Klima 2 1.380,00 2.760,00 

2.18 Rentgen Klima 1 1.170,00 1.170,00 

2.19 Laboratorij Klima - urinski laboratorij 2 1.555,00 3.110,00 

2.20 Pediatrija Diktafon 1 1.190,00 1.190,00 

2.21 Kuhinja Parnokonvekcijska pečica 1 16.000,00 16.000,00 

2.22 Kuhinja Pomivalni stroj  1 19.500,00 19.500,00 

2.23 Kuhinja 
Mikser za fino konsistenco 

živil 
1 1.630,00 1.630,00 

2.24 Kuhinja Palični mikser robot 1 725,00 725,00 

2.25 Kuhinja Servirni voziček 1 345,00 345,00 

2.26 Dializa Servirni voziček 1 200,00 200,00 

2.27 Dializa 
Voziček za dostavo lekarne 

Inox 
1 740,00 740,00 

2.28 Interni oddelek 
Voziček za dostavo lekarne 

Inox 
1 740,00 740,00 

2.29 Fizioterapija Kovinsko držalo za žoge 1 465,00 465,00 

2.30 Interni oddelek Pisarniško pohištvo 1 1.750,00 1.750,00 

2.31 Interni oddelek Mize jedilnice K2 K3 6 250,00 1.500,00 

2.32 Tehnične službe Osebno dostavno vozilo 1 23.500,00 23.500,00 

2.33 Laboratorij Pohištvo za urinski laboratorij 1 7.085,00 7.085,00 

2.34 Tehnične službe Elektro agregat 1 104.327,00 104.327,00 

2.35 Interni oddelek Hladilnik 1 140,00 140,00 

2.36   Drobni inventar 1 15.000,00 15.000,00 

IV.   
INVESTICIJE SKUPAJ (I + 

II + III) 
    1.935.566,00 

 

Med večje nabave v letu 2020 načrtujemo: 

- GOI dela v prostoru rtg aparata v znesku 90.000 EUR, 

- Obnova kopalnic in wc-jev na ginekološko-porodnem oddelku v znesku 45.000 EUR, 

- Obnova kopalnic in wc-jev v krilu 3 na internem oddelku v znesku 45.000 EUR, 

- Prenova lekarne v znesku 52.460 EUR, 

- Trafo postaja v znesku 163.929 EUR, 

- Nadgradnja CT aparata v znesku 136.400 EUR, 

- Urinski analizator v znesku 56.060 EUR, 

- Transportni inkubator  znesku 20.850 EUR, 

- Medicinski ventilatorji, 3 kom, v znesku 25.830 EUR, 

- LPSC inštrumentarij v znesku 20.000 EUR, 

- Vrtalka žaga travmatologija v znesku 24.000 EUR, 

- Vrtalka žaga ortopedija v znesku 60.000 EUR, 

- Fleksibilna endoskopija v znesku 26.000 EUR, 

- Šotor – vstopna točka za Covid v znesku 66.620 EUR, 

- Anestezijski aparat za REA v znesku 23.715 EUR, 

- Operacijska miza v znesku 48.385 EUR, 

- Dezinfektor v znesku 60.000 EUR, 

- Računalniki v znesku 26.650 EUR, 

- Osebno dostavno vozilo v znesku 23.500 EUR, 

- Elektro agregat v znesku 104.327 EUR. 
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Iz tabele št. 20 ter iz obrazca 4 je razviden načrt nabave opreme in investicijskih vlaganj v 

letu 2020, kar je ocenjeno na znesek 1.935.566 EUR. Večji del investicij je manjše vrednosti. 

Za osnovna sredstva, katerih ocenjena vrednost presega mejno vrednost za uporabo zakona iz 

prvega odstavka 21. člena ZJN-3, bo Služba za javna naročila izpeljala postopek javnega 

naročila za izbiro najugodnejšega ponudnika. 

 

Investicijska dejavnost bo v letu 2020 usmerjena v: 

- posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene medicinske opreme, 

- posodabljanje in nadomeščanje nemedicinske opreme, 

- vlaganja v neopredmetena sredstva, 

- obnova, popravila ter vlaganja v nepremičnine. 

 

Vlaganja v neopredmetena sredstva predstavljajo vlaganja v programsko opremo v znesku 

139.635 EUR. Največji delež v tem segmentu zajema nakup novega zdravstveno 

informacijskega sistema v znesku 120.000 EUR.  

 

Načrtovana vlaganja v nepremičnine v letu 2020 znašajo 486.444 EUR, od tega bo 163.929 

financiralo Ministrstvo za zdravje (trafo postaja z investicijsko dokumentacijo ter priklopom). 

Ostale večje investicije v zgradbe so še gradbena in obrtniška dela v prostoru rtg aparata, 

obnova kopalnic in wc-jev na ginekološko-porodnem oddelku in na internem oddelku ter 

prenova lekarne. 

 

V letu 2020 načrtujemo tudi operativni najem RTG aparata za katerega pa je potrebno 

ustrezno gradbeno in obrtniško preurediti prostore, kjer se bo omenjeni aparat nahajal.  

 

V letu 2020 imamo v načrtu izdelati investicijsko dokumentacijo za prenovo bolnišnične 

lekarne. S prenovo lekarne je namen zagotoviti dimenzijsko, funkcionalno in tehnološko 

ustrezne prostore bolnišnične lekarne in zanje zagotoviti delovnim procesom ustrezno novo 

tehnološko opremo, s čimer bodo zagotovljeni ustrezni pogoji glede prostorov in opreme za 

opravljanje bolnišnične lekarniške dejavnosti in v tem okviru tudi pogoji za aseptično delo. 

Glavni cilj investicije je ureditev prostorov v skladu s strokovnim in zakonskimi zahtevami, 

kar bo omogočilo verifikacijo lekarne ter boljšo kakovost in varnost bolnikov, Z zagotovitvijo 

pogojev za varno pripravo aseptičnih magistralnih pripravkov se lahko izključi tveganje 

bolnišnične okužbe bolnika z neustreznim zdravilom. 

 

Investicija v novo trafo postajo in agregat je nujno potrebna zaradi dotrajanosti obstoječe in 

nezmožnosti zagotavljanja povečane potrebe po električni energiji (Magnetna resonanca, 

klimatizacija…), ter nevarnosti popolne odpovedi oskrbe z električno energijo v bolnišnici. 

Agregati, ki jih uporabljamo so starejši od 40 let in kljub rednim pregledom ni garancije da se 

bo agregat vklopil, ko bo prišlo do izpada električne energije.  

 

Investicije v medicinsko opremo so načrtovane in umeščene v plan investicij za leto 2020 

glede ne prioritete po nujnosti nabave. Načrtovane so z namenom realizacije programa 

oddelkov in služb zavoda. 

 

Med pomembnejše in večje investicije v medicinsko opremo načrtujemo nadgradnjo aparata 

CT, urinski analizator za laboratorij, transportni inkubator, vrtalka žaga travmatologija in 
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vrtalka žaga ortopedija, LPSC inštrumentarij, fleksibilna endoskopija za ORL, šotor- vstopna 

točka za Covid, anestezijski aparat za REA, operacijska miza ter dezinfektor za COB.  

 

Večji delež investicij nemedicinske opreme predstavljajo predvsem investicije manjše 

vrednosti, razen nekaj izjem, kot so računalniška strojna oprema, osebno dostavno vozilo ter 

elektro agregat. Slednji se po načrtu financira iz sredstev Ministrstva za zdravje. 

 

Dinamika izvajanja investicijskega načrta za leto 2020 bo prilagojena uspešnosti 

zaključevanja postopkov javnega naročanja investicij, uspešnosti tekočega poslovanja ter 

plačilni sposobnosti bolnišnice. Glede na navedeno bomo opredelili prioriteto ter dinamiko 

realizacije nabav.  

 

 

Viri financiranja načrtovanih investicij v znesku 1.935.566 EUR se delijo kot sledi: 

- Ministrstvo za zdravje v znesku 268.256 EUR, 

- vir Splošne bolnišnice Ptuj iz amortizacije v znesku 1.145.526 EUR, 

- iz vira pasivnih časovnih razmejitev (KTO 92) se pokriva del medicinske opreme v 

znesku 491.784 EUR 

- ter iz vira donacij se predvideva financiranje v medicinsko opremo v znesku 30.000 

EUR. 

 

Tabela 22: Predvideno financiranje s strani Ministrstva za zdravje 

OPREMA, KATERE VIR FINANCIRANJA JE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE  

Vrsta investicij Količina Cena Vrednost 

1. Tehnične službe Trafo postaja 1 163.929,00 163.929,00 

2. Tehnične službe Elektro agregat 1 104.327,00 104.327,00 

Skupaj 268.256,00 

 

S strani Ministrstva za zdravje se predvideva financiranje v trafo postajo ter elektro agregata v 

skupnem znesku 268.256 EUR. V okviru investicije v trafo postajo se predvideva tudi 

izdelava in pridobitev projektne in investicijske dokumentacije ter priklop v višini 16.000 eur. 
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Urgentni center Ptuj 

 

V januarju 2020 je bila dokončana projektna dokumentacija PZI za Urgentni center Ptuj. 

Zaradi sprememb v projektu in zaradi odmika investicijskih stroškov, večjega od 20 % 

ocenjene vrednosti, je bil pripravljen popravek novelacije investicijskega programa št. 3 

»Izgradnja Urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj” za novo zasnovo 

projekta UC v obsegu klet + pritličje. Vrednost investicije je po popravku novelacije št. 3 

investicijskega programa znašala po tekočih in stalnih cenah 5.680.442,73 EUR. Časovni 

načrt izvedbe investicije je bil predviden od aprila 2020 (razpis, JN) do oktobra 2021 (predaja 

v uporabo). 

Predvideni viri financiranja v novelaciji IP št. 3: 

- Ministrstvo za zdravje 4.549.041,64 EUR, 

- SB Ptuj: 511.061,10 EUR, 

- Lokalna skupnost - konzorcijska pogodba  300.193,00 EUR, 

- Donacije gospodarstvenikov – 320.146,99 EUR. 

 

Popravek novelacije investicijskega programa št. 3 je bil februarja 2020 posredovan na 

ministrstvo. V letošnjem letu načrtujemo zaprtje finančne konstrukcije projekta ter objavo 

razpisa za izvajalca GOI del ter dobavo in montažo opreme, pri čemer pa bo zaradi epidemije 

nalezljive bolezni COVID-19, ki je ohromila vse postopke, ki niso bili povezani z 

omejevanjem in preprečevanjem širjenja okužbe, potrebna korekcija terminskega plana. 
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Investicije v nujno potrebno opremo, za katero je predvideno financiranje s strani 

Ministrstva za zdravje 

 

 

Za nabavo drage medicinske opreme smo v SB pripravili investicijsko dokumentacijo za 

uvrstitev vlaganj v sofinanciranje s strani MZ iz NRP – Oprema za več javnih zdravstvenih 

zavodov. V času priprave načrta investicijskih vlaganj za leto 2020 ni s strani ustanovitelja 

potrjena nobena investicija, zato nabave niso vključene v načrt.  

 

Tabela 23: Investicija v opremo, za katero je predvideno financiranje s strani Ministrstva za zdravje 

ODDELEK NAZIV OPREME KOLIČINA PRIORITETA CENA SKUPAJ VREDNOST 

RENTGEN 
RTG aparat-DIASKOPSKI 

in priprava prostora 
1 1 669.206,00 € 669.206,00 

RENTGEN 
RTG aparat C-LOK in 
nadgradnja MR 

1 1 945.622,60 € 945.622,60 

RENTGEN CT nadgradnja 1 1 855.164,34 € 855.164,34 

CENTRALNI 

OPERACIJSKI 
BLOK 

OPERACIJSKA MIZA 

TRAVMATOLOŠKA 
1 1 116.537,00 € 116.537,00 

CENTRALNI 

OPERACIJSKI 

BLOK 

STOLP ENDOSKOPSKI z 
video linijo in optiko 

1 1 194.339,00 194.339,00 

CENTRALNI 

OPERACIJSKI 

BLOK 

STERILIZATOR SS 1 1 86.727,00 86.727,00 

CENTRALNI 

OPERACIJSKI 

BLOK 

STERILIZATOR CS 1 1 89.331,00 89.331,00 

SKUPAJ         2.956.926,94 € 

 

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
 

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020 – v prilogi 

 

Višina načrtovanih vzdrževalnih del je izkazana  v prilogi: Obrazec 5. V letu 2020 načrtujemo 

za 465.988 EUR stroškov vzdrževanja.  Stroški načrtovanih vzdrževalnih del predstavljajo v 

letu 2020 podobne postavke kot v letu 2019. Načrtovani stroški vzdrževanja so predvsem 

posledica rednega vzdrževanja drage medicinske opreme, prav tako pa zelo stare in dotrajane 

opreme. Največji strošek predstavlja načrtovano vzdrževanje medicinske opreme, od tega 

rentgenske opreme (RTG, MR, …). Drugi največji strošek predstavlja vzdrževanje 

računalniške opreme v znesku, od tega velik del za vzdrževanje programske opreme za RTG 

sistem. Strošek vzdrževanja nemedicinske opreme prav tako predstavlja pomemben strošek 

bolnišnice. Stopnja odpisanosti opreme je v letu 2019 znašala 0,84. V letu 2020 zaradi novih 

nabav sicer načrtujemo znižanje tega indeksa na 0,82, kar pa še vedno pomeni zelo zastarelo 

opremo in posledično visoke stroške vzdrževanja. 












































