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UVOD  
 
Rezultat poslovanja v letu 2019 je zelo dober in vzpodbuden. Poslovni izid izkazuje poslovanje s 
presežkom prihodkov nad odhodki v višini 542.943 EUR. Če odštejemo pomoč države zaradi 
nelikvidnosti, ki se vleče vse od izgradnje UC od leta 2014 dalje, v višini 320.528 EUR, bi bil rezultat 
bolnišnice še vedno pozitiven in sicer v višini 222.415 EUR presežka prihodkov nad odhodki. 
 
 Realizacija 2017 Realizacija 2018 Finančni načrt 2019 Realizacija 2019 
Prihodki 16.734.701 17.475.218 17.994.719 18.946.660 
Odhodki 16.940.007 17.315.524 17.994.719 18.403.717 
Rezultat -205.306 +160.394 0 +542.943 
 
Ključni za rezultat so naslednji elementi: 
 

1. Višja realizacija prihodkov zaradi realizacije programa v večjem obsegu (v največji možni meri 
smo izkoristili možnost preseganja programov na tistih področjih, kjer so to omogočili aneksi k 
SD za 2019 ali je bil program prenesen od drugih izvajalcev, ki programa niso realizirali). Ob 
tem je potrebno upoštevati, da na določenih področjih programa nismo v celoti uresničili. V 
tem delu izpostavljam izpad prihodka na področju NBO in PBZ v višini dobrih 80.000 EUR. 

2. Povečanje prihodka iz tržne dejavnosti. 
3. Pridobitev sredstev lokalne skupnosti in donatorjev za nakup medicinske opreme. 
4. Racionalna raba materialnih sredstev. Pri tem je potrebno izpostaviti, da so materialni stroški 

sicer višji od načrtovanih, vendar pa je bilo v bolnišnici obravnavanih bistveno večje število 
pacientov. Preračunano na pacienta, so stroški materiala realno nekoliko nižji, kot je bilo 
načrtovano. 

5. Znižanje števila viškov ur nastalih do 31. 12. 2017 in racionalna raba delovnega časa v 
tekočem letu. Če je bilo število teh ur konec leta 2017 36.268, in konec leta 2018 19.916 ur, 
znaša število neplačanih ur konec leta 2019 skupaj 11.754  ur. Na tem segmentu je bolnišnica 
enako kot v letu 2018 tudi v letu 2019 dosegla največje prihranke opredeljene v sanacijskem 
programu. 

Sanacija bolnišnice 
 
Bolnišnica je izvajala sanacijske ukrepe skladno z Novelacijo 1 Sanacijskega programa, v katerem 
smo ohranili 15 ukrepov (preostalih 14 je bilo zaključenih konec leta 2018). Predvideni učinki so 
znašali 133.824 EUR, realizirali pa smo jih za 360.656 EUR. Tudi na tem področju je rezultat 
vzpodbuden. Kumulativno je bolnišnica v letih 2018 8n 2019 realizirala za 867.723 EUR finančnih 
učinkov od skupno načrtovanih do konca sanacije v letu 2021 899.892 EUR. Glede na sprejete ukrepe 
moramo tako v letih 2020 in 2021 realizirati še za 32.169 EUR učinkov. 
 
Likvidnost 
 
Kljub izvedbi investicij v višini 1,3 mio EUR likvidnosti ni bistveno slabša. Je pa potrebno ob tem 
upoštevati, da smo decembra, 2019, prejeli od ustanovitelja 320.528 EUR pomoči za plačilo zapadlih 
obveznosti do dobaviteljev, na drugi strani pa tudi dejstvo, da bolnišnica do 31. 12. 219 ni prejela  
vseh akontacij od ZZZS za leto 2019 in sicer v višini 430.440 EUR (334.840 EUR za december in 
razlika za nižji izplačani akontaciji za oktober in november v višini 95.600 EUR). Zapadle neplačane 
obveznosti do dobaviteljev tako na dan 31. 12. 2019 znašajo 996.279 EUR, v kolikor pa bi prejeli tudi 
akontacije od ZZZS že v mesecu decembru, pa bi zapadle neplačane obveznosti do dobaviteljev 
znašale 565.839 EUR, brez prejete državne pomoči pa 886.367 EUR, kar bi bilo dobrih 100.000 več, 
kot v letu 2018 (takrat so neplačane zapadle obveznosti do dobaviteljev znašale 754.592). 
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Ob tem je potrebno upoštevati, da je morala bolnišnica, v kolikor je hotela nadaljevati z opravljanjem 
dejavnosti, nujno kupiti novo CT napravo, za kar ni prejela nikakršne finančne pomoči od ustanovitelja 
in nove naprave za laboratorij. Vse naštete naprave so bile v celoti iztrošene in pokvarjene. 
 
Ob zaključku podajam še kratek pregled poslovanja bolnišnice za zadnjih 6 let. 
 
POSLOVANJE BOLNIŠNICE – 2014 DO 2019 
 
Ob zaključku poslovnega leta 2019, dveh let in pol mandata direktorice ter dobrih dveh letih dela v 
sanacijski upravi SB Brežice, ki jo sestavljamo direktorica, strokovna direktorica in pomočnica 
direktorice za zdravstveno nego in oskrbo, posredujem nekaj podatkov o poslovanju bolnišnice. 
 

1. STANJE NEPLAČANIH UR 
 
datum Stanje neplačanih ur opombe 
31. 12. 2014 49.284  
31. 12. 2015 42.534  
31. 12. 2016 31.297  
30. 06. 2017 34.477 Ob nastopu mandata 
31. 12, 2017 36.208  
31. 12. 2018 23.911  
31. 12. 2019 11.208  
 

2. PRIHRANKI REALIZIRANI NA PODLAGI SANACIJSKEGA PROGRAMA (pripravljen in 
potrjen spomladi, 2018) 
 
obdobje načrtovano realizirano 
1-12 2018 153.599 507.066 
1-12 2019 133.800 360.656 
 

3. POSLOVNI IZID 
 
obdobje Poslovni izid opombe 
1-12 2014 +10.298  
1-12 2015 +269.063  
1-12 2016 -337.905  
1-06 2017 -389.927 Ob nastopu mandata 
1-12 2017 -205.306 Prejeli 263.963 EUR d. pomoči in za 201.541 EUR 

odpisanih neplačanih obveznosti do MZ 
1-12 2018 +160.395  
1-12 2019 +542.943 Prejeli smo 320.528 EUR pomoči ustanovitelja za plačilo 

zapadlih obveznosti do dobaviteljev  
 

4. INVESTICIJE 
 
obdobje Zagotovljena 

sredstva v 
cenah storitev 

Realizirana 
sredstva za 
investicije 

Opombe 

1-12 2014 461.327 2.799.727 1,5 mio UC 
1-12 2015 616.276 927.404 Cca 0,4 mio UC 
1-12 2016 588.917 694.840  
1-12 2017 624.270 692.208  
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1-12 2018 622.020 543.912  
1-12 2019 717.383 1.347.975  
 

5. ZAPADLE NEPLAČANE OBVEZNOSTI 
 
obdobje Neplačane zapadle 

obveznosti do 
dobaviteljev 

opombe 

1-12 2014 1.698.560  
1-12 2015 1.532.811  
1-12 2016 1.254.117  
1-06 2017 1.625.648 Ob nastopu mandata 
1-12 2017 923.397  
1-12 2018 754.592  
1-12 2019 996.279 * 
1-12 2019 886.367 ** 

 
*Ob upoštevanju prejema državne pomoči za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti v višini 320.528 
EUR in dejstva, da ZZZS izvajalcem ni izplačal zadnje dvanajstine akontacije v višini 334.840 EUR in 
razlike za nižji izplačani akontaciji za oktober in november v višini 95.600 EUR, skupaj torej 430.440 
EUR (nakazilo prejeli 3.1.2020). 
**Ob upoštevanju lastnih prihodkov - akontacij, ki bi jih morali dobiti v letu 2019, brez upoštevanja 
državne pomoči 
 
Iz zapisanih podatkov lahko razberemo, da je poslovanje bolnišnice zelo dobro. Bolnišnica je brez 
prejema državne pomoči uspela skoraj v celoti sanirati neplačane zapadle obveznosti do zaposlenih 
(zmanjševanje števila viškov neplačanih opravljenih ur). Vrednost znaša 363.670 EUR (v letu 2018 
190.991 EUR in v letu 2019 172.679 EUR). 
Kljub prejemu minimalne državne pomoči v letu 2017 je bolnišnica uspela prepoloviti neplačane 
zapadle obveznosti do dobaviteljev.  
Brez prejema državne pomoči je bolnišnica uspela v letih od 2017 - 2019 izpeljati za dvakrat višji 
znesek investicij, kot ima zagotovljenih sredstev za ta namen v cenah storitev, kar pa ni imelo 
bistvenega vpliva na poslabšanje neplačanih zapadlih obveznosti. S tem smo omogočili bolnišnici 
obstoj in njeno nadaljnje obratovanje (sterilizator, laboratorijske naprave, CT, 4 UZ (Interni oddelek 
2x, Ginekološki 1x, CIT 1x). 
Konec leta 2019 je Ministrstvo za zdravje bolnišnici odobrilo 320.000 EUR pomoči za plačilo zapadlih 
neplačanih obveznosti. Prav tako pa bi lahko rekli, da je država bolnišnici prispevala 40% od vrednosti 
nakupa nove CT naprave. Sedmimi večjim bolnišnicam je namreč zagotovila sredstvo za plačilo novih 
CT v 100% višini. 
 
KATERI SO KLJUČNI RAZLOGI ZA USPEŠNO POSLOVANJE 
 

1. Realizacija programa po pogodbi z ZZZS še posebej na področjih, kjer je bilo plačilo po 
dejanski realizaciji, pa tudi  dodatnega programa po aneksu 2 in 3 k SD za posamezno leto 
(2018 in 2019). 

2. Pripravljenost večine uslužbencev za aktivno in kakovostno opravljanje svojih delovnih 
obveznosti ter osebni angažma mnogih, kar je pogoj za realizacijo programa iz prve točke. 

3. Racionalna izraba delovnega časa in sprotno nadomeščanje daljših odsotnosti uslužbencev. 
Iskanje kadrovskih rešitev tudi s sklepanjem podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci na 
področjih, kjer nadomestitev uslužbencev ni bila možna. 

4. Pridobljena finančna pomoč za nakup CT od občin Posavja (O. Brežice 100.000 EUR, O. 
Krško 30.000 EUR). 

5. Pridobljena finančna pomoč za nakup CT in drugih naprav od donatorjev v višini 70.000 EUR. 
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6. Znatno povečanje tržne dejavnosti in prihodkov iz tega naslova. 
7. Racionalna poraba materialnih sredstev. 
8. Sprotno reševanje težav zaradi okvar naprav, nadomeščanje nepopravljivih naprav z novimi in 

podobno. 

Veselimo se, ker lahko ob pripravi tega zaključnega poročila zapišemo, da je v teku investicija prenova 
lekarne, da je v teku JN za nakup enega RTG aparata in da smo ravnokar prejeli tudi sklep 
ustanovitelja za izvedbo postopka izbora izvajalca za dokončanje prostorov za CIT in RTG oddelek. Z 
izvedbo teh investicij bo bolnišnica lahko realizirala še nekatere zastavljene sanacijske ukrepe, 
predvsem pa zagotavljala nemoteno zdravstveno oskrbo pacientov Posavja pa tudi širše, saj se je 
število pacientov iz drugih regij, ki smo jih obravnavali v naši ustanovi, močno povečalo zaradi krajših 
čakalnih dob. 
Konec januarja ja bolnišnica opravila tudi ponovno presojo za AACI standard, kjer smo izkazali 
90,13% skladnost s standardom.  
Veseli smo tudi številnih pohval za naše delo. Število pohval se iz leta v leto povečuje, vse pritožbe in 
pripombe, ki jih dobimo, pa tekoče rešujemo in nam kažejo tista področja dela, kjer moramo v 
najkrajšem možnem času še kaj postoriti.  
        
 

Anica Hribar, direktorica 
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 
 
Polno ime bolnišnice (glede na akt o ustanovitvi): SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE 
Kratko ime bolnišnice (glede na akt o ustanovitvi): SB BREŽICE 
Sedež bolnišnice: Černelčeva cesta 15 
Telefon: 07/46 68 100 
E-naslov: tajnistvo@sb-brezice.si 
Spletna stran bolnišnice: http://www.sb-brezice.si 
 
Datum ustanovitve bolnišnice: 1872 s sklepom Deželne vlade v Gradcu 
 
Akreditacija bolnišnice: 
AACI International Accreditation Standard, 13.5.2017, izdajatelj: IUZ – Inštitut za upravljaje d.o.o., 
Ljubljana. 
 
Bolnišnica ima še sledeče certifikate: 

- Družini prijazno podjetje, 2010, izdajatelj: Inštitut Ekvilib, Ljubljana  
- Novorojencem prijazna porodnišnica, 2011, izdajatelj: Slovenska fundacija za UNICEF, 

Ljubljana. 
 
Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 69/07 in 17/08), glasi: 
G 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi  izdelki; 
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi; 
I 56.290 Druga oskrba z jedmi; 
P 85.590 Drugje razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; 
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje; 
Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost; 
Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost; 
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti; 
Q 87.100 Dejavnosti nastanitvenih ustanov za bolniško nego; 
Q 87.300 Dejavnosti nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb; 
S 96.010 Dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic. 
 
Zavod opravlja gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod 
ustanovljen. Kot stransko dejavnost za lastne potrebe opravlja zavod dejavnosti, ki obsegajo: 

- Vzdrževanje naprav in instalacij centralnega ogrevanja, plinov in prezračevanja; 
- Vzdrževanje vodovodnih naprav in instalacij; 
- Čiščenje in vzdrževanje objektov, prostorov, kjer se odvijajo dejavnosti in skupnih prostorov, 

naprav, stroje in opreme ter zunanjih površin; 
- Dejavnost kuhinje in menze; 
- Dejavnost pralnice z likalnico in šivalnico; 
- Dejavnost ekonomata z nabavo in skladiščem. 

 
Zavod opravlja za lastne potrebe tudi storitve s področja splošno-upravnih, kadrovskih, finančno 
računovodskih, plansko analitskih in drugih zadev. 
 
ORGANI ZAVODA: 
 
 Svet zavoda, 
 Direktorica zavoda, 
 Strokovna direktorica zavoda, 
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 Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe, 
 Strokovni svet zavoda. 
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PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
 
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
 
 

- ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
 
Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja na oddelkih, organizacijskih enotah ter službah, in sicer: 
 
a) nosilni zdravstveni oddelki so:  

- interni oddelek (z dvema oddelkoma in splošno internistično ambulanto, kardiorespiratorno 
diagnostiko, internistično prvo pomočjo, endoskopsko diagnostiko, angiološko ambulanto, 
diabetološko ambulanto, gastroenterološko in kardiološko ambulanto ter antikoagulantno 
ambulanto),  

- kirurški oddelek (z abdominalnim in travmatološkim oddelkom, centralno sterilizacijo, kirurško 
ambulanto in operativno službo), 

- ginekološko porodni oddelek (z oddelkom, ginekološko specialistično ambulanto in 
specialistično ambulanto za bolezni dojk),  

- otroški oddelek (z oddelkom in specialistično ambulanto),  
- (CIT) oddelek za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje (z oddelkom za 

intenzivno zdravljenje, anestezijo za operativne stroke, anesteziološko ambulanto in 
ambulanto za zdravljenje bolečin). 

 
b) ostale organizacijsko zdravstvene enote: 

- radiološki oddelek z mamografijo, 
- laboratorij s transfuziologijo in citologijo, 
- lekarna, 
- fizioterapija, 
- Urgentni center Brežice. 

 
c) kot samostojne specialistične ambulante delujejo: 

- ortopedska ambulanta, 
- okulistična ambulanta, 
- ambulanta za ušesa, nos in grlo z avdiometrijskim laboratorijem, 
- nevrološka ambulanta z EMG diagnostiko, 
- druge ambulante, ki jih na predlog strokovnega sveta določi svet zavoda. 

 
d) služba zdravstvene nege in oskrbe: 

- zdravstvena nega, 
- zdravstvena administracija in sprejem, 
- čistilni servis z notranjim transportom, 
- kuhinja z menzo, 
- pralnica z likalnico in šivalnico. 

 
V okviru zavoda je za potrebe vseh nosilnih oddelkov organizirana patoanatomska dejavnost. 
 
S posebnim aktom lahko svet zavoda ustanovi samoplačniške ambulante. 
 
Z aktom o organizaciji in sistemizaciji se lahko določi podrobnejša organizacija posameznih oddelkov 
in služb. 
 

- NEZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 
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Nezdravstvene dejavnosti se v zavodu opravljajo v okviru uprave s službami, in sicer: 

- uprava, 
- splošna služba, 
- finančno računovodska služba, 
- plansko analitska služba. 

 
 
VODSTVO ZAVODA 
 
Direktorica zavoda usklajuje in organizira celotni delovni proces. Poslovodna funkcija in funkcija 
vodenja strokovnega dela v zavodu sta ločeni. Direktorica zavoda vodi ekonomske, upravne, 
organizacijske in tehnične zadeve.  
 
Strokovna direktorica vodi in usklajuje strokovno delo zavoda.  
 
Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe vodi in organizira zdravstveno 
nego in celotno oskrbo bolnikov, ki se nanaša na oskrbo s prehrano, oskrbo s perilom, čiščenje 
prostorov in interni transport oseb in stvari, zdravstveno administracijo, skupaj s sprejemno službo in 
vratarsko službo. 
 
Predstojniki oddelkov in drugih organizacijskih enot vodijo te oddelke oziroma enote. 
 
Strokovne vodje zdravstvene nege in odgovorni tehnični vodje usklajujejo in organizirajo delovni 
proces zdravstvene nege, visokega, višjega in srednjega medicinskega kadra ter medicinskega in 
strežniškega osebja v zdravstvenih dejavnostih zavoda (oddelki, enote, ambulante). 
 
Vodje ožjih strokovnih enot in služb vodijo te enote oziroma službe.  
 
Predstojniki nosilnih zdravstvenih oddelkov, radiološkega oddelka, laboratorija s transfuzijo in 
citologijo, lekarne, vodja finančno računovodske službe, vodja splošno upravne in kadrovske službe in 
vodja plansko analitske službe, so delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.  
 
Na podlagi javnega razpisa jih za štiri letni mandat imenuje direktor zavoda, ki je pristojen tudi za 
njihovo razrešitev.  
 
K imenovanju in razrešitvi delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki delajo v zdravstveni 
dejavnosti, mora direktorica zavoda pridobiti predhodno mnenje strokovne direktorice zavoda. 
Kandidati morajo v prijavi podati svoj koncept delovanja in predstaviti način vodenja poslovnega 
oziroma delovnega procesa.  
 
Posebni pogoji za opravljanje navedenih delovnih mest in utemeljeni razlogi za razrešitev so 
opredeljeni v aktu o organizaciji in sistemizaciji. 
 
 
PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA  
 
Na dan 31.12.2019 je bilo v Splošni bolnišnici Brežice zaposlenih 367 javnih uslužbencev (od tega so 
bili trije javni uslužbenci zaposleni preko progama javnih del). Zdravstvenih delavcev in ostalega 
zdravstvenega osebja je bilo 276 javnih uslužbencev, kar predstavlja 75,20 % vseh zaposlenih, 
24,80% oziroma 89 javnih uslužbencev pa je zaposlenih na nezdravstvenem področju.  
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71 javnih uslužbencev ima z zavodom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, kar predstavlja 
19,34% vseh zaposlenih, pregled zaposlenih po strukturi izobrazbe pa se nahaja v kadrovskem delu 
poročila v tabeli 26 Kadrovska struktura po organizacijskih enotah. 
 
Financiranje stroškov dela je razdeljeno po različnih virih, izven pogodbe z ZZZS je financiranih 
skupno 35 javnih uslužbencev ali 9,53% vseh zaposlenih dan 31.12.2019 kot sledi: 

- iz namenskih sredstev ZZZS za specializacije in pripravništva je bilo financiranih 30 
zaposlenih, 

- iz naslova EU projekta dolgotrajne oskrbe starejših – ''MOST'' sta financirani 2 zaposleni, 
- ter iz naslova aktivne politike zaposlovanja preko programa javnih del  so financirani 3 

zaposleni. 

Število zaposlenih se je  na dan 31.12.2019 glede preteklo leto na dan 31.12.2018 povečalo za 14 
zaposlenih javnih uslužbencev, predvsem zaradi nadomestnih zaposlitev za določen čas 
nadomeščanja porodniških in bolniških odsotnosti ter zaradi dodatnih zaposlitev pripravnikov.  
Na dan 31.12.2019 je bilo skupno zaposlenih 57 zdravnikov (specializanti in specialisti skupaj), kar je 
glede na stanje na dan 31.12.2018, ko je bilo skupaj zaposleno 56 zdravnikov, le 1 zdravnik več.  
 
Stanje zaposlenih diplomiranih sester na dan 31.12.2019 se glede na stanje 31.12.2018 bistveno 
razlikuje, saj smo v SB Brežice s podelitvijo kompetenc določenim srednjim medicinskim sestram, ki 
so po 38. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (Ur. l. RS, št. 64/17) izpolnjevale pogoje, s 
1. 9. 2019 v podpis ponudili novo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomiranih medicinskih 
sester s kompetencami, in sicer kar 10 javnim uslužbencem. Posledično se nam je stanje srednjih 
medicinskih sester konec leta 2019 v primerjavi s koncem leta 2018 proporcionalno zmanjšalo.  
 
Stanje kadra laboratorijskih inženirjev je na dan 31. 12. 2019 glede na dan 31. 12. 2018 večje za 1 
zaposleno laboratorijsko inženirko. Medtem ko je stanje kadra v lekarni ob koncu leta 2019 glede na 
konec leta 2018 ostalo nespremenjeno.  
 
Skupno številčno stanje nezdravstvenih delavcev se je na dan 31. 12. 2019 glede na datum 31. 12. 
2018 povečalo za 3 zaposlitve, to je 88 javnih uslužbencev v enoti kuhinje, zaradi povečanja tržnega 
dela prodaje malic in priprave pogostitev za zunanje stranke.   
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 
102/10: 
 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika; 
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja 

posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce 

(indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem 
letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let; 
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot 

jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter 
kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. 

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev 
in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 
investicijskih vlaganjih. 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 
DELOVNO PODROČJE ZAVODA 
 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 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 in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-
ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi, 
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS. 
‒ Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, 

katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17) 
 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 
71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), 

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni 

list RS, št. 33/11), 
‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 
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), 

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

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19), 

‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 
97/09, 41/12), 

‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13), 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 
dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020). 
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c) Interni akti zavoda:  
‒ Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni zavod, št. 511-02/92-

7/1-8, z dne 11.2.1993, 
‒ Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, št. 03-104/95 z dne 26. 4. 1995, 
‒ Pravila za delo samoplačniških ambulant, št. 03-63/96 z dne 12.2.1996, 
‒ Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni 

zdravstveni zavod, št. 022-03/97-7, z dne 20.3.1997, 
‒ Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, z dne 3.1.2000, 
‒ Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 12.5.2000, 
‒ Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v 

javni zdravstveni zavod, št. 510-27/2003-1, z dne 4.2.2003, 
‒ Pravilnik o notranjem revidiranju, z dne 1.1.2004, 
‒ Poslovnik o delu strokovnega sveta zavoda, št. 03-117/2004 z dne 3.5.2004, 
‒ Poslovnik o delu sveta zavoda, št. 00-1-271/2006 z dne 23.10.2006, 
‒ Navodilo v zvezi s koriščenjem letnega dopusta, z dne 1.7.2008, 
‒ Navodilo o naročanju blaga, storitev in gradenj pod mejno vrednostjo za objave, št. 03-

231/2008 z dne 1.7.2008, 
‒ Pravilnik o uporabi službenih mobitelov in storitev mobilne telefonije v Javnem zdravstvenem 

zavodu Splošne bolnišnice Brežice, št. 03-245/08 z dne 10.7.2008, 
‒ Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zdravstvenem zavodu 

Splošna bolnišnica Brežice, št. 1-120-269/2008 z dne 9.8.2008, 
‒ Navodilo o vodenju evidenc delovnega časa z dne 26. 8. 2008,  
‒ Poslovnik o postopkih za imenovanje direktorja zavoda in strokovnega direktorja, 00-1-332/08 

z dne 29.9.2008, 
‒ Pravilnik o izobraževanju, št. 1-120-380/08 z dne 12.11.2008,  
‒ Pravilnik o računovodstvu Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice, št. 03-

147/09 z dne 19.3.2009, 
‒ Dopolnitve Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zdravstvenem 

zavodu Splošna bolnišnica Brežice, št. 1-120-269/2008/1 z dne 11.4.2009,   
‒ Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni 

zavod, št. 01403-63/2009/4 z dne 14.4.2009, 
‒ Navodilo za izvajanje rednih morbiditetnih in mortalitetnih konferenc, št. 03-310/09-2 z dne 

24.6.2009, 
‒ Navodilo za izvajanje varnostnih vizit, št. 03-310/09 z dne 24. 6. 2009, 
‒ Navodilo za izvajanje pogovorov o varnosti, št. 03-310/09-1 z dne 24. 6. 2009,  
‒ Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izobraževanju, št. 03-422/09 z dne 23.10.2009,  
‒ Spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v 

Javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Brežice, št. 1-120-269/2008/2 z dne 
1.11.2009, 

‒ Navodilo za evidentiranje delovnega časa in podatkov, št. 03-26/10 z dne 19.1.2010, 
‒ Navodilo za uveljavljanje pravic do plačane odsotnosti z dela, št. 03-480/10 z dne 19. 1. 2010, 
‒ Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica 

Brežice v svet zavoda, št. 03-237/09 z dne 29.1.2010,  
‒ Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela uslužbencem javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica Brežice, št. 03-71/10 z dne 26.2.2010, 
‒ Pravilnik o izvajanju mentorskega dela in o nagrajevanju mentorjev, št. 03-97/10  z dne 

1.3.2010, 
‒ Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v 

javni zdravstveni zavod, št. 01403-6/2010/4 z dne 30.3.2010, 
‒ Čistopis Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice, št. 03-218/10, z 

dne 19.6.2010, 
‒ Navodilo o pisnih predajah službe in opravljanju dela specializantov, št. 03-269/10 z dne 10. 7. 

2010,  
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‒ Poslovnik o delovanju bolnišničnega transfuzijskega odbora, št. 4-40-316/10-13 z dne 15. 9. 
2010, 

‒ Spremembe in dopolnitve statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice, 
št. 03-181/10 z dne 12. 8. 2010, 

‒ Pravilnik o notranji kontroli celostne obravnave pacientov na področju zdravstvene nege v 
Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-399/10 z dne 27.10. 2010, 

‒ Navodila za elektronsko naročanje na preglede in specialistične ambulantne preiskave, št. 03-
120/10 z dne 1. 12. 2010,  

‒ Pravilnik o delovnem času, št. 03-474/10 z dne 1.1.2011, 
‒ Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva uslužbencev v Javnem zdravstvenem zavodu 

Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-57/11-1 z dne 5.5.2011, 
‒ Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola in drugih nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri 

uslužbencih zavoda, št. 03-158/11 z dne 23.5.2011, 
‒ Katalog informacij javnega značaja z dne 23.6. 2011, 
‒ Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, št. 03-237/11 z dne 30. 8. 

2011,  
‒ Pravilnik o disciplinski odgovornosti, št. 03-191/10 z dne 27. 9. 2011, 
‒ Pravilnik o opravljanju občasnega dela dijakov in študentov, št. 03-277/11 z dne 14.11. 2011, 
‒ Poslovnik o delu sveta pacientov, št. 00-6-140/11-1 z dne 25.11.2011, 
‒ Načrt integritete Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice, št. 03-157/12 z 

dne 24.4.2012, 
‒ Navodilo o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih, ko pacient 

čaka v bolnišnici na sprejem v dom ostarelih ali drugo institucionalno varstvo s cenikom 
samoplačniških storitev bivanja, varstva in zdravstvene nege, št. 03-349/12 z dne 17.12.2012, 

‒ Navodilo za uporabo ovirnic, št. 4-40-300/12 z dne 5.11.2012, 
‒ Kriteriji za sprejem na oddelek za zdravstveno nego, št. 4-40-201/12 z dne 18.6.2012, 
‒ Pravilnik o načinu obravnave in postopku določanja,varovanja in dostopa do tajnih podatkov s 

področja civilne obrambe v Javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Brežice, št. 
OBR-44/11 z dne 6.1.2012, 

‒ Uvajanje javnih uslužbencev v delo po daljši odsotnosti, št. 03-141/13 z dne 2.4.2013, 
‒ Navodilo za ravnanje ob incidentu, št. 03-111/13 z dne 1.2.2013, 
‒ Osebna urejenost in zaščita zaposlenih na delovnem mestu, št. 03-394/13 z dne 9.12.2013, 
‒ Obvestilo o uporabi obrazcev za izvajanje pojasnilne dolžnosti za angleško govoreče paciente, 

št. 4-40-89/13-1 z dne 24.7.2013, 
‒ Protokol ravnanja s cepivi v Splošni bolnišnici Brežice z dne 7.3.2013, 
‒ Navodilo za preverjanje identitete pacienta, št. 03-115/13 z dne 15.2.2013, 
‒ Letni program izobraževanja na področju kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, št. 00-

77/13-15 z dne 15.2.2013, 
‒ Dopolnitev obrazcev za izvajanje pojasnilne dolžnosti, št. 4-40-89/13 z dne 21.2.2013, 
‒ Farmakovigilanca, št. 4-40-29/13-1 z dne 26.2.2013, 
‒ Navodilo o sporočanju smrti pacientov, št. 03-39-14 z dne 24.1.2014, 
‒ Navodilo glede evidentiranja transfundiranih komponent krvi, št. 4-40-115/14-29 z dne 

12.5.2014, 
‒ Opozorilo, ki se nanaša na shranjevanje in rokovanje z zdravili, ki se nahajajo v oddelčnih 

depojih, št. 03-186/14 z dne 5.5.2014, 
‒ Predpisovanje zdravil, št. 31-310-194/14 z dne 6.5.2014, 
‒ Diagram poročanja o varnostnih dogodkih, št. 03-322/14 z dne 30.9.2014, 
‒ Navodilo za izpolnjevanje Zdravniškega potrdila o smrti in poročilo o vzroku smrti, št. 03-

352/14 z dne 20.11.2014, 
‒ Poslovnik kakovosti ginekologije in porodništva za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in 

celicami, št. 00-263/14-23 z dne 28.11.2014, 
‒ Metodološko navodilo za pripravo dokumentov kakovosti, št. 00-263/14-24 z dne 28.11.2014, 
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‒ Pravilnik o obiskih predstavnikov zdravstvene industrije z dne, dobaviteljev in ponudnikov 
storitev v Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-78/15 z dne 2.3.2015, 

‒ Navodilo za evidentiranje delovnega časa zdravnikov specializantov, ki so na kroženju v 
drugih zavodih, št. 03-95/15 z dne 9.3.2015, 

‒ Seznam dovoljenih in prepovedanih okrajšav v Splošni bolnišnici Brežice, št. 4-40-155/15-3 z 
dne 5.5.2015, 

‒ Navodila za obravnavo pacientov iz vrst beguncev iz Sirije in od drugod, št. 4-40-260/15-51 z 
dne 31.8.2015, 

‒ Navodila za triažne sestre, št. 39-390-234/15-221 z dne 24.8.2015, 
‒ Pravilnik za ravnanja v postopkih oddaje enostavnih naročil pod mejnimi vrednostmi za objavo 

na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije (t.i. evidenčna naročila), št. 03-332-
15 z dne 27.11.2015, 

‒ Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za 
dodeljevanje zaporednih številk računov, št. 03-162/16 z dne 2.1.2016, 

‒ Navodila pri aplikaciji kontrastnega sredstva v SB Brežice, št. 00-30/16 z dne 18.1.2016, 
‒ Navodilo vratarjem v UC Brežice za aktivacijo reanimacijske ekipe po najavi urgence s terena, 

št. 39-390-102/16-249 z dne 7.3.2016, 
‒ Ravnanje z zdravili z visokim tveganjem, št. 00-30/16-5, z dne 29.3.2016, 
‒ Navodila za izvajanje zdravstvenih storitev, št. 03-40/13-1 z dne 19.8.2016, 
‒ Čistopis statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice, št. 03-271/16 z 

dne 8.9.2016, 
‒ Poslovniki o postopkih za imenovanje direktorja, strokovnega direktorja in pomočnika 

direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe v SB Brežice, št. 00-1-273/16 z dne 
8.9.2016, 

‒ Katalog informacij javnega značaja z dne 1.10.2016, 
‒ Doktrina ravnanja z odpadki, št. 4-40-325/16 z dne 25.10.2016, 
‒ Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zdravstvenem zavodu 

Splošna bolnišnica Brežice, št. 1-120-269/2008 z dne 31. 7. 2008 in dopolnitev pravilnikov z 
dne 14. 4. 2009 (1), z dne 1. 8. 2009 (2), z dne 31. 5. 2013 (3), z dne 1. 7. 2014 (4), z dne 1. 
1. 2016 in 17. 6. 2016 (6),  in št. 03- 347/2016 z dne 29. 11. 2016 (7), 

‒  Pravilnik o delovnem času – spremembe in dopolnitve čistopisa pravilnika o delovnem času, 
št. 03-2/17, z dne 1.2.2017, 

‒ Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in katalog zbirk osebnih 
podatkov, št. 03-7/17-1, z dne 20.1.2017, 

‒ Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji – dopolnitev Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest, št. 03-9/17, z dne 24.3.2017, 13.7.2017, 25.8.2017, 27.11.2017, št. 03-5/18-1 z 
dne 29.1.2018,, št. 03-5/18-1, z dne 4. 6. 2018, 

‒ Navodilo za ravnanje pri zapletu z medicinskimi pripomočki, št. 03-1/17-1, z dne 3.1.2017, 
‒ Sklepanje podjemnih pogodb (pogodb civilnega prava) in izdajanje soglasij zdravnikom ter 

drugim, št. 03-1/17-2, z dne 3.2.2017, 
‒ Navodila za delo v antikoagulantni ambulanti, št. 03-1/17-3, z dne 6.2.2017, 
‒ Navodila o beleženju, obračunavanju in fakturiranju storitev kužnin, št. 03-1/17-4, z dne 

15.2.2017, 
‒ Prepoved kajenja, št. 03-1/17-5, z dne 24.2.2017, 
‒ Navodilo o beleženju, obračunavanju in fakturiranju storitev, št. 03-1/17-6, z dne 3.3.2017, 
‒ ePoročanje, št. 03-1/17-7, z dne 6.3.2017, 
‒ Navodilo glede izvajanja prevozov laboratorijskih vzorcev in drugih prevozov s taksi službo, št. 

03-1/17-8, z dne 27.3.2017, 
‒ Navodila glede varnosti pri delu, št. 03-1/17-9, z dne 13.4.2017, 
‒ Navodilo za kirurško ambulanto, št. 03-1/17-10, z dne 24.4.2017, 
‒ Odgovorne osebe po ambulantah in oddelkih za obvestila, št.03-/17-11, z dne 20.10.2017, 
‒ Interna pošta, št. 03-1/17-12, z dne 25.5.2017, 
‒ Obveščanje svojcev o smrti, št. 03-1/17-13, z dne 7.6.2017, 
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‒ Navodila za obravnavo konvencij in tujih zavarovanih oseb, št. 03-1/17-14, z dne 16.8.2017, 
‒ Navodilo – pravilnik o delovnem času, št. 03-1/17-15, z dne 25.8.2017, 
‒ Navodilo – specializantom, št. 03-1/17-16, z dne 6.10.2017, 
‒ Razvrščanje zdravnikov v PPD in na delovna mesta višji zdravnik, št. 03-1/17-17, z dne 

5.10.2017, 
‒ Navodilo za naročanje ambulant v čakalno vrsto, št. 03-1/17-18, z dne 11.10.2017, 
‒ Navodilo – dežurstvo specializantov CIT – 2, št. 03-1/17-19, z dne 19.10.2017, 
‒ Navodilo glede naročil prevoza s taksi službo, št. 03-1/17-20, z dne 23.10.2017, 
‒ Navodilo glede naročanja zdravil, sanitetnega in ostalega materiala v bolnišnični lekarni, št. 

03-17/1-21, z dne 24.10.2017, 
‒ Dogovor o vključevanju specializantov v izvajanje rednega dela in dežurstev v SB Brežice, št. 

03-17/1-22, z dne 23.10.2017, 
‒ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah, št. 03-17/1-23, z dne 

27.10.2017, 
‒ Dosledno obračunavanje hospitalnih bolnikov, št. 03-17/1-24, z dne 10.11.2017, 
‒ Potrebe po specializantih, št. 03-17/1-25, z dne 6.12.2017, 
‒ Izbruh gripe na internem oddelku, št. 03-17/1-26, z dne 6.12.2017, 
‒ Obračun ločeno zaračunljivega materiala, št. 03-17/1-26-1, z dne 13.12.2017, 
‒ Navodila za uporabo ultrazvočnih aparatov, št. 03-17/1-27, z dne 21.12.2017, 
‒ Navodilo o obračunavanju delovnega časa, št. 03-19/18-1, z dne 8. 1. 2018, 
‒ Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Splošni bolnišnici 

Brežice do 32. 12. 20125 in časovnico za njihovo uveljavitev, št. 03-9/18-1, z dne 15. 1. 2018, 
‒ Navodila za neakutno bolnišnično obravnavo, št. 03-1/18-3, z dne 20. 2. 2018, 
‒ Evidentiranje in obračunavanje storitev v UC, št. 3-1/18-10, z dne 7. 3. 2018, 
‒ Navodilo o organizaciji dela v urgentnem centru, pol intenzivni negi internega oddelka ter o 

med oddelčnem sodelovanju, št. 03-1/18-11, z dne 9. 4. 2018, 
‒ Navodilo o ravnanju v postopkih javnih naročil male vrednosti v Splošni bolnišnici Brežice, št. 

03-1/18-12, z dne 8. 5. 2018, 
‒ Sklep o uvedbi video nadzora, št. 03-22/18-1, z dne 14.5.2018, 
‒ Navodila glede spremljanja, beleženja in obračunavanja ePosveta, št. 03-1/18-13, z dne 25. 5. 

2018, 
‒ Odločba o ažuriranju Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in 

katalog zbirk osebnih podatkov, št. 03-28/18-1, z dne 1.9.2018, 
‒ Navodila zdravstveni administraciji glede bolnišnične blagajne, št. 03-1/18-14, z dne 19. 9. 

2018, 
‒ Nabor laboratorijskih preiskav v UC4, ŠT. 03-1/18-19, z dne 15. 10. 2018, 
‒ Navodilo glede naročanja oblog za rane, št. 03-1/18-20, z dne 4. 12. 2018, 
‒ Navodila za delo v UC, št. 03-1/18-21, z dne 20. 12. 2018, 
‒ Navodilo o izrabi preostanka letnega dopusta za leto 2018 in načrt koriščenja dopusta za leto 

2019, št. 03-1/19-1, z dne 4. 1. 2019, 
‒ Navodilo glede shranjevanja krvnih grup, št. 03-1/19-2, z dne 4. 1. 2019, 
‒ Navodilo o prenehanju uporabe belil v Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-1/19-3, z dne 25. 2. 

2019, 
‒ Pravilnik o delovnem času – verzija 5, št. 03-10/19, z dne 26. 2. 2019, 
‒ Navodilo glede pregledovanja rokov uporabe zdravil in infuzijskih raztopin ter pregleda 

sterilnosti sanitetnega materiala, št. 03-1/19-4, z dne 8. 3. 2019, 
‒ Navodilo za shranjevanje, obnavljanje in zaužitje tablet kalijevega jodida ter razdelitev in 

prevzem zalog tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv za občine Brežice, Krško 
in Bistrica ob Sotli, za območja zunaj 10 km premera od NEK, ki jih hrani Splošna bolnišnica 
Brežice za primer jedrske ali radiološke nesreče (različica: 1), št. 03-1/19-5, z dne 14. 3. 2019, 

‒ Predpisovanje dragih zdravil, št. 03-1/19-7, z dne 3. 4. 2019, 
‒ Poročilo o prisotnosti na delu pri drugem delodajalcu, št. 03-1/19-8, z dne 8. 4. 2019, 
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‒ Navodilo za povečanje zasedenosti postelj v CIT in razbremenitev internega oddelka, št. 03-
1/19-9, z dne 8. 4. 2019, 

‒ Navodilo o obračunavanju zdravstvenih storitev od 1. 5. 2019 dalje, št. 03-1/19-10, z dne 24. 
4. 2019, 

‒ Navodilo glede ocenjevanja stanja prehranjenosti, št. 03-1/19-11, z dne 6. 5. 2019, 
‒ Navodila za obračunavanje zdravstvenih storitev pacientov brez urejenega zdravstvenega 

zavarovanja in pacientov, ki koristijo samoplačniške storitve, št. 03-1/19-12, z dne 10. 5. 2019, 
‒ Navodilo glede vodenja evidenc o hranjenju in sledljivosti akontacij za samoplačnike in osebe 

brez zavarovanja, št. 03-1/19-13, z dne 14. 5. 2019, 
‒ Navodilo o kritju stroškov kotizacij strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj za zaposlene v 

zdravstveni negi, št. 03-1/19-14, z dne 5. 6. 2019, 
‒ Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest – dopolnitev, št. 03-21/19, z dne 16. 7. 

2019, 
‒ Zagotavljanje varnosti HNMP operacij na bolnišničnih helioportih in pristajalnih mestih, št. 03-

1/19-15, z dne 18. 7. 2019, 
‒ Navodila za organizacijo, evidentiranje in obračun triažiranja napotnic, št. 03-1/19-16, z dne 5. 

8. 2019, 
‒ Navodilo glede naročanja zdravil, sanitetnega in ostalega materiala v bolnišnični lekarni, št. 

03-1/19-17, z dne 7.8. 2019, 
‒ Preprečevanje prenosa kolonizacij z večkratno odpornimi bakterijami (VOB), št. 03-1/19-18, z 

dne 9. 8. 2019, 
‒ Osebna urejenost in zaščita na delovnem mestu, št. 03-1/19-19, z dne 20. 8. 2019, 
‒ Obravnava in ravnanje z naknadno prispelimi izvid, št. 03-1/19-20, z dne 2. 9. 2019, 
‒ Navodilo za izvajanje požarne vaje in evakuacije za osebje Splošne bolnišnice Brežice, št. 03-

1/19-21, z dne 6. 9. 2019, 
‒ Predoperativni internistični pregledi, št. 03-1/19-22, z dne 25. 9. 2019, 
‒ Navodilo v zvezi z arhiviranjem dokumentarnega gradiva s področja izvajanja specialistične 

bolnišnične dejavnosti, specialistične ambulantne dejavnosti, radiološke in laboratorijske 
dejavnosti ter področja drugih bolnišničnih dejavnosti, št. 03-1/19-26, z dne 12. 11. 2019, 

‒ Obračun IH preiskav za ginekološke pacientke samoplačnice, št. 03-1/19-27, z dne 13. 12. 
2019, 

‒ Dopolnitev seznama obračunskih storitev ultrazvočnih preiskav, ki velja od 1. 2. 2020 dalje, št. 
03-1/19-28, z dne 13. 12. 2019. 
 
 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 
Na 13. redni seji sveta zavoda, ki je bila 20.10.2011, je bila sprejeta Strategija razvoja Splošne 
bolnišnice Brežice do leta 2020, ki med drugimi opredeljuje naslednje dolgoročno zastavljene cilje:  
 

- na strokovnem področju: 
- zadovoljstvo pacientov in svojcev s storitvami bolnišnice, 
- izdelava kliničnih poti, 
- izdelava standardov zdravstvene nege, 
- spremljanje, analiza in ukrepanje v zvezi s kazalniki kakovosti, 
- notranja in zunanja informatizacija procesov. 

 
- na področju zaposlovanja in dela: 
- povečanje zadovoljstva zaposlenih, 
- zmanjšanje absentizma in povečanje produktivnosti dela, 
- uvedba in izvajanje letnih osebnih razgovorov, 
- ohranitev certifikata »Družini prijazno podjetje«, 
- izvajanje projektov promocije zdravja med zaposlenimi, 
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- izvajanje anket o zadovoljstvu zaposlenih, 
- sprejem novih internih aktov in njihove spremembe ter dopolnitve. 

 
- na pedagoškem področju: 
- organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja zdravstvene 

nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, zadovoljstva zaposlenih, idr.,   
- sodelovanje z visokimi zdravstvenimi šolami in fakultetami na področju zdravstvene nege, 
- pridobitev pedagoško andragoških znanj s strani zaposlenih, 
- sodelovanje v regijski štipendijski shemi in štipendiranje študentov medicine. 

 
- krepitev povezav in sodelovanja: 
- razvoj partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi v regiji, 
- razvoj partnerskega sodelovanja z izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni, 
- razvoj partnerskega sodelovanja in skupna organizacija dogodkov z društvi za promocijo 

zdravja in društvi, ki združujejo bolnike s specifičnimi boleznimi, 
- razvoj partnerskega sodelovanja z gospodarskimi subjekti v regiji, 
- razvoj partnerskega sodelovanja z visokimi šolami in fakultetami na področju medicine in 

zdravstvene nege, 
- razvoj svetovanja s strani izvajalcev iz univerzitetnih bolnišnic v bolnišnici, 
- razvoj partnerskega sodelovanja z reprezentativnimi sindikati, zbornicami in združenji na 

področju zdravstva. 
 

- na področju financiranja: 
- izravnano poslovanje, 
- povečati delež sofinanciranja lokalnih skupnosti v investicijskih projektih, 
- povečati delež sofinanciranja iz postavk državnega proračuna za kohezijsko politiko. 

 
- na področju prostorske ureditve in opreme: 
- ureditev prostorskih pogojev za delovanje Urgentnega centra Brežice, 
- ureditev prostorskih pogojev za CIT in PACU, 
- ureditev prostorskih pogojev za radiološki oddelek, 
- ureditev prostorskih pogojev na otroškem oddelku, 
- ureditev prostorskih pogojev na ginekološko-porodnem oddelku, kirurškem in internem 

oddelku, 
- ureditev prostorskih pogojev za delovanje lekarne, 
- ureditev prostorskih pogojev za delovanje laboratorija, 
- dokončanje adaptacije sanitarij. 

 
- na področju komuniciranja: 
- izboljšanje internih komunikacij (sestanki, e-pošta, oglasne deske, srečanja, internet), 
- izdajanje internega glasila Moje zdravje, 
- sodelovanje z mediji. 

 
 

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 
 
3.1. LETNI CILJI 
 
Zaradi soočanja s pomembnimi razvojnimi izzivi sodobnega časa Splošna bolnišnica Brežice sprejema 
in izvaja ukrepe, ki bodo pripomogli h kakovostnejši zdravstveni oskrbi in hkrati zadovoljili vse večja 
pričakovanja ozaveščenih pacientov. Ključnega pomena so zlasti ukrepi za zagotavljanje večje 
dostopnosti pacientom in posledično zagotavljanje večje varnosti pacientov, prilagajanje 
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demografskim spremembam, zmanjševanje kroničnih nenalezljivih bolezni, posodabljanje medicinske 
in informacijske opreme, ohranjanje dolgoročno vzdržne, kakovostne in socialno naravnane 
zdravstvene oskrbe. 
 
Splošna bolnišnica Brežice se sooča s številnimi izzivi, ki so življenjskega pomena za ohranitev 
obstoječega obsega delovanja in nadaljnji razvoj na različnih področjih delovanja. Tako se na področju 
varnosti pacientov in preprečevanja neželenih dogodkov sooča z naslednjimi izzivi: 

- vedno večji pomen zagotavljanja varnosti pacientov; 
- vedno večji pomen oblikovanja jasne in izčrpne politike za varnost pacientov v zavodu (s 

spodbujanjem kulture varnosti, proaktivnimi in preventivnimi prijemi pri načrtovanju 
zdravstvenih storitev v zavodu, varnost pacientov kot prednostna naloga vodstva, 
pomembnost učenja iz izkušenj – iz varnostnih zapletov pri pacientih); 

- vedno večji pomen izvajanja sistema poročanja o varnostnih zapletih pri pacientih z namenom 
povečanja varnosti pacientov s pomočjo učenja iz teh zapletov; 

- vedno večji pomen potrebe po dopolnjujočih se virih informacij o varnosti pacientov (npr. 
pritožbe pacientov, urejanje zbirk podatkov, presojevalni oziroma akreditacijski sistemi,...); 

- vedno večji pomen potreb po izobraževalnih programih za vse zdravstveno osebje, vključno z 
vodstvom, za izboljšanje razumevanja kliničnega odločanja, varnosti, obvladovanja tveganj in 
primernega ravnanja ob varnostnem zapletu pri pacientu; 

- vedno večji pomen zanesljivih in veljavnih kazalnikov varnosti pacientov, ki se lahko 
uporabljajo za ugotavljanje varnostnih problemov, ocenjevanje uspešnosti ukrepov za 
izboljšanje varnosti in pospeševanje mednarodnih primerjav; 

- vedno večji pomen mednarodnega sodelovanja pri vzpostavitvi izmenjav izkušenj in znanja 
glede vseh vidikov varnosti zdravstvene oskrbe; 

- vedno večji pomen raziskav o varnosti pacientov; 
- vedno večji pomen priprave rednih poročil o dejavnostih za izboljšanje varnosti pacientov; 
- vedno večji pomen uporabe, kadar koli je to mogoče, priporočenih ukrepov in načinov 

delovanja. 
 
Splošna bolnišnica Brežice pa se sooča z izzivi tudi na področju: 

- Razvoja kulture varnosti, kakovosti in (partnerskega) povezovanja – katerega namen je 
vzpostavitev profesionalnega obnašanja v smislu preglednosti, pravičnosti, zaupanja, učenja, 
pro-aktivnosti in prilagodljivosti ter zagotavljanja povezanosti in usmerjenosti k pacientu. 

- Vzpostavitve sistema izobraževanja in usposabljanja s področja kakovosti in varnosti – 
zagotovitev splošnih znanj in veščin iz področja kakovosti ter varnosti za doseganje 
uspešnejše zdravstvene obravnave kot so komunikacija, sistem osredotočenja na pacienta, 
izgradnja timov, kakovost in varnost zdravstvene obravnave, itd.. 

- Razvoja sistema za izboljšanje učinkovitosti kliničnega dela - razvoj pristopa za usklajevanje 
različnih vidikov zdravstvene oskrbe z namenom povečanja uspešnosti sistema (npr. 
skrajšanje čakalnih dob, vpeljava integriranih kliničnih poti, varnih praks, vrednotenj 
zdravstvenih tehnologij). 

- Celostne obravnave posebnih ciljnih skupin pacientov – otroci, starejši, kronični bolniki in 
onkološki bolniki. 

- Usklajevanja poklicnega in družinskega življenja uslužbencev zavoda. 
 
3.1.1. FIZIČNI OBSEG DELA: 
 

- realizacija 100 % načrtovanega  obsega dela do ZZZS,  
- mesečno, po potrebi tedensko spremljanje realizacije programa, 
- prestrukturiranje med posameznimi programi ZZZS glede na potrebe gravitacijskega območja, 
- povečati prihodke od storitev na trgu (laboratorijske storitve za ZD in koncesionarje, 

nadstandardne namestitve, storitve menze, samoplačniške zdravstvene storitve, storitve  
zdravstvene nege),  
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- širitev programov v okviru potreb bolnikov in  razpoložljivih zmožnosti bolnišnice, 
- izvedba povečanega obsega programa v skladu s SD in aneksi k SD za tekoče leto, 
- izvedba programov, ki se plačajo po realizaciji – do izrabe obstoječih virov. 
- skrajšanje čakalne dobe,   
- zagotoviti dostopnost in ustrezno kakovost zdravstvenih in ostalih storitev. 

 
3.1.2. STROKOVNI RAZVOJ: 
 

- izdelava oziroma prenova obstoječih kliničnih poti (dve na leto), 
- prenova obstoječih standardov zdravstvene nege (vsaj enega za posamezno specialnost). 

 
3.1.3. NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN DELA: 
 
- izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih, 
- zmanjšanje absentizma (zmanjšanje bolniških odsotnosti glede na leto 2018),  
- izvajanje ukrepov za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v okviru polnega certifikata 

Družini prijazno podjetje. 
 
3.1.4. NA PEDAGOŠKEM PODROČJU: 
 

- organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja zdravstvene 
nege, obvladovanja bolnišničnih okužb in drugih področij,   

- sodelovanje z visokimi zdravstvenimi šolami in fakultetami na področju zdravstvene nege, 
- nadaljevanje sodelovanja v regijski štipendijski shemi s štipendiranjem študentov medicine in 

ostalih profilov, v kolikor bi se izkazale potrebe po zaposlitvi specifičnih profilov s področja 
zdravstvene dejavnosti, 

- dodelitev študijskega dopusta v okviru izobraževanja za pridobitev višje ali dodatne izobrazbe, 
v kolikor bi za takšno izobraževanje obstajale dejanske potrebe bolnišnice. 

 
3.1.5. KREPITEV POVEZAV IN SODELOVANJA: 
 

- razvoj partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi v regiji, 
- razvoj partnerskega sodelovanja z izvajalci zdravstvenih storitev, 
- razvoj partnerskega sodelovanja in skupna organizacija dogodkov z društvi za promocijo 

zdravja in društvi, ki združujejo bolnike s specifičnimi boleznimi, 
- razvoj partnerskega sodelovanja z gospodarskimi subjekti v regiji, 
- razvoj partnerskega sodelovanja z visokimi šolami in fakultetami na področju medicine in 

zdravstvene nege, 
- razvoj svetovanja s strani izvajalcev iz univerzitetnih bolnišnic v bolnišnici, 
- razvoj partnerskega sodelovanja z reprezentativnimi sindikati, zbornicami in združenji na 

področju zdravstva, 
- krepitev sodelovanja s sorodnimi institucijami v Sloveniji in na mednarodni ravni ter prenos 

primerov dobrih praks. 
 
3.1.6. NA PODROČJU FINANCIRANJA: 
 

- uravnoteženo poslovanje, 
- zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti. 

 
3.1.7. NA PODROČJU PROSTORSKE UREDITVE: 

- prenova bolnišnične lekarne, 
- izvedba nekaterih nujnih investicijsko-vzdrževalnih del (sanacija tlakov, sistem požarnega 

javljanja), 
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- dokončanje objekta K – CIT in PACU ter RTG,  
- prenova stare operacijske dvorane. 

 
3.1.8. NA PODROČJU KOMUNICIRANJA: 
 

- izboljšanje internih komunikacij (interno glasilo, sestanki, e-pošta, oglasne deske, srečanja, 
intranet), 

- izboljšanje infrastrukture za informiranje uporabnikov zdravstvenih storitev in promocijo 
zdravja, 

- sodelovanje z mediji, 
- izdelava brošur za uporabnike.  

 
3.1.9. NA PODROČJU OBVLADOVANJA STROŠKOV: 
 
       -   mesečno spremljanje stroškov dela in ustrezno ukrepanje, 
       -   mesečno spremljanje stroškov zdravil in ustrezno ukrepanje, 
       -   mesečno spremljanje stroškov izobraževanja in ustrezno ukrepanje, 
       -   mesečno spremljanje drugih materialnih stroškov in ustrezno ukrepanje. 
 
3.1.10. VLAGANJA V INFORMATIKO IN OPREMO: 
 

- sprotno posodabljanje in nemoteno delovanje računalniške in programske opreme, 
- nadgradnja bolnišničnega informacijskega sistema z moduli za lažje in hitrejše delo 

uporabnikov. 
 

3.1.11. KAKOVOST IN VARNOST: 
 

- spremljanje kazalcev kakovosti in varnosti, ter poročanje določanje kazalnikov na Ministrstva 
za zdravje, 

- izboljševanje procesov dela v skladu s priporočili akreditacijske hiše,  
- izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev in sprotno reševanje pripomb 

uporabnikov, 
- spremljanje porabe protimikrobnih zdravil v skladu s priporočili NAKOBO in KOBO 
- spremljanje izvajanja obstoječih kliničnih poti in uvedba ter prenova novih (vsaj dveh), 
- prenova obstoječih standardov zdravstvene nege (vsaj enega za posamezno specialnost),  
- izboljšanje koordinacije zdravstvene in nezdravstvene oskrbe z drugimi izvajalci izven 

bolnišnice (izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni, domovi za starejše občane, centri 
za socialno delo), 

- zagotavljanje kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege, 
- informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti, 
- izvajanje pogovorov o varnosti, varnostnih vizit in mortalitetnih ter morbiditetnih konferenc, 

      - vzpostavitev in izvajanje sistema poročanja o nevarnih opozorilnih dogodkih. 
 
3.1.12. NOTRANJE KONTROLE: 
 

- stalne kontrole evidence in obračuna zdravstvenih storitev, 
- stalna analiza in izboljševanje procesov zdravljenja in obravnave bolnikov, 
- analiza in notranja kontrola obračuna plač, 
- analiza in notranja kontrola povračil potnih stroškov za prihod na/z dela ter ostalih povračil, 
- analiza in notranja kontrola vodenja čakalnih seznamov, 
- vodenje registra poslovnih in medicinskih tveganj, 
- izvedba samoocenitve notranjega nadzora javnih financ za vsa poslovna področja v bolnišnici, 
- analiza in nadzor izrabe delovnega časa. 
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 
 

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3  

4.1.1. Fizični obseg dela in uravnoteženo poslovanje: 

 
Zap. 
št. 

Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane 
naloge 

Odstotek realizacije 

1. Realizacija 100 
% načrtovanega  
obsega dela do 
ZZZS. 

Program 
načrtovanega  
obsega dela do 
ZZZS je bil  plačan V 
REALIZIRANI VIŠINI  
v ABO in 
specialistični 
ambulantni 
dejavnosti s FD. 
 

-NBO 
-PBZ 
- operacije kil 
- holecistektomije 
- artroskopije 
- kirurško zdravljenje 
rakavih bolnikov  
 

Akutna bol. obravnava 
realizirana  105,04% (presežen 
prospektivni program je plačan 
po realizaciji v skladu s SD 2019 
in aneksi k SD, opisano v 
nadaljevanju tega poročila). 
Neakutna bolnišnična obravnava 
(BOD) – realizacija 97,08%.  
Podaljšano bolnišnično 
zdravljenje (PBZ)  - realizacija 
78,81%.  
Realizacija operacij kil 97,74%, 
realizacija holecistektomij 
90,68%, realizacija artroskopij 
92,77%. 
Spec. ambulanta v povprečju 
dosežena in po posameznih 
programih presežena. Presežen 
program je plačan v skladu s SD 
2019. 
 
Realizacija amb. za bolezni dojk 
25%, mamografija pa 36% 
zaradi prenosa preventive na OI 
LJ. Pediatrična ambulanta, 89% 
realizacija točk. 
Ortopedska ambulanta, 81% 
realizacija zaradi pridobljenega 
več kot podvojenega začasnega 
povečanja (prenos programa iz 
naslova nedoseganja pri drugem 
izvajalcu). 

2.  Mesečno, po 
potrebi 
tedensko 
spremljanje 
realizacije 
programa 

Realizirano  100% 

3. Prestrukturiranje Vsa izvedena  100% 
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med 
posameznimi 
programi ZZZS 
glede na 
potrebe 
gravitacijskega 
območja. 

prestrukturiranja so 
podrobneje opisana 
v poglavju 4.2. 

4. Povečanje 
prihodkov od 
storitev na trgu 
(laboratorijske 
storitve za ZD in 
koncesionarje, 
nadstandardne 
namestitve, 
storitve menze, 
samoplačniške 
zdravstvene 
storitve, storitve  
zdravstvene 
nege). 

Povečanje prihodka 
glede na vrednost 
realizacije v letu 
2018:  
- laboratorijske 
storitve za ZD in 
koncesionarje, 
- zdravstvene 
storitve za ostale 
plačnike (konvencije, 
samoplačniki, 
podjetja),  
- nadstandardne 
storitve,  - storitve 
menze,  
- storitve 
zdravstvene nege.  
 
 
 

 Povečanje prihodka v letu 2019 
glede na leto 2018: 
- prihodki laboratorijskih storitev 
za ZD in koncesionarje 7.281 
EUR (116%), 
-prihodki zdravstvenih storitev 
za ostale plačnike (konvencije, 
samoplačniki, podjetja, 
prostovoljne zavarovalnice) 
85.398 EUR (115%), 
-prihodki nadstandardnih storitev 
17.138 EUR  
-prihodki menze 67.695,68 EUR. 
- prihodki storitev zdravstvene 
nege 4.289,35 EUR 

5. Širitev 
programov v 
okviru potreb 
bolnikov in 
razpoložljivih 
zmožnosti 
bolnišnice. 

ORL in ortopedska 
specialistična 
ambulanta. 

 Začasen prenos programa od iz 
naslova nedoseganja programa 
pri drugem izvajalcu: ORL – 
začasno povečanje za 0,52 
tima, ortopedija – začasno 
povečanje za 0,6 tima. 
 

6. Izvedba 
programov, ki 
se plačajo po 
realizaciji – do 
izrabe 
obstoječih virov 

- hallux valgus 
118%, 
- porodi 104%, 
- splavi 103%, 
- zdravljenje 
možganske kapi 
102%, 
- histeroskopske 
operacije 155%, 
- izrez benignih tvorb 
107%, 
- izrez bazalnocelič. 
karcinoma 116%, 
- RTG 104%, 
- UZ 153%, 
- CT 145%. 

- kirurško zdravljenje 
rakavih bolnikov 
68%, 
- specialna 
fizioterapevtska 
obravnava 61%. 

 

7. Skrajšanje 
čakalnih dob.     

V večini dejavnosti je 
čakalna doba v 
okviru dopustnih. 

Čakalna doba se je 
podaljšala v:  
-EMG – presežen 

Čakalna doba na dan 
31.12.2018 in 31.12.2019 je 
prikazana v točki 6. 
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 plačan program, 
-kolonoskopija – 
začasen kadrovski 
izpad in dosežen 
plačan program,  
-UZ skeleta zaradi 
podcenjenosti 
vrednosti točke. 
Prednostno so 
obravnavane UZ 
preiskave, pri katerih 
je medicinsko 
indicirana 
prednostna 
obravnava.  

8. Zagotavljanje 
dostopnosti in 
ustrezne 
kakovosti 
zdravstvenih in 
ostalih storitev. 

Bolnišnica je v letu 
2019 zagotavljala 
dostopnost in 
ustrezno kakovost 
zdravstvenih in 
ostalih storitev. 

 100% 

4.1.2. Strokovni razvoj in vodenje kakovosti: 

 
Zap. 
št. 

Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane 
naloge 

Odstotek realizacije 

1. Izdelava oz. 
prenova kliničnih 
poti (dve na leto). 

Realizirano. V skladu s 
Splošnim dogovorom za 
leto 2019 uvedeni dve novi 
klinični poti: 
- Perkutana 

traheostomija,  
- Fizično oviranje 

pacientov s pasovi 
Segufix 

 100% 
 

2. Prenova obstoječih 
standardov 
zdravstvene nege 
(vsaj enega za 
posamezno 
specialnost) 

Sprejet 1 nov standard ZN. 
Po navodilu Zbornice 
zdravstvene nege se 
najprej izločajo stari 
standardi ZN, ki niso več v 
uporabi. Nato pa se bodo 
obnovili stari. 

 10% 

4.1.3. Na področju zaposlovanja in dela: 

 
Zap. 
št. 

Letni cilji Realizirane 
naloge 

Nerealizirane 
naloge 

Odstotek 
realizacije 

1. Izvedba ankete o zadovoljstvu 
zaposlenih  

Anketa je 
izvedena. 32% 
odziv zaposlenih. 
Rezultati v 2019 
boljši kot v 
preteklem letu. 

 100% 
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Sprejeti ukrepi za 
izboljšave od 
katerih so se 
nekateri realizirali 
takoj, nekateri pa 
so se in se še 
bodo uvajali 
postopoma. 

2. Zmanjšanje absentizma 
(zmanjšanje bolniških 
odsotnosti glede na leto 
2018). 

Zmanjšanje 
bolniških 
odsotnosti nad 30  
v breme ZZZS za 
29,98%%  

Povečanje 
bolniških 
odsotnosti do 30 
dni v letu 2019 
glede na leto 2018 
za 33,10%.  
Kumulativno so se 
vse boleznine do 
30 dni (poleg 
navadnih boleznin 
še poškodbe,…) v 
letu 2019 glede na 
leto 2018 
povečale za 
30,09%. 

Ni realizirano. 
Glavni razlog za 
povečanje je 
bistveno večje 
število nosečnic, 
ki so praviloma 
vse pred 
odhodom na 
porodniški dopust 
na bolniški. 
 

3. Izvajanje ukrepov za 
usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja v okviru 
polnega certifikata Družini 
prijazno podjetje 

Nenehno izvajanje 
izbranih 14 
ukrepov s 
področja 
upravljanja s 
človeškimi viri in 
usklajevanja 
poklicnega in 
družinskega 
življenja. 
Pripravljeno 
vmesno poročilo 
za obdobje 
1.1.2017 - 
30.6.2018. 
Izvedena presoja 
implementacije 
ukrepov, ter 
podaljšan 
»Certifikat družini 
prijazno podjetje«. 

 100% 

 

4.1.4. Na pedagoškem področju: 

 
Zap. 
št. 

Letni cilji Realizirane 
naloge 

Nerealizirane 
naloge 

Odstotek 
realizacije 

1. Organizacija lastnih 
usposabljanj in usposabljanj z 
zunanjimi izvajalci s področja 

Izvedenih 8 
lastnih 
usposabljanj in 4 

 100%  
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zdravstvene nege, 
obvladovanja bolnišničnih 
okužb in drugih področij. 

usposabljanja z 
zunanjimi 
izvajalci. 

 

2. Sodelovanje z visokimi 
zdravstvenimi šolami in 
fakultetami na področju 
zdravstvene nege 

Sklenjene 
pogodbe o 
sodelovanju in 
izvedeno 
sodelovanje. 

 100% 

3. Nadaljevanje sodelovanja v 
regijski štipendijski shemi s 
štipendiranjem študentov 
medicine in ostalih profilov, v 
kolikor bi se izkazale potrebe 
po zaposlitvi specifičnih 
profilov s področja zdravstvene 
dejavnosti 

Realizirano. 
Stalna naloga. 
Štipendije preko 
Javnega sklada 
RS za razvoj 
kadrov in 
štipendije. 

 100% 

4. Dodelitev študijskega dopusta 
v okviru izobraževanja za 
pridobitev višje ali dodatne 
izobrazbe, v kolikor bi za 
takšno izobraževanje obstajale 
dejanske potrebe bolnišnice 

Realizirano. 
Stalna naloga. 
 

 100% 

 

4.1.5. Krepitev povezav in sodelovanja: 

 
Zap. 
št. 

Letni cilji Realizirane 
naloge 

Nerealizirane 
naloge 

Odstotek 
realizacije 

1. Razvoj partnerskega 
sodelovanja z lokalnimi 
skupnostmi v regiji. 

Realizirano. 
Stalna naloga. 

 100% 

2. Razvoj partnerskega 
sodelovanja z izvajalci 
zdravstvenih storitev.  

Realizirano. 
Stalna naloga. 

 100% 

3. Razvoj partnerskega 
sodelovanja in skupna 
organizacija dogodkov z društvi 
za promocijo zdravja in društvi, 
ki združujejo bolnike s 
specifičnimi boleznimi. 

Realizirano. 
Stalna naloga. 

 100% 
 

4. Razvoj partnerskega 
sodelovanja z gospodarskimi 
subjekti v regiji. 

Realizirano. 
Stalna naloga. 
Sodelovanje 
predvsem s  Krko 
d.d., GEN 
energija d.o.o., 
Zavarovalnica 
Triglav d.d., 
Komunala d.d., 
Kostak  d.d. 
Občina Brežice, 
100.000 eur za 
CT, 

 100%. 
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Občina Krško 
20.000. eur za 
CT 
Občina Radeče, 
1.000 eur za CT, 
Nuklearna 
elektrarna Krško, 
1.000 za CT, 
Lions klub 
Brežice, 2.500 
eur za CT,  
Istenič Armando, 
2.700 eur, 
Gen Krško, 5.000 
eur za CT, … 

5. Razvoj partnerskega 
sodelovanja z visokimi šolami in 
fakultetami na področju 
medicine in zdravstvene nege. 

Realizirano. 
Stalna naloga. 
Izvajanje 
pripravništva in 
obvezne prakse 
dijakov srednjih 
in visokih 
medicinskih šol. 
Sodelovanje pri 
pridobitvi 
programa ZT in 
bolničar. 

 100% 

6. Razvoj svetovanja s strani 
izvajalcev iz univerzitetnih 
bolnišnic v bolnišnici. 

Realizirano. 
Stalna naloga. 
Sklenjene 
pogodbe s 
konzultanti. 

 100% 

7. Razvoj partnerskega 
sodelovanja z reprezentativnimi 
sindikati, zbornicami in združenji 
na področju zdravstva. 

Realizirano. 
Stalna naloga. 

 100% 

8. Krepitev sodelovanja s 
sorodnimi institucijami v 
Sloveniji in na mednarodni ravni 
ter prenos primerov dobrih 
praks. 

Realizirano 
sodelovanje z 
institucijami v 
Sloveniji. Stalna 
naloga. Projekt 
MOST. 

Sodelovanje z 
institucijami na 
mednarodni 
ravni. 

50% 

 

4.1.6. Na področju financiranja: 

 
Zap. 
št. 

Letni cilji Realizirane 
naloge 

Nerealizirane 
naloge 

Odstotek 
realizacije 

1. Uravnoteženo poslovanje v 
poslovnem letu 2019. 

Realizirano. 
Poslovanje je 
podrobneje 
prikazano v 
računovodskem 

  100% 
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poročilu. Kazalnik 
gospodarnosti = 
1,03. 
Poslovno leto 
2019 je bolnišnica 
zaključila s 
presežkom 
prihodkov nad 
odhodki v višini 
542.944 EUR 

2. Zagotavljanje kratkoročne in 
dolgoročne plačilne 
sposobnosti 

Glede na pretekla 
leta se situacija 
izboljšuje Pred 
sanacijo za 1,6 
mio zapadlih 
obveznosti, 2019 
ostaja <1 mio 
 

 V izvajanju 

 

4.1.7. Na področju prostorske ureditve: 

 
Zap. 
št. 

Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane 
naloge 

Odstotek 
realizacije 

1. Prenova bolnišnične lekarne, v 
kolikor bodo pridobljena 
sredstva od ustanovitelja 

Uspešna izvedba 
postopka javnega 
naročila za izbor 
izvajalca GOI del in 
sklenitev pogodbe z 
izbranim izvajalcem. 

Javno naročilo 
za izbor 
izvajalca 
dobave opreme. 
Prenova 
lekarne. 
 

5% 

2. Izvedba nekaterih nujnih 
investicijsko-vzdrževalnih del 
(sanacija tlakov, sistem 
požarnega javljanja) 

Ureditev bolniške 
sobe na NBO, soba 
za izolacijo, 
obnova CTG 
prostora na 
ginekološkem 
oddelku, 
menjava svetil in 
beljenje hodnika na 
ginekološkem 
oddelku, 
obnova prostora za 
potrebe okulistične 
ambulante, 
menjava dvojih vrat 
na kirurškem 
oddelku (drsna 
električna vrata), 
menjava tlakov in 
obnova talne obloge 
na hodniku 
kirurškega abdomen 

Sistem 
požarnega 
javljanja, ki bo 
izveden v okviru 
prenove 
lekarne. 

80% 
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oddelka, 
obnova bolniške 
sobe z menjavo 
bolniških kanalov na 
interni 2- soba 9, 
delna prenova 
centralne napeljave 
in menjava dela 
radiatorjev  v stavbi 
s fizioterapijo, 
obnova dežurne 
zdravniške sobe s 
sanitarijami na 
internem oddelku, 
obnova pisarne 
strokovne vodje 
internega oddelka, 
obnova igralnice na 
otroškem oddelku  

3. Dokončanje objekta K – CIT in 
PACU ter RTG, v kolikor bodo 
pridobljena sredstva od 
ustanovitelja 

Novelirani popisi del 
in preverjena 
ocenjena vrednost 
investicije 

Ni realizirano 0% 

4. Prenova stare operacijske 
dvorane 

Pridobljeni popisi 
del z oceno 
vrednosti del 

Ni realizirano 0% 

 

4.1.8. Na področju komuniciranja: 

 
Zap. 
št. 

Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane 
naloge 

Odstotek 
realizacije 

1. Izboljšanje internih komunikacij 
(interno glasilo, sestanki, e-
pošta, oglasne deske, 
srečanja) 

Mesečna izdaja 
internega glasila 
Moje zdravje 
(pošiljanje tudi po e-
pošti). Izvedeni 
sestanki za 
informiranje 
zaposlenih. 
Novo zaposlenim, ki 
pri svojem delu 
potrebujejo e-
poštne naslove, 
dodeljeni e-naslovi. 
Informiranje 
zaposlenih preko 
oglasnih desk. 
Oddelčni sestanki, 
varnostni pogovori 

 100% 

2. Izboljšanje infrastrukture za 
informiranje uporabnikov 
zdravstvenih storitev in 

Stalna naloga.  
 

 100%. 
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promocijo zdravja. 
3. Sodelovanje z mediji. Mediji obveščeni o 

aktivnostih 
bolnišnice, 
sodelovanje pri 
prispevkih medijskih 
hiš, ipd. 

 

100% 
 

4. Izdelava brošur za uporabnike.  V letu 2019 ni 
bilo izdanih 
brošur za 
uporabnike. 

0% 
 

 

4.1.9. Na področju obvladovanja stroškov: 

 
Zap. 
št. 

Letni cilji Realizirane 
naloge 

Nerealizirane 
naloge 

Odstotek 
realizacije 

1. Mesečno spremljanje stroškov 
dela in ustrezno ukrepanje. 

Stalna naloga. 
Stroški dela se 
spremljajo 
mesečno. Na 
podlagi podatkov 
se izvajajo ukrepi. 

 

100% 

2. Mesečno spremljanje stroškov 
zdravil in ustrezno ukrepanje. 

Stalna naloga. 
Stroški porabe 
zdravil se 
spremljajo 
mesečno. Na 
podlagi podatkov 
se izvajajo ukrepi. 

 

100% 
 

3. Mesečno spremljanje stroškov 
izobraževanja in ustrezno 
ukrepanje. 

Stalna naloga. 
Stroški 
izobraževanja se 
spremljajo 
mesečno. Na 
podlagi podatkov 
se izvajajo ukrepi. 

 

100% 
 

4. Mesečno spremljanje drugih 
materialnih stroškov in 
ustrezno ukrepanje. 

Stalna naloga. 
Materialni stroški 
se spremljajo 
mesečno. Na 
podlagi podatkov 
se izvajajo ukrepi. 

 

100% 
 

4.1.10.  Vlaganja v informatiko: 

 
Zap. 
št. 

Letni cilji Realizirane 
naloge 

Nerealizirane 
naloge 

Odstotek 
realizacije 

1. Sprotno posodabljanje in 
nemoteno delovanje 
računalniške in programske 
opreme 

Posodobitev dela 
računalniške 
opreme, ki je ni 
bilo več možno 
vzdrževati zaradi 

 

100% 
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zastarelosti 
(mrežna stikala, 1 
glavni 
računalniški 
strežnik, 1 
arhivski strežnik, 
računalniki, 
tiskalniki) in 
posodabljanje  
programske 
opreme. 

2. Nadgradnja bolnišničnega 
informacijskega sistema z 
moduli za lažje in hitrejše delo 
uporabnikov 

Stalna naloga. 
 

 100% 

 

4.1.11.  Kakovost in varnost: 

 
Zap. 
št. 

Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane 
naloge 

Odstotek 
realizacije 

1. Spremljanje vseh 
predpisanih kazalcev 
kakovosti in varnosti 
Ministrstva za zdravje in 
akreditacijskih hiš. 

Realizirano. 
Kazalci so opredeljeni 
v točki 10 letnega 
poročila. 

 

100% 

2. Izboljševanje procesov dela 
v skladu s priporočili 
akreditacijske hiše 

Realizirano. 
Aktivnosti so navedene 
v poglavju 10 letnega 
poročila - Aktivnosti, ki 
jih je bolnišnica izvajala 
v letu 2019 v okviru 
vodenja kakovosti in 
varnosti pacientov 

 

100% 

3. Izvedba ankete o 
zadovoljstvu uporabnikov 
zdravstvenih storitev in 
sprotno reševanje pripomb 
uporabnikov 

Realizirano. 
Aktivnosti so navedene 
v poglavju 10 letnega 
poročila - Aktivnosti, ki 
jih je bolnišnica izvajala 
v letu 2019 v okviru 
vodenja kakovosti in 
varnosti pacientov. 

 

100% 

4. Spremljanje porabe 
protimikrobnih zdravil v 
skladu s priporočili KOBO 
 

Stalna naloga. 
Priprava poročila ter 
seznanitev članov 
komisije za zdravila in 
vsakega oddelka 
posebej. 

 

100% 

5. Spremljanje izvajanja 
obstoječih kliničnih poti 
prenova in uvedba novih 
(vsaj dveh). 

Realizirano. V skladu s 
Splošnim dogovorom 
za leto 2019 uvedeni 
dve novi klinični poti: 
- Perkutana 

 100% 
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traheostomija,  
- Fizično oviranje 

pacientov s pasovi 
Segufix 

3. Prenova obstoječih 
standardov zdravstvene 
nege (vsaj enega za 
posamezno specialnost) 

Sprejet 1 nov standard 
ZN. 
Po navodilu Zbornice 
zdravstvene nege se 
najprej izločajo stari 
standardi ZN, ki niso 
več v uporabi. Nato pa 
se bodo obnovili stari. 

 10% 

4. Izboljšanje koordinacije 
zdravstvene in 
nezdravstvene oskrbe z 
drugimi izvajalci izven 
bolnišnice (izvajalci 
zdravstvenih storitev na 
primarni ravni, domovi za 
starejše občane, centri za 
socialno delo) 

Z vsemi izvajalcih 
zdravstvenih storitev 
na primarni ravni, DU, 
CSD smo v stalnem 
kontaktu za reševanje 
situacij posameznih 
bolnikov/oskrbovancev. 

 

100% 

5. Zagotavljanje kategorizacije 
zahtevnosti zdravstvene 
nege. 

Realizirano.  
Stalna naloga.  

100% 

6. Informiranje zaposlenih o 
vsebinah s področja 
izboljševanja kakovosti. 

Realizirano.  
Stalna naloga. 
Urejen dostop do 
celotne dokumentacije 
v okviru sistema 
vodenja kakovosti v SB 
Brežice, sestanki 
komisije za kakovost, 
katere člana sta vsaj 
dva predstavnik 
vsakega oddelka in 
enot. Objave v 
internem glasilu, 
oddelčni sestanki 

 

100% 

7. Izvajanje pogovorov o 
varnosti, varnostnih vizit in 
mortalitetnih ter 
morbiditetnih konferenc 

Realizirano. 
Aktivnosti so navedene 
v točki 10 letnega 
poročila - Aktivnosti, ki 
jih je bolnišnica izvajala 
v letu 2018 v okviru 
vodenja kakovosti in 
varnosti pacientov. 

 

100% 

8. Vzpostavitev sistema 
poročanja o nevarnih 
opozorilnih dogodkih. 

Realizirano. 
Izdelan poseben 
algoritem za poročanje. 

 100% 

4.1.12.  Notranje kontrole: 

 
Zap. Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane Odstotek 
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št. naloge realizacije 
1. Stalne kontrole evidence in 

obračuna zdravstvenih 
storitev 

Mesečna kontrola 
evidence in 
obračuna 
zdravstvenih storitev 
ob fakturiranju 
storitev. 
Na podlagi 
ugotovitev, se 
izvajajo ustrezni 
ukrepi 
(izobraževanje 
uslužbencev, ki 
obračunavajo 
storitve, programske 
dopolnitve, …). 

 

100% 

2. Stalna analiza in 
izboljševanje procesov 
zdravljenja in obravnave 
bolnikov 

Realizirano. Stalna 
naloga. 
Aktivnosti so 
navedene v poglavju 
10 letnega poročila - 
Aktivnosti, ki jih je 
bolnišnica izvajala v 
letu 2019 v okviru 
vodenja kakovosti in 
varnosti pacientov 

 100% 

3. Analiza in notranja kontrola 
obračuna plač 

Realizirano. Stalna 
naloga.  

 
100% 

4. Analiza in notranja kontrola 
povračil potnih stroškov za 
prihod na/z dela ter ostalih 
povračil 

Realizirano. 
Stalna naloga. 
 

 

100 %  

5. Analiza in notranja kontrola 
vodenja čakalnih seznamov. 

Mesečno poročanje 
čakalnih dob. 
Obdobno (4x letno) 
preverjanje čakalnih 
knjig in čakalnih 
seznamov. 
Ukrepanje na 
podlagi izvedenih 
kontrol 
(izobraževanje 
uslužbencev, 
seznanjanje s 
pravilniki ZZZS in 
MZ na področju 
čakalnih knjig in 
čakalnih seznamov).  

 

100%  
 
 
 

6. Vodenje registra poslovnih  
in medicinskih tveganj. 

Redno spremljanje 
zakonodaje na tem 
področju, ter 
dopolnjevanje 
dokumentacije v 

 

100% 
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skladu z zakonodajo. 
Vodenje registra 
tveganj v skladu z 
zahtevami 
akreditacijske hiše. 
Aktivnosti so 
navedene v poglavju 
10 letnega poročila - 
Aktivnosti, ki jih je 
bolnišnica izvajala v 
letu 2019 v okviru 
vodenja kakovosti in 
varnosti pacientov. 

7. Izvedba samoocenitve 
notranjega nadzora javnih 
financ za vsa poslovna 
področja v bolnišnici 

Ob pripravi izjave o 
notranjem nadzoru 
javnih financ. 
 

 

100% 
 
  

8. Analiza in nadzor izrabe 
delovnega časa 

Realizirano. 
Mesečno 
spremljanje števila 
ur. Nastali viški se 
redno koristijo oz. 
izplačujejo. 

 100% 

 
Spremljanje kazalnikov kakovosti v okviru doseganja letnih ciljev 
 
 Kazalnik Letni cilj kazalnika Kazalnik (realizacija) 
1. Realizacija načrtovanega obsega dela do 

ZZZS 
100 % 100% 

2. Izdelava oz. prenova  kliničnih poti (dve na 
leto) 

2 na leto 100% 

3. Prenova obstoječih standardov zdravstvene 
nege 

Najmanj enega za 
vsako specialnost 

10% 

4. Zmanjšanje absentizma zaradi bolniške 
odsotnosti: 

  

 - zmanjšanje absentizma zaradi bolniške 
odsotnosti do 30 dni 

Za 5% glede na 
prejšnje leto 

Povečanje za 
33,10%. 

Ni realizirano 
5. Organizacija lastnih usposabljanj s področja 

zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih 
okužb in drugih področij 

Najmanj 5 na leto 160% 
(8 izobraževanj) 

6. Organizacija usposabljanj z zunanjimi 
izvajalci s področja zdravstvene nege, 
obvladovanja bolnišničnih okužb in drugih 
področij 

Najmanj 2 na leto 200% 
(4 izobraževanja) 

7. Spremljanje kazalcev kakovosti in varnosti:    
 - incidenca razjede zaradi pritiska 

pridobljene v bolnišnici 
Zmanjšanje incidence 

za 5% glede na 
prejšnje leto 

12,3% povečanje 
glede na leto 2018 

 - incidenca vseh padcev v bolnišnici Zmanjšanje incidence 
za 5% glede na 

prejšnje leto 

26,6% zmanjšanje 
glede na leto 2018 

 - incidenca padcev s postelje v bolnišnici Zmanjšanje incidence 46,5% zmanjšanje 
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za 5% glede na 
prejšnje leto 

glede na leto 2018 

 - zasedenost operacijskih dvoran 5% povečanje glede na 
prejšnje leto 

10,2% povečanje 
zasedenosti 

 - odvzem nadzornih kužnin pacientu ob 
sprejemu 

Odvzem kužnin vsaj 
15% hospitaliziranim 

pacientom 

110,47% 
(odvzeto 16,57% 

pacientom) 
 - število bolnikov z MRSA, ki jo MRSA 

pridobili tekom hospitalizacije (bolnik ob 
sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in 
kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete 
kasneje kot 48 ur po sprejemu) 

Zmanjšanje incidence 
za 5% glede na 

prejšnje leto 

40% povečanje  glede 
na leto 2018 

 - Upoštevanje higiene rok na enoti za 
intenzivno terapijo 

5% povečanje 
izvedenih dejanj 

5,26% povečanje 
izvedenih dejanj 

glede na leto 2018 
 - Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih 

oddelkih in enotah  
5% povečanje 

izvedenih dejanj 
17,73% povečanje 
izvedenih dejanj 

glede na leto 2018 
 - Poškodbe zdravstvenih delavcev z ostrimi 

predmeti 
Zmanjšanje incidence 

za 5% glede na 
prejšnje leto 

100% povečanje 
števila prijavljenih 

incidenc 
 - Cepljene zaposlenih proti sezonski gripi Doseči 25% 

precepljenost 
zaposlenih 

 33,3% precepljenost 
zaposleni 

 
 
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 
 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

 
Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS s pripadajočimi aneksi za leto 2019 so določene z: 
- Določili Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2018, s katerim je določeno povečanje programa od 

1. 1. 2019 dalje. Na tej podlagi se je glede na leto 2018 povečal redni program po področjih: 
a)  akutna bolnišnična obravnava za 31 kil, 31 žolčev, 21 operacij na stopalu in 61 artroskopskih 
operacij;  
b) primeri preneseni iz bolnišnične dejavnosti v ambulantno dejavnost za 426 primerov operacij 
benignih in malignih tvorb; 
c) specialistično ambulantna dejavnost – FD: RTG 8.146 točk, UZ 5.077 točk in 865 primerov CT. 

- določili Splošnega dogovora 2019 in pripadajočimi aneksi, s katerimi je določeno: 
a) zvišanje cen zdravstvenih storitev povprečno za 5%, 
b) celotno plačilo preseganja prvih pregledov in boljše vrednotenje plačila prvih pregledov za 10%; 
c) plačilo  do 115% realizacije točk kontrolnih pregledov in FD; 
d) plačilo po realizaciji: RTG slikanja, CT, UZ diagnostika, operacije haluksov, artroskopske 
operacije, operacije malignih in benignih tvorb, porodi, splavi, histeroskopske operacije, operacije 
rakavih bolnikov, zdravljenje možganske kapi; 
e) sprememba obračuna fizioterapije, kjer je dodatno dogovorjeno plačilo 37 specialnih 
fizioterapevtskih obravnav, ki se plačujejo po realizaciji; 
f) dodatna sredstva za laboratorijske preiskave v spec. interni ambulanti v višini 33.982,94 EUR na 
tim. 
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Med letom nam je ZZZS odobril začasno povečanje programa na letni ravni iz naslova nerealizacije 
programa pri drugem izvajalcu: 

- Ortopedska specialistična ambulanta - povečanje za 13.297 točk na letni ravni. 
- ORL specialistična ambulanta - povečanje za 15.187 točk na letni ravni. 
-  podaljšanje veljavnosti začasnega povečanja 0,25 tima programa dejavnosti za žene (začasni 

prenos od ZD Brežice). 
 
Na teh podlagah smo z ZZZS sklenili Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev in 
pripadajoče Anekse št. 1, 2, 3 za pogodbeno leto 2019. 
Vrednost tako dogovorjenega programa za leto 2019, za obvezno in prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje je skupaj z ločeno zaračunljivim materialom znašala 16.139.409 EUR.  
Vrednost plačanega programa za leto 2019, za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje je 
znašala                                                                                                                                                                                                                                                                                             
16.506.079 EUR. Vrednost nerealiziranih programov in plačilo presežka realizacije znaša po končnem 
letnem obračunu +366.670 EUR več sredstev, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo in pripadajočimi 
aneksi.  Pozitivna in negativna odstopanja po vrstah zdravstvenih storitev so prikazana pod točko 
4.2.2. 
 
Na poziv MZ smo pripravili program obvladovanja čakalnih dob za leto 2019 za prioritetne VZS: 
ortopedski, nevrološki in ORL pregled – prvi, kjer je bila v letu 2018 beležena čakalna doba nad 
dopustno. 
 

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZZS in 
ostalih plačnikov 
 
Večino dela, tako v hospitalu, kot v specialistično ambulantni dejavnosti, bolnišnica opravi za plačnika 
ZZZS, le manjši del za druge uporabnike. Med te vključujemo ministrstva, samoplačnike, konvencije, 
zdravstvene domove in zasebne zdravnike. Glede na navedeno v nadaljevanju podrobneje 
predstavljamo program  dela in realizacijo po Pogodbi z ZZZS. 
 

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2019  

Načrtovani obseg dela do ZZZS prikazujemo na podlagi sklenjene pogodbe z ZZZS za pogodbeno 
leto 2019 in pripadajočih aneksov k pogodbi.  
 
Skupno je bilo dogovorjenih 6.148 primerov oziroma 7.453 uteži akutne bolnišnične obravnave, 
realiziranih pa 6.458 primerov oziroma 7.858 uteži. V končnem letnem obračunu je bil iz naslova 
Splošnega dogovora 2019 plačan še presežek realizacije 27 haluksov, 17 OSM, 19 porodov, 1 splav 
in 1 zdravljenje možganske kapi. Izpad prihodka glede na finančni načrt je bil za 5 operacij kil, 15 
holecistektomij in 12 artroskopij. Tako je bilo v končnem obračunu za leto 2019 dodatno priznano 138 
primerov oziroma 77 uteži. Vrednost plačljivega preseženega programa akutne bolnišnične obravnave 
znaša 100.122 EUR in je po posameznih programih prikazana v naslednji tabeli 1. 
Glede na končni letni obračun je bilo priznano plačilo 6.286 primerov oziroma 7.530 uteži. 
Neplačanega je ostalo 172 primerov oziroma 328 uteži. Vrednost neplačanega programa znaša 
426.495 EUR. Največji presežek nad dogovorjenim programom je na račun povečanja priliva 
urgentnih bolnikov v UC Brežice ter posledično večjega sprejema na otroški in ginekološki oddelek. 
Program neakutne bolnišnične obravnave je bil v letu 2019 izpod načrtovanega za 254 BOD, program 
podaljšanega bolnišničnega zdravljenja pa za 385 BOD. Vrednost nerealiziranega programa znaša 
skupaj 78.034 EUR. Realizacija je odvisna od potreb bolnikov, ki po zaključeni akutni bolnišnični 
obravnavi potrebujejo še nadaljnjo zdravstveno oskrbo, ki jo v domačem okolju ne morejo dobiti. Za 
plačilo neakutne bolnišnične obravnave mora obstajati medicinska indikacija, ki jo ZZZS preverja z 
nadzori. 
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Preventivni program SVIT je v letu 2019 nižji za 1 primer glede na leto 2018.  
 
Program dela v specialistično ambulantni dejavnosti je bil plačan v realizirani višini, razen v enoti 
za poškodbe in enoti za bolezni, kjer je neplačan presežen program v višini 151.269 EUR. 
Program ni bil realiziran do dogovorjenega načrta  v ambulanti za bolezni dojk (25%, izpad 9.342 točk 
oziroma 25.597 EUR), mamografiji (36%, izpad 6.423 točk oziroma 20.425 EUR) in pediatrični 
ambulanti (89%, izpad 2.889 točk oziroma 8.205 EUR). V ambulanti za bolezni dojk in mamografiji je 
do izpada realizacije programa prišlo zaradi izgubljenega preventivnega programa zgodnjega 
odkrivanja raka na dojki. Nedosežen program v ginekologiji in pediatriji pa je na račun drugačnega 
evidentiranja in obračunavanja urgentnih storitev.  
 
Primerjava načrta in realizacije po dejavnostih je razvidna iz priložene tabele 1. 
 
Tabela 1: Vrednostna primerjava načrtovane, to je pogodbene  vrednosti programa, realizirane 
vrednosti programa in plačane vrednosti programa v letu 2019 (OZZ in PZZ) 
 

Zap. 

št. 
DEJAVNOST  

POGODBENA 

VREDNOST 

2019 

REALIZIRANA 

VREDNOST 

2019 

PLAČANA 

VREDNOST 

2019 (OZZ 

in PZZ) 

RAZLIKA 

REAL.VREDNOST 

- PLAČANA 

VREDNOST 

RAZLIKA 

PLAČ.VR. - 

POGODBENA 

VREDNSOT 

(OZZ in PZZ) (OZZ in PZZ) (OZZ in PZZ) (OZZ in PZZ) 

  1 2 3 4 5 6 

    EUR EUR EUR EUR EUR 

1. 

AKUTNA BOLN. 

OBRAVNAVA 9.691.062  10.217.679    9.791.184      426.495    100.122 

2. 

NEAKUTNA BOLN. 

OBRAVNAVA 1.232.151    1.154.117    1.154.116                 0    -78.034 

3. DOJEČE MATERE 10.281           9.106    9.106               -      -1.176 

4. 

SOBIVANJE STARŠA 

OB HOSPITALIZIRANEM 

OTROKU 39.225         39.742    39.742               -      517 

5. 

OSNOVNA 

ZDRAVSTVENA 

DEJAVNOST 200.875       200.875    200.875               -      0 

6. 

SPEC.AMB.DEJAVNOST 

(brez funkcionalne 

diagnostike in dializ) 3.679.596    3.972.376    3.821.107      151.269    141.511 

7. 

FUNKCIONALNA 

DIAGNOSTIKA 922.800    1.126.368    1.126.368               -      203.568 

8. 

DRUGO* fizioterapija, 

SVIT 193.536       191.814    186.078          5.736    -7.459 

9. 

PRIHODKI ZA LZM, DBZ 

in APL 169.882       177.504    177.504                 0    7.622 

  SKUPAJ 16.139.408  17.089.580    16.506.079      583.501    366.670 

 
1. Indeks realizirana vrednost /plačano vrednost 103,5 

2. Indeks  plačana vrednost/pogodbeno vrednost 102,3 

3. Indeks realizirana vrednost /pogodbeno vrednost 105,9 
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Tabelarični prikaz realiziranega fizičnega obsega dela po posameznih programih v letu 2019 do ZZZS 
in ostalih plačnikov, v primerjavi z načrtovanim, prikazujemo v prilogi tega poročila (Obrazec 1: 
Realizacija delovnega programa 2019).  
 
Za uresničitev cilja doseganja prihodkov in izpolnitev obveznosti po Pogodbi z ZZZS so potekale 
naslednje redne aktivnosti: 

- Izdelava podrobnih načrtov obsega dela po oddelkih in ambulantah, redno obdobno 
(tedensko, mesečno) spremljanje realizacije in obveščanje odgovornih oseb za doseganje 
načrtov. 

- Dnevno spremljanje podatkov o obsegu dela neposredno na bolnišničnih oddelkih. 
- Redni mesečni sestanki z vodstvenim kadrom oddelkov (predstojniki, strokovne vodje 

oddelkov) s ključnim poudarkom na doseganju obsega dela. 
- Na področjih, kjer je prihajalo do odstopanj od načrtovanega obsega dela, so potekala 

individualna dogovarjanja s posameznimi odgovornimi osebami. 
- Uvedba dodatnih ambulant za skrajšanje čakalnih dob in realizacijo programa. 
- Angažiranje zunanjih izvajalcev. 
- Spremljanje ustreznosti evidentiranja storitev.   
- Aktivnosti za ustreznost evidentiranja akutne obravnave v okviru »Komisije za SPP«.  
- Izvedba izobraževanj v zvezi z evidentiranjem in obračunavanjem zdravstvenih storitev. 
- Izvedba izobraževanj v zvezi z novimi določili Pogodbe, usmeritvami in navodili ZZZS in MZ. 
- Dogovarjanja z oddelki in ambulantami o prestrukturiranju programov. 
- Dodatne aktivnosti za realizacijo programov, ki se plačajo v realizirani višini in prospektivnih  

programov do plačljive višine, pri tem smo se povezovali z zdravniki v zdravstvenih domovih in 
koncesionarji. 

- Nadaljevanje sodelovanja z ZD Sevnica in delovanje dislocirane kirurške in diabetološke 
ambulante v Sevnici. 

- Nadaljevanje sodelovanja z ZD Krško in delovanje dislocirane kirurške ambulante v Krškem. 
- Izdelava polletnega poročila, poglobljena analiza odstopanj in sprejem dodatnih ukrepov za 

100% realizacijo plačanega programa, oziroma 105 oziroma 115% realizacijo plačane 
specialistično ambulantne dejavnosti.  

- Mesečno spremljanje čakalnih dob.  
- Spremljanje  programa možganske kapi, notranja kontrola med. in obračunske dokumentacije. 
- Spremljanje programa rakavih bolnikov. 
- Izvedena prestrukturiranja med programi. 

 
Glede na to, da predstavlja obseg dela do ZZZS večinski delež prihodka, v nadaljevanju izpostavljamo 
obseg dela do ZZZS z ustreznimi obrazložitvami. 
 

Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2018 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2019 
(vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo 
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INDEKS 
POGODB

A

 2019/2018**

EUR % EUR % EUR

1.
AKUTNA BOLN. 
OBRAVNAVA

     8.884.886          60,4   9.691.062 60,0 9.791.184      109,07   

2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI 0,0              -     

3.
NEAKUTNA BOLN. 
OBRAVNAVA

     1.207.380            8,2   1.232.151 7,6 1.154.116      102,05   

4. DOJEČE MATERE           14.697            0,1   10.281 0,1 9.106        69,96   

5. SPREMLJEVALCI 0,0              -     

6.
SOBIVANJE STARŠA OB 
HOSPITALIZIRANEM 
OTROKU

          34.965            0,2   39.225 0,2 39.742      112,18   

7.
OSNOVNA ZDRAVSTVENA 
DEJAVNOST

        185.831            1,3   200.875 1,2 200.875      108,10   

8.
ZOBOZDRAVSTVENA 
DEJAVNOST

0,0              -     

9. REŠEVALNI PREVOZI 0,0              -     

10. LEKARNIŠKE STORITVE 0,0              -     

11.
SPEC.AMB.DEJAVNOST (brez 
funkcionalne diagnostike in dializ)

     3.366.352          22,9   3.679.596 22,8 3.821.107      109,31   

12.
FUNKCIONALNA 
DIAGNOSTIKA

        683.038            4,6   922.800 5,7 1.126.368      135,10   

13. DIALIZE 0,0

14. DRUGO* fizioterapija, svit         174.517            1,2   193.536 1,2 186.078      110,90   

15.
PRIHODKI ZA LZM, DBZ in 
APL

        152.812            1,0   169.882 1,1 177.504      111,17   

SKUPAJ    14.704.478           100   16.139.408 100,0 16.506.079      109,76   

Zap. 
št.

DEJAVNOST 
POGODBENA 

VREDNOST 2018 (OZZ 
in PZZ)

POGODBENA 
VREDNOST 2019

PLAČANA 
VREDNOS

T 2019 
(OZZ in 

PZZ)
(OZZ in PZZ)

 
 
Obrazložitev: Iz podatkov je razvidno, da je bila pogodbena vrednost vseh programov v letu 2019 
glede na leto 2018 višja za 9,76%. Najvišje povečanje je pri funkcionalni diagnostiki zaradi 
prenesenega preseganja realiziranega programa RTG, UZ  in CT preiskav iz leta 2018 v pogodbo 
2019. 
Plačana vrednost v letu 2019 je znašala 16.506.079 EUR, v letu 2018 pa 15.258.969 EUR, torej 
1.247.110 EUR več prihodka v letu 2019 glede na leto 2018 (OZZ in PZZ skupaj).  
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Graf 1: Finančni načrt po pogodbi 2018 in 2019 ter plačana realizacija 2019 po dejavnostih 
 
Tabela 3: Pogodbeni in realizirani obseg dela v letih 2018 in 2019 

Opis 
  

Pogodbeni obseg  
dela 

Realizirani obseg  
dela 

Plačan 
obseg  

Real. za vse  
uporabnike 

  2018 2019 2018 2019 2019 2019 

1 2 3 4 5 6 7 
Primeri – SPP 6.038 6.148 6.311 6.458 6.286 6.585 

Uteži 7.380 7.453 7.534 7.859 7.531 8.054 

Povprečna utež 1,22 1,21 1,19 1,22 1,22 1,22 

Neakutna bol. obra. (BOD) 9.013 8.710 8.462 8.456 8.456 8.867 

Podaljšano bol. zdr. (BOD) 1.944 1.817 1.724 1.432 1.432 1.465 

Spec. amb. točke 849.734 837.066 886.613 912.848 912.848 930.661 

Gin. dispanzer (količniki) 31.019 37.864 37.751 34.934 34.934 35.221 

Fizioterapija 2.506 2.506 2.919 2.771 2.506 2.798 

Sobivanje starša  973 969 969 982 982 982 

Doječe matere (BOD)  409 254 254 225 225 225 
 
Vir: Pogodba za leto 2019 s pripadajočimi aneksi, Letno poročilo 2018 in končni obračun opravljenih 
storitev za ZZZS za leto 2019. 
     
Tabela 4: Načrt in realizacija neakutne bolnišnične obravnave      

 
Ker je končni, letni obračun akutne obravnave odvisen od realizacije navadnih in prospektivnih 
primerov, v nadaljevanju predstavljamo realizacijo po oddelkih in obračunskih kategorijah. 
 

Indeks
Načrt Realizacija 5/4

1 2 3 4

NBO (BOD) 8.710 8.456 97,08
PBZ (BOD) 1.817 1.432 78,81

Oddelek
Neakutna bolnišnična obravnava 
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Pogodba ZZZS je sklenjena na ravni akutne obravnave kot celote, za doseganje pogodbene vrednosti 
pa imamo znotraj bolnišnice določene interne načrte in spremljanje realizacije na ravni posameznih 
dejavnosti oziroma bolnišničnih oddelkov, kot je razvidno iz Tabele 4. 
 

Tabela 5: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s 
prospektivnimi primeri  

Dejavnosti 
FN 2019 Realizirano 2019 

Indeks  
real. 2019/ FN 

2019 
Struktura 2019 

 
Število 

primerov 

Števil
o 

uteži 

Število 
primerov 

Število 
uteži 

Števil
o 

uteži 

Število 
primerov 

Primerov Uteži 

- kirurgija 2.099 2.605 2.109 2.931 112,51 100,48 32,66 37,29 
- internistika 2.028 3.082 2.047 3.104 100,71 100,94 31,70 39,50 
- ginekologija 1.076 944 1.131 985 104,34 105,11 17,51 12,53 
- pediatrija 945 822 1.171 839 102,07 123,92 18,13 10,68 
SKUPAJ 6.148 7.453 6.458 7.859 105,45 105,04 100 100 
 

 
 

Graf 2: Delež realiziranih primerov po dejavnostih 

Tabela 6: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019  

Naziv programa FN 2019 
Realizacija  

2019 

Indeks  
real. 2019 / 

FN 2019 
Porod 442 461 104,30 
Splav 33 34 103,03 
Kirurško zdravljenje 
rakavih bolezni 

19 13 68,42 

Zdravljenje možganske 
kapi 

42 43 102,38 

Operacija kile                                                                                       221 216 97,74 
Operacija žolčnih kamnov                                                                            161 146 90,68 
Operacija na stopalu – 
hallux valgus 

151 178 117,88 
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Artroskopska operacija 166 154 92,77 
Odstranitev 
osteosintetskega 
materiala                                                              

108 141 130,56 

Operacije na ožilju – 
krčne žile 

75 84 112,00 

 

Tabela 7: Vrednost načrtovanih, realiziranih in plačanih uteži prospektivnega programa v letu 2019 

Program 

Načrtovane 
uteži - 
Pogodba 
2019 

PLAČANE 
uteži 2019 razlika 

Obračun 
(Plačilo - 
Pogodba) v 
EUR 

Porod 521,42 548,59 27,17        35.329   
Splav  11,76 11,98 0,22             286   
Halux valgus 161,57 190,46 28,89        37.565   
Op. rakavih 58,98 77,39 18,41        23.938   
Možganska kap 79,74 106,2 26,46        34.406   
Operacije na ožilju – 
krčne žile 53,25 59,64 6,39          8.309   
Kile 163,53 159,84 -3,69 -4.798   
Holecistektomije 198,03 179,58 -18,45 -23.990   
Artroskopije 202,52 187,88 -14,64 -20.493   
OSM 49,68 57,04 7,36          9.570   
Skupaj 1.500,48 1578,6 78,12       100.122   

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v akutni bolnišnični obravnavi dodatno plačanih 78 uteži 
oziroma 138 primerov, kar znaša 100.122 EUR dodatnih sredstev k sklenjeni pogodbi.   
 

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri, preneseni iz hospitalne v ambulantno dejavnost v letu 
2019  

Naziv programa FN 2019 
Realizacija  

2019 

Indeks  
real. 2019 / 

FN 2019 
Medikamentozni splav 129 136 105,43 
Histeroskopska operacija 20 31 155,00 
Operacija karpalnega kanala                                                                         269 283 105,20 
Proktoskopija 140 113 80,71 
Rektoskopija                                                           1 0 0,00 
Izrezanje benigne tvorbe 774 829 107,1 
Izrezanje bazalnoceličnega in 
skvamoznega karcinoma kože 

132 153 115,9 

SKUPAJ 1.465 1.545 105,46 
 

Tabela 8.a: Plačani prospektivno načrtovani primeri, preneseni iz hospitalne v ambulantno dejavnost v 
letu 2019 
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Naziv programa FN 2019 
Realizacija  

2019 

Dodatno 
plačilo 

primerov 

Dodatno 
plačilo v 

EUR 

Medikamentozni splav 129 136 7 1.051 
Histeroskopska 
operacija 

20 31 11 
5.140 

Operacija karpalnega 
kanala                                                                         

269 283 14 
4.041 

Proktoskopija 140 113 -27 -866 
Rektoskopija                                                           1 0 -1 0 
Izrezanje benigne 
tvorbe 

774 829 55 
9.358 

Izrezanje 
bazalnoceličnega in 
skvamoznega 
karcinoma kože 

132 153 21 

7.908 
SKUPAJ 1.465 1.545 80 26.632 

 

Tabela 9: Struktura realiziranega in plačanega obsega dela po plačnikih za obdobje od 2011 do 2019 
(v %) 

Storitev Plačnik Realizirani obseg       

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SPP primeri 
ZZZS 98,74 98,62 98,22 97,99 96,12 97,52 97,83 97,71 98,07 
Drugi uporabniki 1,26 1,38 1,78 2,01 3,88 2,48 2,17 2,29 1,93 

Spec. amb. 
storitve v točkah 

ZZZS 92,45 94,38 97,64 97,63 97,39 98,06 97,99 98,07 98,08 
Drugi uporabniki 7,55 5,62 2,36 2,37 2,61 1,94 2,01 1,93 1,92 

 
Iz tabele 9 je razvidno, da se je delež realiziranega obsega v primerjavi s preteklim letom povečal za 
plačnika ZZZS. 
 
Tabela 10: Načrtovano in realizirano število primerov po oddelkih v letu 2019 za ZZZS  

  Število primerov Indeks Razlika Razlika v letu 

Oddelek Načrtovano Realizirano 3/2 3-2 2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Kirurgija 2.099 2.109 100,48 10 285 388 545 229 10 

Ginekologija 1.076 1.131 105,11 55 -95 -160 -134 -26 55 

Interna 2.028 2.047 100,94 19 -228 -295 -352 -95 19 

Pediatrija 945 1.171 123,92 226 167 170 209 165 226 

SKUPAJ 6.148 6.458 105,04 310 129 103 268 273 310 
 
Iz tabele 10 je razvidno, da je bilo načrtovano število primerov preseženo na otroškem oddelku.  
 
Tabela 11: Primerjava načrtovanega in realiziranega števila bolnikov v Splošni bolnišnici Brežice v 
letih  2018 in 2019 za plačnika ZZZS 
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Število bolnikov 2018 2019 Indeks 3/2 Razlika  3-2 
1 2 3 4 5 

a. Načrtovano 6.038 6.148 101,82 110 

b. Realizirano 6.311 6.458 102,32 147 

Razlika b-a 273 310     

Indeks b/a 104,53 105,04     

 
Opomba: Dogovorjeni obseg bolnikov je identičen s pojmom dogovorjenega obsega SPP primerov.  
 
Tabela 12: Evidenčni prikaz staleža na intenzivni terapiji za vse plačnike v letih od 2015 do 2019 

  BOD Število bolnikov Dnevni stalež Ležalna doba  

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Skupaj 911 1111 954 903 901 167 183 162 132 163 2,5 3,04 2,61 2,47 2,47 5,46 6,07 5,89 6,84 5,53 

Kirurgija 717 851 620 466 407 123 129 106 71 78 1,97 2,33 1,70 1,28 1,12 5,83 6,60 5,85 6,56 5,22 

Ginekologija 0 1 2 4 4 0 1 2 2 2 0 0,00 0,01 0,01 0,01 0 1 1,00 2,00 2,00 

Internistika 193 258 333 432 485 43 52 54 57 80 0,53 0,70 0,91 1,18 1,33 4,49 4,96 6,17 7,58 6,06 

Pediatrija 1 1 0 1 6 1 1 0 0 3 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 1 1 0,00 #DEL/0! 2,00 

 
Bolniki, ki so se zdravili v skupni intenzivni terapiji (CIT), so sicer evidentirani na posameznem 
oddelku, evidenčno pa so prikazani v zgornji tabeli 13. Iz nje razberemo, da se je zdravilo v CIT v letu 
2019 31 bolnikov več kot v letu 2018, število BOD je bilo celo za 2 dni nižje kot v letu 2018. Dnevni 
stalež je isti kot v letu 2018, ležalna doba se je skrajšala za 1,31 dni.  
 
Specialistično-ambulantne storitve  
 
Glede na realizacijo programa, čakalne dobe in obstoječe zmožnosti smo med letom prestrukturirali 
programe tako, da je bil v večini dejavnosti dogovorjeni program realiziran in plačan. Spremembe po 
posameznih programih so opisane na začetku tega poglavja. 
 
Primerjava načrta in realizacije po dejavnostih je razvidna iz priložene tabele št. 13. 
 
Število obravnav v enoti za bolezni se je v letu 2019, glede na leto 2018, povečalo kar za 565 
obravnav. Iz enote za bolezni je bilo v bolnišnico sprejetih 103 bolnikov več kot v letu 2018.  
 
Tabela 13: Gibanje pacientov v enoti za bolezni po občinah v obdobju 2017 - 2019 

INTERNA 

URGENCA – IPP 

2017 2018 2019 

Števil

o 

pacien

tov 

Število obravnav 

Število 

pacient

ov 

Število obravnav 

Število 

pacient

ov 

Število obravnav 

Občina skupaj 
št. 

hospital. 
skupaj skupaj 

št. 

hospital. 
skupaj skupaj 

št. 

hospital. 
skupaj 

BREŽICE 1757 936 2586 1640 890 2239 1759 949 2562 

KOSTANJEVICA NA 

KRKI 
55 31 63 61 41 87 60 40 82 

KRŠKO 1164 664 1548 1148 654 1502 1160 663 1559 

RADEČE 4 1 4 5 2 7 7 6 9 

SEVNICA 239 143 306 171 120 208 223 149 288 
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Skupaj občine v 

Posavju 
3219 1775 4507 3025 1707 4043 3209 1807 4500 

Skupaj vse občine 3634 1944 5021 3370 1880 4502 3686 1983 5067 

 

 
 
Graf 3: Število obravnavanih pacientov v IPP ambulanti po občinah v obdobju 2017 - 2019 
 
Iz grafa 3 je razvidno, da je bilo v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, število obravnav v enoti za 
bolezni višje za 12%. Ugotavljamo, da je navedeno zvišanje na račun večjega priliva pacientov v 
urgentni center.  
 
V enoti za poškodbe se je v letu 2019, glede na leto 2018, povečalo število pacientov za 114 (1%), 
število obravnav pa za 211 (2%). Število sprejetih pacientov iz kirurške urgence v hospital pa se je 
zmanjšalo za 102 bolnika (8%).  
 
Tabela 14: Gibanje pacientov v enoti za poškodbe po občinah v obdobju  2017 - 2019 

KIRURŠKA 

URGENCA 

2017 2018 2019 

Število 

pacientov 
Število obravnav 

Število 

pacientov 
Število obravnav 

Število 

pacientov 
Število obravnav 

Občina Skupaj 
št. 

hospital. 
skupaj skupaj 

št. 

hospital. 
skupaj Skupaj 

št. 

hospital. 
skupaj 

BREŽICE 3268 456 4122 3464 543 4309 3432 496 4351 

KOSTANJEVICA 

NA KRKI 
150 20 171 156 19 170 154 24 169 

KRŠKO 2612 374 3093 2647 446 3120 2678 401 3180 

RADEČE 23 4 27 29 4 31 22 1 25 

SEVNICA 791 117 883 819 123 923 837 108 937 

Skupaj občine v 

Posavju 
6844 971 8296 7115 1135 8553 7123 1030 8662 

Skupaj vse 

občine 
8215 1106 9828 8525 1283 10145 8639 1181 10356 
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Graf 4: Število obravnavanih pacientov v enoti za poškodbe po občinah v obdobju 2017 - 2019 
 
Iz grafa 4 je razvidno, da je bilo v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, število obravnav v enoti za 
poškodbe iz večine občin višje (2%).  
 
Tabela 15: Pregled specialistično-ambulantne dejavnosti, ležalne dobe akutne bolnišnične obravnave 
in števila bolniško oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi po posameznih letih za plačnika ZZZS 

Število/Leto 2016 2017 2018 2019
Spec.amb.točke 847.354 852.358 886.613 912.848
Spec.amb.obiski 69.111 70.057 72.250 75.612
Ležalna doba v ABO 4,14 4,47 4,56 4,35
BOD v NBO 8.777 9.013 8.462 8.456

BOD v PBZ 1.360 1.944 1.724 1.432  
 
 
Fizični obseg (tabele v prilogi) 
 
V tabeli 28 je prikazana realizacija števila bolnikov, števila bolniško oskrbnih dni in drugih podatkov 
stacionarnega zdravljenja za vse uporabnike. Povprečna zasedenost vseh oddelkov v letu 2019 je 
70,02%. 
 
Iz tabele 29 je razvidna realizacija prvih in ponovnih pregledov za ZZZS v specialističnih ambulantah.  
 
Iz tabele 30 je razvidno, katere ambulante so načrtovane specialistično ambulantne točke presegle 
oziroma niso dosegle dogovorjenega števila točk glede na načrt. Storitve, izražene v točkah, so bile 
presežene v internistiki za 2,61%, gastroenterologiji za 10,5%, kardiološki funkcionalni diagnostiki za 
7,9%, diabetologiji za 14,05%, kirurški ambulanti z anesteziologijo in protibolečinsko za 12,84%, 
nevrologiji z EMG za 18,26%, ORL za 1,89%, okulistiki za 22,37%, RTG za 3,73%, UZ za 53,44%, 
enoti za bolezni za 1,09%, enoti za poškodbe za 31,48%, fizioterapiji za 10,57%.  
 
V tabeli 31 je podan pregled gibanja bolnikov iz Posavja in ostale Slovenije po posameznih 
bolnišničnih oddelkih Splošne bolnišnice Brežice, posebej za ZZZS, konvencije in ostale plačnike. Iz 
tabele je razvidno, koliko bolnikov več ali manj se je zdravilo na posameznem oddelku bolnišnice 
oziroma kakšni premiki bolnikov so bili na posameznem oddelku v letu 2019 glede na leto 2018.  
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Nekateri pomembnejši kazalci fizičnega obsega dela po dejavnostih in bolnišnice kot celote so 
prikazani v tabeli 32. Število rojstev se je povečalo za 6,21% in število porodov za 6,28%. Število 
umrlih se je povečalo za 11,53%, število obdukcij se je povečalo za 9,09%. 
 
Podrobneje smo analizirali, iz katerega območja so umrli bolniki. Ugotovitve so razvidne iz spodnje 
tabele. 
 
Tabela 16: Prikaz števila umrlih bolnikov po občinah v letih 2017, 2018 in 2019 (povzeto iz tabele 32 – 
fizični obseg dela) 

Občina 

2017 2018 2019  Indeks 

umrli obducirani Umrli obducirani umrli obducirani 6/4 7/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Brežice 124 7 132 8 137 13 103,79 162,50 

Krško 104 6 106 9 116 11 109,43 122,22 

Sevnica 23 2 21 2 28 0 133,33 0,00 

Ostali  49 5 36 3 48 0 133,33 0,00 

SKUPAJ 300 20 295 22 329 24 111,53 109,09 

 
Iz Brežic je leta 2019 v bolnišnici umrlo 5 bolnikov več, iz Krškega 8 bolnikov več, iz Sevnice 7 
bolnikov več in iz ostalih občin 12 bolnikov več kot v letu 2018.  
 
Iz tabele 17 so razvidne CT storitve po letih za posamezne oddelke in ambulante za plačnika ZZZS. 
Skupaj je bilo opravljenih 3.386 CT preiskav, od tega 632 za oddelke in 2.754 za ambulante. Iz 
pregleda je razvidno, da je bilo skupno število CT preiskav v letu 2019 kar za 998 višje kot v 
predhodnem letu, kar je posledica odobrenega plačila po realizaciji za ambulantno opravljene CT 
preiskave.  
 
Tabela 17: Število CT preiskav za plačnika ZZZS v obdobju 2015 - 2019 

Naročnik 2015 2016 2017 2018 2019 

Ambulante 1.083 1.255 1.720 1.903 2.754 

Oddelki 224 403 651 495 632 

Skupaj 1.307 1.658 2.371 2.398 3.386 

 

4.2.3. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov 

 
Splošna bolnišnica Brežice se v letu 2018 ni vključevala v mednarodne programe izvajanja 
zdravstvenih in nezdravstvenih storitev. 
 

4.2.4. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje  

 
V Splošni bolnišnici Brežice so bile izvedene vse potrebne aktivnosti za vključevanje in uporabo 
storitev eZdravja: 

- V vseh enotah je vklopljeno eNaročanje – pacienti se lahko eNaročijo.  
- V vseh vklopljenih enotah sta omogočena prejem in izdaja eNapotnic. 
- Za vse VZS, za katere je to zahtevano po NIJZ šifrantu, je vzpostavljeno ePoročanje. 
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- Vsi storitve, ki jih izvajamo, so povezane z NIJZ šifrantom VZS – omogočeno je avtomatsko 
eNaročanje in ePoročanje čakajočih v centralni sistem. 

- Izvidi in odpustna pisma so avtomatsko posredovana v CRPP. 
- Redno izvajamo notranja izobraževanja v zvezi z novostmi eZdravja za vse zdravnike, 

medicinske sestre, zdravstvene administratorke. 
- Vsi naši izvajalci se trudijo v kar  največji možni meri uporabljati storitve eZdravja, v kolikor jim 

program to omogoča. 
- S strani koordinatorke eNaročanja je uporabnikom informacijskega sistema zagotovljena 

stalna tehnična podpora.  
- Še vedno se v praksi (sicer v manjši meri kot v preteklem letu) pojavljajo težave v zvezi z 

ne/delovanjem, ne/ustreznim delovanjem eNaročanja in ne/ustreznim ePoročanjem, ki jih 
sproti rešujemo z vsemi deležniki (MZ, NIJZ, programska hiša Infonet in izvajalci). 

 
Tabela 18: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2019:  
 

 Delež 
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), 
na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu 
pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko 
pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja. 

3.014 (9%) 
papirnatih 
napotnic od 
skupno 
34.138 
napotnic. 

2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali 
v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v 
CRPP. Vpiše se delež ambulantnih izvidov in odpustnih pisem, ki so bila avtomatsko 
posredovana v CRPP, med vsemi izdanimi ambulantnimi izvidi in odpustnimi pismi. 

57.844 
(82%) 
odpustnih 
pisem in 
ambulantni
h izvidov od 
skupno 
70.915 
izdanih 
odpustnih 
pisem in 
ambulantni
h izvidov. 

3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še niste 
ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se 
zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka 
vsako noč) pod določeno šifro VZS. Vpišite delež pacientov, o katerih ne poročate 
(oziroma avtomatsko poročate pod šifro 9999) v primerjavi s številom vseh čakajočih 
pacientov. 

0% 

 
 
4.3. POSLOVNI IZID 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 
2019.  
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5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA  
 
 Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.  
 
 
6. ČAKALNE DOBE 
 
V nadaljevanju sledi pregled realizacije čakalnih dob in števila čakajočih v letih 2018 in 2019, 
dejavnosti, kjer smo v letu 2019 uspešno skrajšali čakalne dobe, dejavnosti, kjer so čakalne dobe 
presežene in vzroki za preseganje čakalnih dob ter sprejete aktivnosti in ukrepi za skrajševanje 
čakalnih dob in števila čakajočih v letu 2019. 
 
Tabela 19: Realizirane čakalne dobe in število čakajočih pacientov na prvi pregled po posamezni 
stopnji nujnosti v letih 2018 in 2019 

Dejavnost 

Čakalna doba na dan 31.12.2018 Čakalna doba na dan 31.12.2019 

Realizirana ČD 

Št. čakajočih na prvi 

pregled Realizirana ČD 

Št. čakajočih na prvi 

pregled 

  

Zelo 

hitra Hitra Redna 

Zelo 

hitro Hitro Redno 

Zelo 

hitra Hitra Redna 

Zelo 

hitro Hitro Redno 

OPERATIVNI 

POSEGI                         

- operacije na ožilju 35 35 35 0 2 12 14 40 90 0 1 21 

- operacije kil 35 35 35 0 4 36 14 30 60 2 10 24 

- operacije žolčnih 

kamnov 35 35 35 1 1 22 14 30 60 3 4 10 

- artroskopije 35 35 35 2 7 27 14 90 150 7 5 37 

- OSM 35 35 35 0 1 27 14 30 60 1 17 28 

- haluxi 35 35 35 0 14 76 14 90 90 3 8 122 

- karpalni kanal 35 35 35 1 7 35 14 120 120 0 6 31 

Opomba: ČD za vse operacije je okvirna. Sestavljena je iz ČD za predoperativni pregled in ČD za op. po opravljenem 

predop. pregledu. Nujne op. se opravijo takoj. Pacienti, ki nimajo želje po določenem operaterju (kile, žolčni kamni, 

karpalni kanal, ipd.) lahko predop. pregled opravijo takoj, brez predhodnega naročila. Pregleda jih zdravnik iz 

mesečnega razporeda. Za vse nenujne operacje je potreben predhoden pregled pri kirurgu (splošne, abdominalne, 

travmatološke op.) oziroma pri ortopedu (ortopedske op.). Okvirna ČD za kirurški pregled je do enega meseca (odvisno od 

vrste operacije in operaterja, ki to izvaja). Okvirna ČD za ortopedski pregled je od 14 do 30 dni - stopnja nujnosti zelo hitro, 

oziroma do 120 dni - stopnja nujnosti hitro in redno (odvisno od vrste operacije in ortopeda, ki to izvaja). Okvirna ČD za 

kirurške op. po opravljenem predop. pregledu je do 30 dni (splošne, abdominalne, travmatološke operacije) in od 30 do 90 

dni (ortopedske op.). 

SPECIALISTIČNA 

DEJAVNOST                         

Mamografija in 

ambulanta za 

bolezni dojk-kurativa 26 26 26 4 4 22 14 21 30 1 6 23 

Ginekološka 

ambulanta 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 11 

CT brez kontrasta 

10 10 10 17 35 34 

9 16 16 3 30 16 

CT s kontrastom 9 24 25 11 59 15 

UZ abdomna 14 45 45 22 137 176 14 65 68 15 231 217 

UZ skeleta 14 180 180 15 81 41 21 270 300 16 280 61 
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UZ dojk 14 30 30 1 15 13 14 143 152 0 25 26 

Doppler ožilja - 

kardiologija 13 13 62 4 66 179 14 90 160 3 194 477 

Rentgen 5 5 5 8 40 57 6 11 16 6 81 49 

Internistična 

ambulanta 27 27 27 9 74 40 14 90 120 8 83 48 

Hematološka 

ambulanta 11 13 13 0 5 11 14 45 80 3 21 19 

Nefrološka 

ambulanta 27 27 27 0 7 11 30 80 110 3 23 23 

Gastroenterološka 

ambulanta 35 35 35 0 24 11 30 40 65 7 33 17 

Ortopedska 

ambulanta - dr. 

Rozman 50 50 57 1 89 39 14 28 32 4 48 19 

Ortopedska 

ambulanta - dr. 

Povhe 120 120 120 8 125 122 30 60 90 7 128 71 

Nevrološka 

ambulanta  115 270 330 10 101 71 50 90 100 12 94 27 

EMG  14 30 60 2 84 61 30 170 190 15 210 135 

Okulistika-okulistični 

pregledi 14 50 77 3 34 85 14 53 61 5 41 76 

Presejanje 

diabetične 

retinopatije 13 25 27 1 5 89 6 7 39 0 7 173 

Gastroenterologija in 

endoskopija:                         

- gastroskopija 25 30 30 11 62 53 37 65 88 10 131 104 

- kolonoskopija 30 60 120 3 41 67 58 219 310 10 84 105 

ORL 30 90 120 13 79 115 14 16 30 4 66 68 

Protibolečinska 

ambulanta  14 30 45 0 11 8 14 38 44 2 13 6 

Kardiodiagnostika                         

- cikloergometrija 7 8 8 1 18 31 14 45 80 5 55 78 

- UZ srca 13 64 64 3 93 263 14 58 90 9 141 421 

- holter EKG 11 50 50 6 91 134 14 30 69 6 131 101 

- holter RR 6 63 92 0 12 99 30 90 150 2 50 174 

Pediatrična 

ambulanta 14 14 14 0 1 2 14 16 25 1 4 1 

Pediatrična 

alergološka 

ambulanta 30 30 45 1 10 4 4 41 46 2 21 6 

Kirurška ambulanta 0 0 0 5 58 78 0 0 0 10 58 79 

Diabetološka 

ambulanta 1 8 8 1 0 14 7 14 30 1 3 15 

OSNOVNA 

DEJAVNOST                         

Dispanzer za ženske 0 30 30 0 0 262 0 30 60 0 0 224 

Fizioterapija 21 46 60 26 97 68 30 100 100 40 197 78 
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Storitve, za katere smo beležili minimalne čakalne dobe na dan 31. 12. 2019: 
• Kirurška ambulanta, ginekološka ambulanta: v teh dejavnostih imamo prost sprejem za 

paciente, ki nimajo želje po določenem zdravniku.  
• CT in RTG: Čakalna doba je v teh dejavnostih skoraj odpravljena zaradi odobrenega plačila 

po realizaciji. 
• ORL in ortopedska ambulanta: Zaradi odobrenega začasnega povečanja programa iz 

naslova prenosa nedoseganja programa od drugega izvajalca, smo za otorinolaringološki in 
ortopedski prvi pregled čakalno dobo skoraj odpravili in tudi število čakajočih se je glede na 
isto obdobje 2018 močno skrajšalo 

• UZ abdomna: Zaradi plačila programa po realizaciji se je čakalna doba v tej dejavnosti 
bistveno skrajšala. 

• Vsi operativni posegi: za vse operativne posege imamo minimalne čakalne dobe do 
izpolnitve dogovorjenega programa. Nujne operacije se opravijo takoj. Pacienti, ki nimajo želje 
po določenem operaterju (kile, žolčni kamni, karpalni kanal, ipd.) lahko predoperativni pregled 
opravijo takoj, brez predhodnega naročila. Pregleda jih zdravnik iz mesečnega razporeda. 
 

Dejavnosti, kjer presegamo najdaljše dopustne čakalne dobe za vse stopnje nujnosti na dan 31. 12. 
2019: 

 UZ skeleta: Zaradi podcenjenosti vrednosti točke za UZ skeleta je okvirna čakalna doba za 
povezane UZ skeleta za vse stopnje nujnosti presežena. Prednostno so obravnavane ostale 
UZ preiskave (UZ abdomna, UZ dojk), pri katerih je medicinsko indicirana prednostna 
obravnava in hkrati vrednost točke pokriva materialne stroške. Kljub podcenjenosti vrednosti 
točke za UZ skeleta naši radiologi prednostno izvajajo VZS: UZ skrotuma in UZ vratu, ki sodita 
med UZ skeleta, za katere obstaja medicinsko indicirana prednostna obravnava zaradi možne 
patologije, zato je okvirna čakalna doba za ta 2 VZS v okviru dopustne. Tudi ostale VZS v 
okviru UZ skeleta za stopnjo nujnosti zelo hitro in hitro, kjer je medicinsko indicirana 
prednostna obravnava, skušajo opravit znotraj dopustnih čakalnih dob. V čakalni vrsti s 
preseženo dopustno čakalno dobo ostanejo čakajoči brez medicinsko indicirane prednostne 
obravnave, in ki se strinjajo, da bodo preiskavo opravili pri nas kljub preseganju dopustne 
čakalne dobe. Zaradi odobrenega plačila vseh UZ po realizaciji smo v okviru obstoječih 
kapacitet program v letu 2019 realizirali v višini 79.001 točk, kar je kar za 53% več kot v letu 
2018. 
Realizacija povezanih VZS za UZ skeleta in posledično čakalna doba v letu 2020 bo odvisna 
od napovedanih sprememb obračuna UZ s strani ZZZS. 

 EMG: Skupni letni redni program v točkah za nevrologijo z EMG smo presegli za 18%, tako da 
je plačljiva realizacija presežena za 3%. 

 Kolonoskopija: Vzrok za preseženo dopustno čakalno dobo je začasen kadrovski izpad in 
dosežen plačan program. Redni letni plačan program v gastroenterološki ambulantni 
dejavnosti smo presegli za 10%. 
 

Za večino storitev imamo čakalne dobe v okviru dopustnih. Vendar pa beležimo velik delež napotitev s 
stopnjo nujnosti zelo hitro, ki takoj zapolnijo prosta mesta v urnikih, namenjena prednostnim 
obravnavam s stopnjo nujnosti zelo hitro. Pri stopnji nujnosti zelo hitro nam prosta mesta v urnikih, ki 
so namenjena stopnji nujnosti zelo hitro, zasedajo tudi eNaročila s stopnjo nujnostih hitro in redno. 
Tako se včasih zgodi, da eNaročila pod hitro in redno zasedejo prosta mesta pacientom, ki res 
potrebujejo zdravstveno storitev pod zelo hitro (še vedno se večina pacientov naroča po klasičnih 
poteh: osebno, telefonsko, po pošti, – eNaročila pa v teh primerih preskakujejo čakalne vrste).  

Ukrep: Za pričakovane napotitve s stopnjo nujnosti zelo hitro se naši izvajalci trudijo sproti zagotavljati 
nekaj prostih mest v urnikih z namenom, da pacientom zagotovijo zdravstveno obravnavno znotraj 
dopustne čakalne dobe 14 dni. Tudi za VZS, kjer ePoročanje na prvi prost termin kaže preseženo 
dopustno čakalno dobo za stopnjo nujnosti zelo hitro, se pooblaščene osebe za čakalni seznam trudijo 
v dogovoru z zdravniki dodeljevat termine v roku 14 dni. Ker se prosti termini v sistemu eNaročanja 
sproti zapolnijo z eNaročili, smo za te VZS v sistemu ePoročanja dodali opombo: »Če imate napotno 
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listino s stopnjo nujnosti zelo hitro, prosimo, pokličite na telefonsko št…« V primeru presežene 
dopustne čakalne dobe zaradi izpolnjenega programa, pacientu sporočimo, da pregleda ne bo mogel 
opravit v roku 14 dni, in pacient se sam odloči, ali bo čakal pri nas, ali pa bo opravil storitev drugje. V 
nekaterih dejavnostih, kjer se izvajalci soočajo z višjim deležem napotitev pod zelo hitro, izvajajo triažo 
z namenom ugotavljanja utemeljenosti prednostne obravnave. 
 
Program in aktivnosti SB Brežice za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019 
 
SB Brežice je na podlagi izhodišč MZ pripravila Program in aktivnosti za obvladovanje čakalnih dob v 
letu 2019 za prioritetne VZS, ki so bili s strani MZ določeni za predmet skrajševanja čakalnih dob v 
letu 2019. Izbrali smo tri VZS, ki so imele na dan 1. 10. 2018 presežene najdaljše dopustne čakalne 
dobe:  

 Ortopedski pregled – prvi: za ortopedsko ambulantno dejavnost nam je bilo prvotno po 
Pogodbi ZZZS odobrenih 1.968 prvih pregledov oziroma 20.388 specialistično ambulantnih 
točk za vse preglede. Z Aneksom št. 1 k Pogodbi ZZZS 2019 smo dobili začasno povečanje 
programa iz naslova prenosa nedoseganja programa od drugega izvajalca za obdobje od 1. 7. 
do 31. 12. 2019, in sicer za 0,3 tima oziroma za 33.685 točk, od tega na 21.312 točk za prve 
preglede, pogodbeni načrt prvih pregledov se je tako zvišal na 3.252. Prvotni pogodbeni 
program za leto 2019 v točkah je presežen za 34%, začasno povečan program pa je bil za 
naše kapacitete previsoko zastavljen, zato smo ga realizirali 81%. Zaradi odobrenega 
povečanega programa smo od junija dalje uvedli dodatne ambulante do izpolnitve programa, 
zato smo tudi čakajoče NDČD za ortopedski prvi pregled do konca leta 2019 skoraj v celoti 
odpravili (stanje čakajočih NDČD na dan 31. 12. 2019: 6 zelo hitro, 1 hitro). 

 Otorinolaringološki pregled – prvi: za ORL ambulantno dejavnost je bil prvotno zastavljen 
načrt po Pogodbi ZZZS 824 prvih pregledov oziroma 20.294 specialistično ambulantnih točk 
za vse preglede. Z Aneksom 3 k Pogodbi ZZZS dne 9. 10. 2019 smo pridobili začasno 
povečanje obsega programa specialistične ambulante ORL iz naslova prenosa programa od 
izvajalca, ki ne dosega obdobne realizacije. Letni načrt se je tako povečal na 1.111 prvih 
pregledov oziroma 34.294 točk za vse preglede. Zaradi navedenega smo takoj uvedli dodatne 
ambulante – tako da so bili že v mesecu oktobru pregledani vsi čakajoči, ki smo jih zaradi 
izpolnjenega letnega programa predhodno že uvrstili v čakalno vrsto za leto 2020. Vse 
zdravstvene domove in koncesionarje v Posavju, Obsotelju in novomeški regiji smo obvestili, 
da se nam je zaradi odobrenega dodatnega programa skrajšala čakalna doba za ORL pregled 
in jih povabili, da paciente napotujejo v našo bolnišnico. Informacijo o skrajšanju čakalne dobe 
za ORL preglede smo objavili tudi na spletni strani SB Brežice. Z vsemi izvedenimi 
aktivnostmi smo tako do konca leta 2019 uspeli realizirati tudi celoten dodatni program. 
Čakajoče NDČD smo tudi v tej dejavnosti do konca leta praktično odpravili (stanje čakajočih 
NDČD na dan 31. 12. 2019: 1 zelo hitro, 4 hitro, 1 redno). 

 Nevrološki pregled – prvi: v nevrološki ambulanti smo realizirali 512 prvih pregledov, kar 
pomeni kar 260% preseganje letnega načrta 197 prvih pregledov. Skupni program nevrologije 
z EMG v točkah pa smo presegli za 18%, kar pomeni, da smo presegli tudi plačan program 
(odobreno 15% preseganje rednega programa) za 3%. Ker nismo dobili odobrenega 
povečanega obsega programa, v tej dejavnosti beležimo na dan 31. 12. 2019 beležimo 
nekoliko višje število čakajočih NDČD, ki pa je nižje od terminskega načrta (stanje čakajočih 
NDČD na dan 31. 12. 2019: 12 zelo hitro, 54 hitro). 
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Tabela 20: Terminski načrt skrajšanja čakajočih NDČD in realizacija na dan 1. 1. 2020 
 

Šifra 

VZS Naziv VZS 

Vsi 

čakajoči 

1.10. 

2018 

Vsi 

čakajoči 

NDČD 

1.10. 

2018 

Delež 

čakajo

čih 

NDČD 

v % 

1.10. 

2018 

Načrt vsi 

čakajoči 

1.1. 

2020 

Načrt vsi 

čakajoči 

NDČD 

1.1. 

2020 

Delež 

čakajoči

h NDČD 

v % 1.1. 

2020 

Realizacija 

vsi 

čakajoči 

na dan 

1.1. 2020 

Realizaci

ja vsi 

čakajoči 

NDČD 

1.1. 

2020 

Deleč 

čakajo

čih 

NDČD 

v % 

1.1. 

2020 

1033P 

Ortopedski 

pregled - prvi 494 124 25,10 417 103 25 277 7 3 

1026P 

Nevrološki 

pregled - prvi 215 202 93,95 192 80 42 133 66 50 

1035P 

Otorinolaring

ološki 

pregled - prvi 187 42 22,46 181 12 7 123 6 5 

Skupaj 896 368 41,07 790 195 25 533 79 15 

 
Iz tabele 20 je razvidno, da smo na račun vseh sprejetih aktivnosti v zvezi s skrajševanjem čakalnih 
dob v letu 2019 do 1. 1. 2020 uspeli realizirati bistveno več prvih pregledov za prioritetne VZS od 
prvotno načrtovanih, tako da je tudi skupni realiziran delež čakajočih NDČD na dan 1. 1. 2020 kar za 
10% nižji od prvotno načrtovanega. 
 
Ostale aktivnosti povezane s skrajševanjem čakalnih dob 
 
V okviru Splošnega dogovora 2019 in Aneksov 1, 2, 3 je bilo odobreno naslednje plačilo: 

- CT, RTG, UZ preiskave – plačilo po realizaciji, 
- operacije haluksov, histeroskopske operacije – plačilo po realizaciji, 
- vsi prvi pregledi v specialistični ambulantni dejavnosti – plačilo po realizaciji,  
- specialne fizioterapevtske obravnave – plačilo po realizaciji, 
- operacije kil, holecistektomije, artroskopije, operacije na ožilju – plačilo do 15,% preseganja 

rednega pogodbenega programa, 
- specialistično ambulantna dejavnost – plačilo do 15% preseganja rednega pogodbenega 

programa, 
- operacije karpalnega kanala, proktoskopije – plačilo do 5% preseganja rednega pogodbenega 

programa. 
 
V dejavnostih, kjer je bilo odobreno plačilo po realizaciji, smo se trudili program izpolniti v čim višji 
možni meri z uvedbo dodatnih ambulant ter z angažiranjem lastnih in zunanjih sodelavcev. 
 
Sprejete aktivnosti in ukrepi za skrajševanje čakalnih dob in zmanjševanje števila čakajočih v 
letu 2019: 
 Pri storitvah, za katere je s Splošnim dogovorom 2019 dogovorjeno plačilo po realizaciji, je 

čakalna doba skoraj odpravljena: CT, RTG preiskave, prospektivni program.  
 Za ORL in ortopedsko specialistično ambulantno smo v letu 2019 prejeli začasen prenos 

programa od drugega izvajalca in s tem odobreno povečanje programa na letni ravni, zato je 
čakalna doba skoraj odpravljena za naslednje VZS: otorinolaringološki pregled – prvi in 
ortopedski pregled - prvi. 

 V ostalih dejavnostih, kjer so nam to dopuščale kadrovske zmožnosti, smo si prizadevali za 
doseganje 15% preseganja rednega delovnega programa, kolikor je bilo dogovorjeno s Splošnim 
dogovorom 2019 za skrajšanje čakalnih dob. 

 Uvedba dodatnih ambulant, v okviru obstoječih kadrovskih zmogljivosti. 
 Sklepanje podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci v dejavnostih, kjer nimamo lastnega kadra. 
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Kljub temu, da smo v letu 2019 v večini dejavnosti uspeli opraviti bistveno višje število storitev v 
primerjavi z letom 2018, kar je posledica prizadevanj za izvedbo odobrenega povečanega programa 
do plačljive višine - kjer je bilo to organizacijsko izvedljivo – za nekatere storitev opažamo enako ali 
celo višje število čakajočih v primerjavi z letom 2018, kar izhaja iz dejstva, da beležimo višji priliv 
pacientov za te storitve v primerjavi s preteklim obdobjem. 
 
SB Brežice si z namenom skrajšanja čakalnih dob in števila čakajočih vseskozi aktivno prizadeva za 
pridobitev novih zdravnikov v dejavnostih, ki so kadrovsko podhranjene. 
 
Pravočasna obravnava oziroma zdravljenje pacientov, glede na njihove potrebe, je zelo pomembna, 
zato se je bolnišnica skozi celo leto zavzemala za izvedbo programov tako, kot so narekovale potrebe 
bolnikov in plačilo programov.  
 
 
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP  
 
Tabela 21: Delovanje Urgentnega centra (UC) – skupna tabela za vsa področja za leta 2017, 2018 in 
2019 
 

  

POGODBENA 

sredstva za 

delovanje UC 

za 

kumulativno 

obračunsko 

obdobje  

POGODBENA 

sredstva za 

delovanje UC 

za 

kumulativno 

obračunsko 

obdobje  

POGODBENA 

sredstva za 

delovanje UC 

za 

kumulativno 

obračunsko 

obdobje  

 

REALIZACIJA 

prih. in odh. v 

kumulativnem 

obračunskem 

obdobju  

od 1. 1. do 

31.12. 2017 

od 1. 1. do 

31.12. 2018 

od 1. 1. do 

31.12. 2019 

od 1. 1. do 31. 

12. 2019 

PRIHODKI od pogodbenih 

sredstev z ZZZS za UC 
1.091.547     1.382.908     1.424.375        1.424.375   

Prihodki  EzB 396.061         572.636        578.326           578.326   

Prihodki EzP 381.092         461.471        481.394           481.394   

Triaža 73.905           95.747          99.641              99.641   

Opazovalnica 240.489         253.054        265.014           265.014   

Drugi PRIHODKI (donacije, 

sponzorstva..) 
        

ODHODKI, ki se nanašajo 

na dejavnost v UC 
1.091.547     1.382.908     1.424.375        1.424.375   

- Strošek dela 712.734     1.015.380     1.043.300        1.043.300   

  - Mat. stroški in stroški 

storitev 
323.970         310.090        322.905           322.905   

- Stroški storitev         

- Amortizacija 54.843           57.438          58.170              58.170   

PRESEŽEK PRIHODKOV 

(+) / PRESEŽEK 

ODHODKOV (-) 

      0 
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Program je bil plačan v dogovorjeni višini. Realiziran program pa je bil od pogodbenega, to je 
plačanega, višji za 6.320 EUR, v Enoti za bolezni in v Enoti za poškodbe za 151.435,89 EUR. 
Presežen program je na račun povečanja obravnav v letu 2019, glede na leto 2017 in leto 2018 in 
spremembe metodologije obračuna storitev v UC.  
Če pa primerjamo pridobljena sredstva za obratovanje UC  od leta 2017 do leta 2019, ugotovimo, da 
so se prihodki v letu 2019 glede na leto 2018  zvišali za 3%,  glede na leto 2017 pa so se zvišali za 
30%.  
 
UC Brežice je oddelek Splošne bolnišnice Brežice, ki združuje primarno in sekundarno obravnavo 
nujnih stanj, kjer je organizacija dela urejena v skladu z Enotno metodologijo delovanja urgentnih 
centrov v Republiki Sloveniji. Vsi nujni bolniki vstopijo v urgentni center skozi enotno vstopno točko. 
Hkrati z administrativnim vpisom se opravi triaža bolnikov, s katero jih razporedimo v 5 skupin stopnje 
ogroženosti v skladu z Manchesterskim triažnim sistemom, ki določa časovne okvire za začetek 
zdravstvene obravnave. Triažo opravijo posebej usposobljene triažne medicinske sestre. Takšna 
organizacija omogoča, da bolj ogroženim bolnikom nudimo medicinsko pomoč v najkrajšem možnem 
času, na enem mestu, kar je bil tudi smisel postavitve mreže UC. 
 
Po opravljeni triaži so pacienti razporejeni po različnih enotah. Pacienti z modro ali zeleno oznako so 
obravnavani v ambulanti modro-zelenega sektorja (Enota za hitre preglede), v kateri jih obravnavajo 
zdravniki družinske medicine, pacienti z rumeno in oranžno oznako pa so glede na vrsto obolenja 
usmerjeni v bolezenski (Enota za Bolezni – IPP) ali poškodbeni trakt (Enota za poškodbe – KPP), kjer 
bolnike obravnavajo zdravniki kirurgi, internisti in urgentni zdravniki. Bolniki z rdečo oznako so 
prepeljani neposredno v reanimacijski prostor (prostor za oživljanje), saj takšna oznaka pomeni, da so 
neposredno življenjsko ogroženi. V prostoru za oživljanje življenjsko ogrožene bolnike sprejme 
reanimacijska ekipa. UC obravnava tudi otroke in mladostnike, ki administrativni sprejem in triažo prav 
tako opravijo na skupni vstopni točki v urgentni center, nato pa so usmerjeni glede na triažno 
kategorijo, bodisi k specialistu pediatru, ki je zaposlen na pediatričnem oddelku bolnišnice, bodisi v 
Enoto za hitre preglede. Bolniki, ki že imajo napotnico za nujni pregled od izbranega pediatra, se v UC 
ne evidentirajo. V UC se obravnava tudi nujne ginekološke primere. 
    
Organizirani smo tako, da je nujna medicinska pomoč bolniku na voljo 24 ur dnevno, vse dni v letu. 
Prizadevamo si za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema obravnave bolnika z urgentnim 
stanjem, ki bi nudili kar največjo stopnjo strokovnosti, varnosti in učinkovitosti zdravljenja urgentnih 
bolnikov. Čakalnih dob ni, občasno pa lahko prihaja do zastojev pri večjem številu bolnikov in 
poškodovancev. 
 
V okviru UC s sodelovanjem drugih bolnišničnih oddelkov delujejo: 

- Administrativni sprejem, 
- Enota za triažo, 
- Enota za hitre preglede (modro-zeleni sektor), ki jo organizira in izvaja ZD Brežice, 
- Enota za bolezni – IPP (internistična prva pomoč; rumeno-oranžni sektor), 
- Enota za poškodbe - KPP (kirurška prva pomoč; rumeno-oranžni sektor), 
- Opazovalna enota, 
- Prostor za oživljanje, 
- Prostor za kirurške posege, 
- Mavčarna, 
- Dislocirani urgentni ambulanti (na bolnišničnih oddelkih): ginekološka urgentna ambulanta in 

pediatrična urgentna ambulanta. 
 
Za UC imamo tako vsakodnevno zaposlene naslednje profile delavcev: 

- 1 triažna sestra (DMS, z licenco za triažiranje) – 24/365, 
- 1 vratar - 24/365, 
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- 1 zdravnik kirurg specialist (ali specializant, s pripravljenostjo specialista), vsak dan 7-21, v 
nočnem času v kombinaciji z bolnišničnim oddelkom, 

- 1 zdravnik internist specialist ali specialist urgentne medicine (ali specializant, s 
pripravljenostjo specialista), vsak dan 7-21, v nočnem času v kombinaciji z bolnišničnim 
oddelkom, 

- 1 zdravnik specialist, anesteziolog v kombinaciji z oddelkom intenzivne enote – 24/365, 
- 1 zdravnik specialist pediater, v kombinaciji z otroškim oddelkom – 24/365, 
- 1 zdravnik specialist ginekolog, v kombinaciji z ginekološkim oddelkom - 24/365, 
- 1 kirurška DMS dopoldne (v kombinaciji z operacijsko DMS popoldne in v nočnem času, 

nedelja, prazniki), 24/365, 
- 1 internistična DMS, vsak dan 7-22, v nočnem času v kombinaciji z bolnišničnim oddelkom, 
- 1 bolničar (24/365), v kombinaciji z bolnišničnim oddelkom, 
- 1 strežnica (24/365), v kombinaciji z bolnišničnim oddelkom, 
- 1 administratorka, vsak dan od 7-22 ure. 
- za storitve laboratorija je prisotna ekipa (24/365), ki izvaja storitve tudi za hospital, 
- za storitve rentgena je zagotovljena stalna prisotnost rentgenskega inženirja (24/365), 

zdravnik spec. radiolog je zagotovljen s fizično prisotnostjo oz. je v pripravljenosti. 
 

Takšen način organizacije dela, ko se pri delu izmenjujeta tako primarna raven kot tudi sekundarna 
raven, pomeni za pacienta višji nivo obravnave. Velik del pacientov je namreč, glede na izvajanje  
Manchesterskega triažnega sistema,  direktno preusmerjen k bolnišničnim specialistom. Navedeni 
sistem  dejansko pomeni velike koristi za paciente, saj prihajajo do specialistov po krajši in hitrejši poti. 

Pregled opravljenih storitev v internistični prvi pomoči in kirurški prvi pomoči od leta 2016 do leta 2019 
je podrobno prikazan v poglavju 4.  

Tabela 22: Število triažiranih bolnikov po enotah za leto 2017, leto 2018 in leto 2019 

ENOTA OBRAVNAVE

Število 
obrav
nav v 
letu 

2017

dele
ž v 

vseh 
pregl
edih

Št. 
preg
ledo
v na 
dan

Število 
obravn

av v 
letu 
2018

dele
ž v 

vseh 
preg
ledih

Št. 
pregl
edov 

na 
dan

 
Indeks 
obrav
nav 

2018/2
017 

Število 
obravnav 

v letu 
2019

dele
ž v 
vse

h 
preg
ledi

h

Št. 
preg
ledo
v na 
dan

Indek
s 

obrav
nav 

2019/
2018

UC3 - Enota za 
poškodbe

9.290 39 25 9.815 43 27 106   
9.975    45 27 102

UC4 - Enota za bolezni 4.411 19 12 3.977 18 11 90     
4.399    20 12 111

UC5 - PEDIATRIČNA 
URG. AMBULANTA

2.701 11 7 2.098 9 6 78     
1.656    7 5 79

UC6 - GINEKOLOŠKA 
URG. AMBULANTA

598 3 2 336 1 1 56     366       2 1 109
UC7 - AMBULANTA ZA 
HITRE PREGLEDE

6.632 28 18 6.383 28 17 96     5.968    27 16 93

Skupaj 23.632 100 65 22.609 100 62  96     22.364  100 61 99  

V skladu z zgoraj opisanim Manchersterskim sistemom je v tabeli prikazan delež napotitev v enote UC 
Brežice. Ob tem je potrebno poudariti, da nimamo prikazanega števila bolnikov, ki so po prej 
omenjenem algoritmu triaže napoteni v ambulanto za hitre preglede, ta pa jih je po pregledu zdravnika 
napotila še v Enoto za bolezni ali enoto za poškodbe. 

Iz tabele 22 je razvidno, da je bilo v letu 2017 v UC Brežice  triažiranih 23.632.bolnikov, oziroma v 
povprečju  65 bolnikov/dan, v letu 2018 22.609 bolnikov, oziroma v povprečju 62 bolnikov/dan, v letu 
2019 pa 22.364 bolnikov, oziroma 61 bolnikov povprečno/dan. Od leta 2018 dalje se ginekološke 
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pacientke in pediatrični bolniki, ki pridejo v bolnišnico z že izdano napotnico pod nujno, ne triažirajo 
več v UC (pacienti gredo direktno v specialistično ambulanto), zato je v teh dejavnostih zaznati upad 
bolnikov. V letu 2019 opažamo več bolnikov napotenih v enoto za bolezni in poškodbe in manj 
bolnikov napotenih v ambulanto za hitre preglede. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je bilo v letu 
2019 glede na leto 2018 2% več v enoti za poškodbe, 11% več v Enoti za bolezni in 7% manj v 
ambulanti za hitre preglede, ki jo izvaja ZD Brežice.  

Izravnan poslovni rezultat UC je bolnišnica  Brežice uspela realizirati na račun boljšega vrednotenja 
programov v UC,  izvedbe varčevalnih ukrepov in prizadevnosti zaposlenih. 
 
 

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH 
CILJEV  
 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je opredeljena v Uvodu in pod točko 4 tega 
dokumenta. Ponovno pa lahko poudarimo, da je bolnišnica dosegla v FN in Novelaciji sanacijskega 
programa zadane cilje za leto 2019, na področju realizacije plačljivega programa pa celo presegla, 
hkrati pa je sledila ciljem Strategije razvoja bolnišnice do leta 2020. 
 

 
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
Učinkovitost poslovanja pomeni gospodarno porabo javnih sredstev, medtem ko uspešnost poslovanja 
obravnavamo z vidika doseganja ciljev bolnišnice v povezavi s cilji zdravstvene politike.  
 
Splošna bolnišnica Brežice je ena od treh najmanjših slovenskih splošnih regijskih bolnišnic, zato je 
potrebna velika mera gospodarnosti, da lahko pri enaki ceni storitev in pri manjšem obsegu 
zdravstvenih storitev, v primerjavi z drugimi bolnišnicami, dosegamo gospodarno poslovanje.  
 
Glede na zastavljene cilje je Splošna bolnišnica Brežice nadaljevala z izvajanjem varčevalnih ukrepov 
opredeljenih v Sanacijskem programu iz leta 2018 in Novelaciji sanacijskega programa za leto 2019, 
da bi lahko zagotovila nemoteno izvajanje dejavnosti. V izvajanje ukrepov so bili vključeni vsi 
zaposleni. Z mesečnimi poročili, ki so jih prejeli vsi predstojniki oddelkov, strokovne vodje in vodje 
ostalih služb ter ambulant, smo ugotavljali odmike od načrtovanih in realiziranih programov. Prav tako 
smo spremljali stroške in preverjali izvajanje varčevalnih ukrepov. Hkrati smo si prizadevali, preko 
Združenja zdravstvenih zavodov, Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije boljše vrednotenje dogovorjenih programov in širitve programov na področjih, kjer so 
čakalne dobe. Na začetku leta smo pripravili Načrt odprave čakalnih dob nad dopustno čakalno dobo, 
realizacijo smo mesečno spremljali, obdobno obravnavali na Svetu zavoda in poročali na MZ in ZZZS. 
Vse to je pripomoglo, da smo vrednostni program realizirali do dogovorjene višine in dobili plačan 
presežek v višini 366.670 EUR. Glede na predstavljen realiziran redni program in izvedbo plačljivega 
preseženega programa je bolnišnica uspela doseči temeljni cilj, to je pozitivno poslovanje. Širitev 
prospektivnega programa in bistveno povečanje RTG diagnostike, z upoštevanjem uveljavitve 
boljšega financiranja akutne bolnišnične obravnave in UC pa je rezultiralo k temu, da so bili prihodki v 
letu 2019 višji od odhodkov. Kljub temu, da smo omejevali vse vrste stroškov smo uspeli ohraniti 
dostopnosti do zdravstvenih storitev, beleži pa se tudi priliv pacientov iz ostalih regij, v katerih imajo 
izvajalci daljše čakalne dobe. Ugotovljen boljši rezultat od predvidenega v FN in med letom pa je v 
največji meri zasluga zaposlenih, njihovi zavzetosti in predanosti. 
 
Glede na finančni načrt je Splošna bolnišnica Brežice prekoračila tako načrtovane prihodke kakor tudi 
odhodke. Predstavljeni podatki v tem Poslovnem in Finančnem poročilu potrjujejo, da je bolnišnica v 
letu 2019 poslovala gospodarno in učinkovito. 
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9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 
 

Kazalniki poslovne učinkovitosti v času nastajanja tega dokumenta še niso izdelani. V skladu s 
terminskim planom bodo izdelani v mesecu marcu 2019 in naknadno priloženi v prilogi tega 
dokumenta. 

 
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 
Finančni kazalniki so opisani v računovodskem poročilu. 

 
 

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN 
VARNOSTI  
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Tabela 23: Kazalniki kakovosti v letih 2012 do 2019 
 
 LETO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  Vred. Vred. Vred. Vred. Vred. Vred. Vred. Vrednost Števec Imenovalec 

Kazalnik 3: Delež sprejemov zaradi astme 0,007 0,009 0,005 0,005 0,005 0,006 0,002 11 82280 0,013 

Kazalnik 5: 
Delež sprejemov zaradi kroničnega 

srčnega popuščanja 
0,37 0,57 0,59 0,55 0,46 0,41 0,36 302 82280 0,37 

Kazalnik 6: 
Delež sprejemov ob angini pektoris 

brez posega 
0,03 0,06 0,068 0,030 0,013 0,02 0,015 29 82280 0,035 

Kazalnik 7: Delež sprejemov zaradi hipertenzije 0,07 0,06 0,085 0,082 0,051 0,042 0,088 42 82280 0,051 

Kazalnik 

27: 

Delež sprejemov zaradi 

nenadzorovane sladkorne bolezni 
0,008 0,09 0,016 0,006 0,009 0,006 0,006 8 82280 0,001 

Kazalnik 

36: 

Poškodbe ob porodu pri vaginalnem 

porodu 
0,22 0,22 0,27 0,67 0,5 0,25 0,55 3 382 0,78 

Kazalnik 

37: 
Delež carskih rezov 16,50 18,18 21,37 15,60 18,27 19,21 18,83 92 474 19,45 

Kazalnik 

42: 

Bolniki z AMI, ki je bila predpisana 

acet. kisl. ob odpustu 
0,96 0,975 0,902 0,976 0,944 0,975 1,00 46 47 97,87 

Kazalnik 

44: 

30 dnevna smrtnost zaradi AMI / / / / / / / Ni podatka 54 / 

30 dnevna smrtnost zaradi AMI v 

bolnišnici 
4,83 6,45 10,90 17,95 10,00 0,000 4,41 3 54 5,55 

Kazalnik 

45: 

Čakanje na operacijo v bolnišnici po 

zlomu kolka (65+) 
31,25 80,00 50,00 87,50 100,00 83,33 83,33 3 5 60,00 

Kazalnik 

58: 

30 - dnevna smrtnost zaradi 

možganske kapi 
26,92 26,63 23,07 38,88 23,17 18,46 26,00 11 58 18,96 

Kazalnik 

69: 

Tujek v telesu po operativnem 

posegu 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2773 0 
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Kazalnik 21: 

RAZJEDE ZARADI 

PRITISKA 

Kratek opis 

kazalnika 
Kazalnik Opis števca Števec Opis imenovalca Imenovalec 

Leto  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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1
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1

8 
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1
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 20
1

4 

20
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1
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20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

1. Kazalnik - skupno 

število vseh RZP 

Skupno število 

vseh pacientov 

z RZP*100 / št. 

sprejetih 

pacientov. 

1,528 1,148 1,623 2,532 2,250 1,773 

pacientov, ki so bili 

sprejeti z RZP in število 

pacientov, ki so RZP 

pridobili v bolnišnico. 

72
 

61
 

83
 

11
9

 

10
8 

87
 

Vsi sprejeti pacienti 

z izključitvenimi 

kriterij, kot izhaja iz 

metodologije. 

47
1

3 

53
1

4 

51
1

3 

47
0

0 

48
0

0 

49
0

6 

2. Kazalnik - število 

pacientov, ki so RZP 

pridobili v bolnišnici 

Število 

pacientov, ki so 

RZP pridobili v 

bolnišnici *100 / 

št. sprejetih 

pacientov. 

0,361 0,395 0,567 0,787 0,708 0,795 
Število pacientov, ki so 

RZP pridobili v bolnišnici. 

17
 

21
 

29
 

37
 

34
 

39
 

3. Kazalnik - število 

pacientov, ki so 

imeli RZP že ob 

sprejemu v 

bolnišnico 

Število vseh 

pacientov, pri 

katerih je RZP 

prisotna že ob 

sprejemu v 

bolnišnico *100 / 

št. sprejetih 

pacientov. 

1,167 0,753 1,056 1,745 1,542 0,978 

Število vseh pacientov, 

pri katerih je RZP 

prisotna že ob sprejemu v 

bolnišnico. 

55
 

40
 

54
 

82
 

74
 

48
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Kazalnik 68: PADCI 

PACIENTOV 

Kratek opis 

kazalnika 
Kazalnik Opis števca Števec Opis imenovalca Imenovalec 

Leto  2014 2015 2016 2017 2018 2019  20
1

4 

20
1

5 

20
1

6 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

 20
1

4 

20
1

5 

20
1

6 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

1. Kazalnik - 

Prevalenca vseh 

padcev v bolnišnici 

Vsi padci 

hospitaliziranih 

pacientov * 

1000 / BOD. 

2,635 2,625 1,561 2,366 2,288 1,679 

Vsi padci 

hospitaliziranih 

pacientov (zapišemo 

absolutno število 

padcev, pri izračunu 

kazalnika je vrednost 

samodejno pomnožena 

s 1000). 

74
 

74
 

52
 

67
 

66
 

48
 

Število bolnišnično 

oskrbnih dni. 28
0

86
 

28
1

95
 

36
5

21
 

28
3

51
 

28
8

47
 

28
5

89
 

2. Kazalnik - 

Incidenca padcev s 

postelje v bolnišnici 

Vsi padci s 

postelje 

hospitaliziranih 

pacientov * 

1000 / BOD. 

1,068 0,993 0,602 0,706 1,179 0,630 

Vsi padci s postelje 

hospitaliziranih 

pacientov (zapišemo 

absolutno število 

padcev, pri izračunu 

kazalnika je vrednost 

samodejno pomnožena 

s 1000). 

30
 

28
 

22
 

20
 

34
 

18
 

3. Kazalnik - Padci 

pacientov s 

poškodbami 

Vsi padci s 

postelje 

hospitaliziranih 

pacientov s 

poškodbami * 

1000 / število 

vseh padcev. 

54,05 13,51 12,66 0,00 30,303 0,000 

Vsi padci s postelje 

hospitaliziranih 

pacientov s 

poškodbami. 

4 1 1 0 2 0 število vseh padcev 

v bolnišnici. 

74
 

74
 

79
 

67
 

66
 

48
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Kazalnik 23:  

UČINKOVITOST DELA V OPERACIJSKEM BLOKU 

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških 

posegov so izključene) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Število operacijskih dvoran 2 2 2 2 2 2 

Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 390 390 390 390 390 390 

Število dni obratovanja operacijskih dvoran * 205 204 253 252 248 250 

Skupna operativna kapaciteta (v minutah)  159900 159120 197340 196560 193440 195000 

Skupni operativni čas v tem letu (v minutah) 111603 101481 99029 147634 124477 145328,2 

Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)  1340 1759 1484 2181 2217 2256 

Število načrtovanih operativnih posegov 1138 1273 1344 1652 1713 1732 

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov  103 143 167 190 234 248 

   9,1% 11,2% 12,4% 11,5% 13,7 14,3% 

Število urgentnih operacij  244 183 245 352 250 290 

   15,4% 9,4% 14,2% 13,9% 10,1% 11,4% 

Izkoriščenost operacijske dvorane 69,8%* 63,8%* 50,2%* 75,1%* 64,3% 74,5% 

Povprečno trajanje operacije (v minutah) 83,28 57,69 66,73 67,69 56,15 64,42 

Opomba: *V letih 2014 in 2015 so bili operativni dnevi od ponedeljek – četrtka, v letu 2016 in 2017 pa od ponedeljka-petka, kar pomeni, da se izkoriščenost operacijskih dvoran v letu 2016 in 2017 

meri na razpoložljivost le-teh v 5 delovnih dni, v preteklih letih pa v 4 delovnih dneh.  

 

Kazalnik 71:  

MRSA 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Število vseh sprejemov v tem letu 6267 6424 7091 6216 6357 6495 6458 

Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA? DA DA DA DA DA DA DA 

Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem letu odvzeli nadzorne kužnine? 606 810 727 827 784 960 1070 

Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem letu 14 17 35 29 21 20 28 

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). 
11 10 24 24 16 15 21 

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). 
3 7 11 5 5 5 7 
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Kazalnik: 

HIGIENA ROK 

Kratek opis 

kazalnika 
Kazalnik (v %) Opis števca Števec 

Opis 

imenovalca 
Imenovalec 

Leto  2014 2015 2016 2017 2018 2019  20
1

4 

20
1

5 

20
1

6 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

 20
1

4 

20
1

5 

20
1

6 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

Upoštevanje higiene 

rok na enoti za 

intezivno terapijo. 

Odstotek 

priložnosti za 

higieno rok, pri 

katerih je bilo 

dejanje tudi 

izvedeno. 

83,6 70,1 88,8 82,3 82,3 79,3 

Število dejanj 

(razkuževanje ali 

umivanje). 

35
2

 

15
7 

19
8 

22
3 

41
8 

44
0 

Število 

priložnosti za 

higieno rok. 

42
1

 

20
4

 

23
3

 

27
1

 

50
8

 

55
5

 

Upoštevanje higiene 

rok v vseh ostalih 

oddelkih. 

Odstotek 

priložnosti za 

higieno rok, pri 

katerih je bilo 

dejanje tudi 

izvedeno. 

79,4 70,6 82,5 82,1 81,0 85,4 

Število dejanj 

(razkuževanje ali 

umivanje). 

87
8

 

73
7 

31
5 

10
1

6 

14
7

2 

17
3

3 Število 

priložnosti za 

higieno rok. 

11
0

6 

10
4

4 

38
2

 

12
3

7 

18
1

8 

20
2

9 

 

 

 

 

Kazalnik 22: 

ČAKALNA DOBA 

NA CT Kratek opis kazalnika 

Kazalnik (v %) Opis števca Števec Opis imenovalca Imenovalec 

Leto 

 

2017 2018 2019 

 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

Čakalna doba na CT 

Delež hospitaliziranih 

pacientov pri katerih je CT 

opravljen več kot 24 ur po 

njenem naročilu. 

0,922 1,010 0,316 

Število hospitaliziranih 

pacientov, ki so na CT 

preiskavo čakali več kot 24 ur. 

6 5 2 

Vsi pacienti, pri katerih 

je bila izvedena CT 

preiskava v času 

hospitalizacije, ob 

upoštevanju 

izključitvenih kriterijev). 

65
1

 

49
5

 

63
3
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Kazalnik 47: 

POOPERATIVNA 

TROMBEMBOLIJA 

Kratek opis 

kazalnika 

Kazalnik (v %) Opis števca Števec Opis imenovalca Imenovalec 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

20
1

4 

20
1

5 

20
1

6 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

 

20
1

4 

20
1

5 

20
1

6 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

Pooperativna 

trombembolija 

Delež 

pooperativnih 

trombembolij 

na 100.000 

posegov. 

0,000 0,000 0,000 0,000 45,106 44,326 

Število primerov 

pooperativne globoke 

venske tromboze ali 

pljučne embolije. 

0 0 0 0 1 1 

Število sprejemov, 

v okviru katerih je 

bil opravljen kirurški 

poseg. 

14
9

7 

17
5

9 

14
8

4 

21
8

1 

22
1

7 

22
5

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazalnik 65: 

POŠKODBE Z 

OSTRIMI PREDMETI 

Kratek opis 

kazalnika 

Kazalnik (v %) Opis števca Števec Opis imenovalca Imenovalec 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

20
1

4 

20
1

5 

20
1

6 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

 

20
1

4 

20
1

5 

20
1

6 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

Poškodbe z ostrimi 

predmeti 

Število 

poškodb na 

100 

zaposlenih v 

predmetnem 

obdobju 

1,389 2,752 5,069 2,083 1,563 3,162 

Število poročanih 

poškodb z ostrimi 

predmeti. 

3 6 11
 

5 4 8 

Število zaposlenih 

zdravstvenih 

delavcev s polnim 

delovnim časom 

(oziroma 

ekvivalent). 

21
6

 

21
8

 

21
7

 

24
0

 

25
6 

25
3 
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Kazalnik 70: 

NENAMERNA 

PUNKCIJA ALI 

LACERACIJA 

Kratek opis 

kazalnika 

Kazalnik (v %) 

Opis števca 

 

Števec Opis imenovalca 

Imenovalec 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

20
1

4 

20
1

5 

20
1

6 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

 

20
1

4 

20
1

5 

20
1

6 

20
1

7 

20
1

8 

20
1

9 

Nenamerna punkcija 

ali laceracija 

Število 

nenamernih 

punkcij ali 

laceracij 

pacientov na 

1000 

sprejemov. 

0,427 0,651 0,000 0,707 0,208 0,611 

Število nenamernih 

punkcij ali laceracij 

pacientov na 1000 

sprejemov. 

2 3 0 3 1 3 

Število zaposlenih 

zdravstvenih delavcev 

s polnim delovnim 

časom (oziroma 

ekvivalent). 

46
8

0 

46
0

8 

45
8

5 

42
3

9 

48
0

0 

49
0

6 
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Tabela 24: Kazalniki kakovosti, ki se zbirajo v elektronski obliki na spletišču Zdravniške zbornice 
Slovenije in jih posredujejo odgovorne osebe, imenovane s strani zavoda 
 
Kazalnik 29: Pediatrija - Diabetes (letno poročilo) - HbA1c  
Kazalnik 30: Pediatrija - Diabetes (letno poročilo) - krvni tlak 
Kazalnik 31: Pediatrija - Diabetes (letno poročilo) - Hashimoto  
Kazalnik 32: Psihiatrija - shizofrenija - hospitalizacija  
Kazalnik 33: Psihiatrija - shizofrenija - zdravila  
Kazalnik 38: Ginekologija - ginekološke operacije - izguba krvi 
Kazalnik  39: Perinatologija – Apgar 
Kazalnik 40: Perinatologija – transfuzije 
Kazalnik 41: Perinatologija - porodi brez intervencij 
Kazalnik 43: Kardiologija - AMI - STEMI * , primarni PCI, NSTEMI in PCI(1) 
Kazalnik 48: Travmatologija - zlom kolka 
Kazalnik 50: Abdominalna kirurgija - operacija žolčnih kamnov – poškodbe 
Kazalnik 51: Abdominalna kirurgija – krvavitve 
Kazalnik 52: Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - radikalnost operacije 
Kazalnik 53: Torakalna kirurgija - operacija karcinoma – zapleti 
Kazalnik 54: Torakalna kirurgija - operacija karcinoma – reoperacije 
Kazalnik 55: Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - pooperativna smrt 
Kazalnik 56: Urologija - benigna hipertrofija prostate 
Kazalnik 57: Urologija - benigna hipertrofija prostate - uhajanje seča 
Kazalnik 59: Okulistika - operacije katarakte - intraokularne krvavitve 
Kazalnik 60: Okulistika - operacije katarakte - poškodbe lečne ovojnice  
Kazalnik 61: Okulistika - operacije katarakte - vidna ostrina 
 
Kazalniki uvedenih kliničnih poti  
 
V letu 2006 je Splošna bolnišnica Brežice v skladu z Splošnim dogovorom začela uvajati klinične poti 
po oddelkih. Od leta 2006 do leta 2018 je Splošna bolnišnica Brežice uvedla 28 kliničnih poti, v letu 
2019 pa je bolnišnica v skladu s Splošnim dogovorom prav tako uvedla dve novi klinični poti. Skupno 
ima Splošna bolnišnica Brežice uvedenih 30 kliničnih poti. 

 
Tabela 25: Kazalniki uvedenih kliničnih poti 
 
Leto uvedbe Uvedena klinična pot 

2019 
- Perkutana traheostomija 
- Fizično oviranje pacientov s pasovi Segufix 

2018 
- Obravnava otroka z akutnim bronhiolitisom,  
- Obravnava otroka z akutnim gastroenterokolitisom 

2017 
- Operacije hemeroidov 
- Razjede zaradi pritiska 

2016 
- Poškodba glave 
- Elektivna elektrokonverzija 

2015 
- Načrtovan kirurški sprejem 
- Nujna ORL, oftalmološka, nevrološka (razenTeleKap) obravnava bolnika v UC 

2014 
- Telekap 
- Sprejem v Urgentni center 

2013 
- Akutni pankreatitis 
- Klinični proces transfuzije 

2012 
- Predlog za namestitev pacienta na oddelke NBO, PBZ, NPO 
- Laparoskopska sterilizacija  
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2011 
- Atrijska fibrilacija 
- Anemija 

2010 
- Ginekološki posegi 
- Lletz 

2009 
- Odstranitev osteosintetskega materiala 
- Operacija varic spodnjih okončin 

2008 
- Obravnava bolnika s kirurško indikacijo na otroškem oddelku 
- Artroskopija kolena 

2007 

- Zlom kolka 
- Laparaskopska holicistektomija 
- Operacija dimeljske kile 
- Operacija sindroma karpalnega kanala 

2006 
- Zdravljenje akutnega koronarnega sindroma z elevacijo ST – spojnice 
- Medikamentozna prekinitev zgodnje nosečnosti 

 
 
Mednarodna akreditacija Splošne bolnišnice Brežice  
 
V okviru prizadevanj za boljšo učinkovitost in kakovost delovanja in v skladu s Splošnim dogovorom za 
leto 2012, se je bolnišnica odločila za pridobitev mednarodne akreditacije. Splošna bolnišnica Brežice 
je v mesecu juniju 2012 pričela s postopkom oddaje javnega naročila za AKREDITACIJO – Zunanja 
presoja sistema kakovosti in varnosti zdravstvenih obravnav v Splošni bolnišnici Brežice, kjer je za 
izvedbo akreditacije bila izbrana akreditacijska hiša Accreditation Canada International.  
 
S pridobitvijo akreditacije je Splošna bolnišnica Brežice potrdila skladnost svojega delovanja z 
mednarodnimi standardi, si zagotovila obstoječo raven cen zdravstvenih storitev, večjo možnost 
sodelovanja pri projektih čezmejnega zdravstvenega varstva, primerljivost z izvajalci zdravstvenih 
storitev v Republiki Sloveniji in v tujini ter večje možnosti za obravnavo pacientov iz tujine.  
 
Bolnišnica je bila akreditirana v skladu z mednarodnimi standardi Qmentum - Accreditation Canada 
International do meseca septembra 2016, ko ji je status akreditacije potekel. 
 
Splošna bolnišnica Brežice je v skladu z Zakonom o javnem naročanju, konec leta 2016, izvedla nov 
postopek oddaje javnega naročila za izvedbo storitev zunanje presoje sistema kakovosti in varnosti 
zdravstvenih obravnav v SB Brežice na podlagi mednarodno priznanega zdravstvenega standarda 
kakovosti, kjer je kot izvajalec bilo izbrano podjetje IUZ d.o.o., Ljubljana, ki izvaja zunanjo presojo 
sistema kakovosti v skladu z mednarodnim akreditacijskim standardom za bolnišnice AACI. Postopek 
zunanje presoje je bil izveden v začetku leta 2017.  
 
Bolnišnica je v začetku meseca februarja 2017 s strani akreditacijske hiše prejela poročilo 
presojevalcev, v katerem je bilo ugotovljenih 25 neskladnosti s standardom. In sicer 16 večjih in 9 
manjših neskladnosti.  
Bolnišnica se je v okviru kontinuiranega akreditacijskega postopka odzvala na vse ugotovljene 
neskladnosti, in v roku 30 dni pripravila načrt korektivnih ukrepov z roki za odpravo neskladnosti. Vse 
ugotovljene neskladnosti so bile odpravljene v zastavljenem roku, v mesecu maju pa je bilo 
akreditacijski hiši posredovano poročilo o odpravi neskladnosti z dokazil. 
 
V januarju 2018 je potekala vmesna presoja s strani akreditacijske hiše, ki so jo opravili trije 
presojevalci. Poročilo vmesne presoje je zajemalo 18 neskladnosti v skladu s standardom in sicer 7 
večjih in 11 manjših neskladnosti, bolnišnica pa je dosegla 83% skladnost s standardom. Bolnišnica se 
je v okviru kontinuiranega akreditacijskega postopka odzvala na vse ugotovljene neskladnosti, in v 
roku 30 dni pripravila načrt korektivnih ukrepov z roki za odpravo neskladnosti. Vse ugotovljene 
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neskladnosti, razen neskladnosti, ki se nanaša na ureditev prostorov centralne intenzivne terapije, so 
bile odpravljene v rokih, ki jih predpisujejo akreditacijske in certifikacijske smernice AACI.  
 
V januarju 2019 je potekala druga vmesna presoja s strani akreditacijske hiše. Poročilo vmesne 
presoje je zajemalo 21 neskladnosti v skladu s standardom in sicer 5 večjih in 16 manjših 
neskladnosti, bolnišnica pa je dosegla 81,09% skladnost s standardom. Bolnišnica se je v okviru 
kontinuiranega akreditacijskega postopka odzvala na vse ugotovljene neskladnosti, in v roku 30 dni 
pripravila načrt korektivnih ukrepov z roki za odpravo neskladnosti. Vse ugotovljene neskladnosti, 
razen neskladnosti, ki se nanaša na ureditev prostorov centralne intenzivne terapije, so bile 
odpravljene v rokih, ki jih predpisujejo akreditacijske in certifikacijske smernice AACI.  
 
Aktivnosti, ki jih je bolnišnica izvajala v letu 2019 v okviru vodenja kakovosti in varnosti 
pacientov 
 
VODSTVENI PREGLED 
 
Izveden je bil vodstveni pregled na katerem so člani odbora za kakovost direktorici predstavili 
aktivnosti  in cilje na področju sistema vodenja kakovosti v SB Brežice v letu 2019 realizacija pa je 
sledeča: 
 
1. Spremljanje kazalnikov kakovosti v okviru doseganja letnih ciljev 
 
 Kazalnik Letni cilj kazalnika Kazalnik (realizacija) 

1. Realizacija načrtovanega obsega dela do ZZZS 100 % 100% 

2. Izdelava oz. prenova kliničnih poti (dve na leto) 2 na leto 100% 

3. Prenova obstoječih standardov zdravstvene nege Najmanj enega za vsako 

specialnost 

0% 

Ni realizirano 

4. Zmanjšanje absentizma zaradi bolniške 

odsotnosti: 

  

 - zmanjšanje absentizma zaradi bolniške 

odsotnosti do 30 dni 

Za 5% glede na prejšnje 

leto 

Povečanje za 33,10%. 

Ni realizirano 

5. Organizacija lastnih usposabljanj s področja 

zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih 

okužb in drugih področij 

Najmanj 5 na leto 160% 

(8 izobraževanj) 

6. Organizacija usposabljanj z zunanjimi izvajalci s 

področja zdravstvene nege, obvladovanja 

bolnišničnih okužb in drugih področij 

Najmanj 2 na leto 200% 

(4 izobraževanja) 

7. Spremljanje kazalcev kakovosti in varnosti:    

 - incidenca razjede zaradi pritiska pridobljene v 

bolnišnici 

Zmanjšanje incidence za 

5% glede na prejšnje leto 

12,3% povečanje glede 

na leto 2018 

 - incidenca vseh padcev v bolnišnici Zmanjšanje incidence za 

5% glede na prejšnje leto 

26,6% zmanjšanje glede 

na leto 2018 

 - incidenca padcev s postelje v bolnišnici Zmanjšanje incidence za 

5% glede na prejšnje leto 

46,5% zmanjšanje glede 

na leto 2018 

 - zasedenost operacijskih dvoran 5% povečanje glede na 

prejšnje leto 

10,2% povečanje 

zasedenosti 

 - odvzem nadzornih kužnin pacientu ob sprejemu Odvzem kužnin vsaj 15% 

hospitaliziranim 

pacientom 

110,47% 

(odvzeto 16,57% 

pacientom) 

 - število bolnikov z MRSA, ki jo MRSA pridobili 

tekom hospitalizacije (bolnik ob sprejemu ni bil 

znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z 

MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po 

Zmanjšanje incidence za 

5% glede na prejšnje leto 

40% povečanje  glede 

na leto 2018 
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sprejemu) 

 - Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno 

terapijo 

5% povečanje izvedenih 

dejanj 

5,26% povečanje 

izvedenih dejanj glede 

na leto 2018 

 - Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih 

in enotah  

5% povečanje izvedenih 

dejanj 

17,73% povečanje 

izvedenih dejanj glede 

na leto 2018 

 - Poškodbe zdravstvenih delavcev z ostrimi 

predmeti 

Zmanjšanje incidence za 

5% glede na prejšnje leto 

100% povečanje števila 

prijavljenih incidenc 

 - Cepljene zaposlenih proti sezonski gripi Doseči 25% precepljenost 

zaposlenih 

 33,3% precepljenost 

zaposleni 

8. Ostali kazalniki   

 Oviranje pacientov Bo določen v letu 2020 na 

podlagi spremljanja 

podatkov 2019 

/ 

 Poškodbe medicinske opreme  bo določen v letu 2020 na 

podlagi spremljanja 

podatkov 2019 

/ 

 Število izdanih koncentriranih eritrocitov glede 
na število naročenih koncentriranih eritrocitov  

 

V letu 2019 najmanj 2:1 

oziroma 50%.   

61% 

realizirano 

 Krvni pripravki transfundirani pravemu bolniku  Najmanj 96% pravilno 

transfundiranih 

koncentriranih eritrocitov; 

najmanj 97% pravilno 

transfundirane sveže 

krvne plazme; ohraniti 

raven 100% pravilno 

transfundiranih 

koncentriranih 

trombocitov 

Na ravni celotne 

bolnišnice velja, da smo 

v  98% transfundirali  

enote pravemu bolniku 

 Število prijavljenih neželenih reakcij ob 

transfuziji  

Najmanj 3 prijavljene 

neželene reakcije ob 

transfuziji 

33,3% realizacija 

(prijavljena neželena 1 

reakcija) 

 Izraba kardiološkega UZ aparata izven 

ordinacijskega časa  -  

Vsaj 20% zasedenost 141,92%  

(1388 ambulantnih 

preiskav izven RDČ od 

skupno 2366 

ambulantnih preiskav) 

 Ustrezno izpolnjevanje temperaturnih listov - Manj kot 10% neustrezno 

izpolnjenih temp. list in 

med. dokumentacije 

(vzorčenje) 

95% pravilno izpolnjenih 

vzorčenih temperaturnih 

listov 

 Število neustreznih sprejemov Bo določen v letu 2020 na 

podlagi spremljanja 

podatkov 2019 

 

 Delež izključno dojenih otrok ob odpustu iz 

bolnišnice 

 

Cilj UNICEF-a 75%, cilj 

bolnišnice 90%. 

Delež 77% (ni 

realizirano) 

 Število zapletov po aplikaciji kontrastnega 

sredstva na CT diagnostiki 

Največ 5 1 (realizirano) 

 Delež zapadlega materiala v lekarni glede na 

nabavo  

Ohraniti vsaj enak delež 

zapadlega materiala kot v 

Delež zapadlega 

materiala v 2019 - 
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letu 2018 - 0,027% 0,0197%  (realizirano) 

 Uspešnost odvzema popkovnične krvi in tkiva 

popkovnice  

Ohraniti enak delež 

uspešnosti odvzema 

popkovnične krvi in tkiva 

popkovnice, kot v letu 

2018, to je 100% 

100% (realizirano) 

 Število pacientov, ki shodijo po operaciji kolka 

v bolnišnici - starost pacientov nad 70 let  

Bo določen v letu 2020 na 

podlagi spremljanja 

podatkov 2019 

/ 

 
2. Izvedba notranjih presoj 

V letu 2019 so bile dvakrat (junij, oktober) izvedene notranje presoje. Na podlagi poročil in 
ugotovitev notranjih presojevalcev, so bili sprejeti korektivni ukrepi za odpravo neskladnosti, ki so 
navedene v zapisnikih komisije za kakovost in varnost. 
 
Realizacija cilja za leto 2019: 100%.  
 

3. Upravljanje s tveganji 
V letu 2019 je na področju upravljaj s tveganji bilo izvedeno izobraževanja s strani zunanjega 
izvajalca, ter usposobljeno 22 zaposlenih, ki znajo prepoznati tveganje (medicinsko, poslovno, 
fizično okolje) in ga ustrezno zabeležiti in evidentirati.  
Register tveganj je bil dopolnjen s 14 tveganji, določeni pa so bili tudi ukrepe za zmanjšanje 
tveganj.  
 
Realizacija cilja za leto 2019: 
- Izvedba izobraževanja: 100% 
- Število usposobljenih zaposlenih za prepoznavanje tveganj: 146,66% (cilj: 15 usposobljenih; 

realizirano:  22 usposobljenih)   
- Število nov prepoznanih tveganj v registru tveganj: 93,33% (cilj: 15 tveganj, realizacija: 14 

tveganj) 
 
4. Odbor za kakovost in varnost pacientov ter komisija za kakovost in varnost pacientov 

V letu 2019 sta Odbor za kakovost in varnost pacientov ter komisija za kakovost in varnost 
pacientov nadaljevala za aktivnostmi na področju kakovosti, kot je opredeljeno v odločbi o 
imenovanju odbora in komisije. Zapisniki sestankov so na voljo vsem zaposlenim, prav tako pa  
člani komisije obveščajo sodelavce na oddelčnih sestankih o delu in aktivnostih komisije.   
 
Realizacija cilja za leto 2019: 

- število sej Odbora in Komisije: 180% (cilj: 5 sestankov, realizacija: 9 sestankov)   
 

5. MM konference  
V letu 2019 so bile izvedene štiri MM konference. Poročilo je del letnega poročila bolnišnice. 
 
Realizacija cilja za leto 2019: 

- število MM konferenc: 100%  
 

6. Varnostne vizite in varnostni pogovori 
V letu 2019 je bilo pripravljeno navodilo in obrazec za beleženje varnostnih vizit.. V letu 2019 so 
se na vseh oddelkih in enotah bolnišnice izvajale varnostne vizite po vsakem strokovnem svetu, 
kolegiju ZN oziroma po potrebi. Vodstvo bolnišnice je izvedlo na vsakem oddelku 2 varnostni viziti.  
 
Realizacija cilja za leto 2019: 
- navodilo za izvajanje varnostnih vizit in obrazec za beleženje: 100%  
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- Izvedba varnostnih vizit s strani vodstva: 100% 
 

7. Spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev (pacientov) in zaposlenih 
V letu 2019 je bolnišnica spremljala zadovoljstvo uporabnikov storitev, kakor tudi zaposlenih. 
Rezultati anket so navedeni v letnem poročilu, ki ga pripravi bolnišnica za preteklo leto. Na podlagi 
rezultatov anket in pripomb v anketah se bodo le te analizirale in preučile, ter sprejeli ukrepi za 
izboljšave. 
 
Cilji in realizacija na področju spremljana zadovoljstva uporabnikov (pacientov): 
 

Cilj Realizacija V % 
Vsaj 400 vrnjenih izpolnjenih vprašalnikov 342 85,5 
kirurški oddelek vsaj 120 72 60,0 
ginekološko-porodni oddelek vsaj 145 115 79,3 
interni oddelek vsaj 90 37 41,1 
pediatrični oddelek vsaj 45 118 262,2 
 

Cilj Realizacija 
Vsaj 85% pacientov, ki bodo imeli zelo dober vtis ob sprejemu v bolnišnico 86% 
Vsaj 85% pacientov, ki bodo imeli zelo dober vtis o odnosu osebja ob 
sprejemu 

89% 

Povprečna ocena zadovoljstva z bivanjem v bolnišnici vsaj 4,85 4,9 
Vsaj 85% pacientov, ki bodo zelo zadovoljni z zdravljenjem v bolnišnici 91% 
Povprečna ocena zadovoljstva s kakovostjo prehrane 4,5 4,5 
Vsaj 80% pacientov, ki bodo zelo zadovoljni zadovoljstvo s čistočo opreme 
in prostorov 

84% 

 
Cilji na področju spremljana zadovoljstva zaposlenih: 
 

Cilj Realizacija V % 
Vsaj 200 vrnjenih izpolnjenih vprašalnikov 114 57 
ocena poznavanja vrednot in ciljev bolnišnice 
vsaj 4,0 

3,9  

ocena seznanjenosti z odločitvami vodstva vsaj 
3,3 

3,6  

ocena glede izmenjevanja informacij v bolnišnici 
vsaj 3,5 

3,7  

ocena pohvale nadrejenega za dobro opravljeno 
delo vsaj 3,7 

3,8  

 
Bolnišnica se je prav tako vključila v nacionalne programe spremljanja zadovoljstva uporabnikov 
storitev in sicer: 

- izkušnje pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti, ki ga je izvajal NIJZ ter  
- ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu, ki ga izvaja Ministrstvo za 

zdravje. 
 
Izkušnje pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti 
 
V obdobju od 18. do 29. marca, je potekal prvi val nacionalne raziskave PREMs - Izkušnje 
pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti, v katero je bila vključena tudi SB Brežice. 
V raziskavi so sodelovali pacienti, ki so v tistem obdobju imeli pregled pri zdravniku specialistu in 
so po obravnavi prejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi. V raziskavi na območju celotne Slovenije 
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je skupaj sodelovalo 8.404 pacientov iz 149 specialističnih ambulant in 6 vrst zdravstvene 
dejavnosti (tj. kirurgija, gastroenterologija, otorinolaringologija, diabetologija, endokrinologija in 
presnovne bolezni, dermatovenerologija ter pulmologija - slednja samo v zdravstvenih domovih).  
 
V raziskavo so bile v okviru SB Brežice zajete: 
- kirurška ambulanta, vprašalnik je ustrezno izpolnilo 77 pacientov, 
- gastro ambulanta, vprašalnik je ustrezno izpolnilo 21 pacientov, 
- Orl ambulanta, vprašalnik je ustrezno izpolnilo 38 pacientov in 
- diabetološka ambulanta, vprašalnik je ustrezno izpolnilo 41 pacientov. 
 
Rezultati ankete, ki jih je pripravil NIJZ so objavljeni na spletni strani bolnišnice - https://www.sb-
brezice.si/kazalniki-kakovosti.html. 
 
Ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu 
 
Podatke o izpolnjenih anketnih vprašalnikih ankete, ki jo izvaja Ministrstvo za zdravje, bolnišnica 
prejema mesečno za pretekli mesec in sicer od meseca septembra naprej. Od 1.9.2019 do 
31.12.2019 je bilo izpolnjenih 6 vprašalnikov, kar je prikazano v tabeli. Glede na to da so bile 
ankete izpolnjene nepopolno, vzorec izpolnjenih anket pa je bil glede na število obravnav 
nereprezentativen, bolnišnica ni izvajala posebnih analiz vprašalnikov ter pripravljala ukrepov za 
izboljšanje. 
 

mesec 
2019 

Število  obravnavanih pacientov 

Število 
izpolnjenih 

anket 

Odstotek 
izpolnjenih 

vprašalnikov 
glede na skupno 
število obravnav 

v % 

Specialistično-
ambulantna 
dejavnost 

Bolnišnična 
dejavnost 

Skupaj 

september 11265 546 11811 2                 0,017   

oktober 11932 582 12514 3                 0,024   

november 11387 549 11936 1                 0,008   

december 10716 570 11286 0                      -     

 
8. Vrednotenje pogodbenih storitev  

Bolnišnica je v letu 2019 nadaljevala s spremljanjem in vrednotenjem dobaviteljev in izvajalcev 
storitev ter pogodbenih izvajalcev zdravstvenih storitev v skladu s sprejetimi navodili. 
Bolnišnica je reklamacije v letu 2019 uspešno reševala. 
 
Realizacija cilja za leto 2019: 
Ni bilo prekinitev pogodb zaradi neustrezno izvedenih pogodbenih dobav ali storitev. 

 
9. Pritožbe in pohvale 

Bolnišnica je redno spremljala in analizira prejete pritožbe, pohvale in zahtevke za prvo obravnavo 
pacientovih pravic, ter na podlagi le teh pripravlja ukrepe za izboljšave oz. posreduje obvešča o 
dobrih praksah zaposlene v bolnišnici. Poročilo je del letnega poročila bolnišnice. 

 
10. Izraba zmogljivosti 

Bolnišnico je za leto 2019 postavila merljive cilje in ciljne vrednosti izrabe zmogljivosti. 
 
Realizacija ciljev je sledeča: 
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Izraba dragih medicinskih aparatov Realizacija 
- CT – vsaj 2% povečanje stevila preiskav glede na leto 2018 (2699 

preiskav) 
102,03%  
(2754 preiskav) 

- Mamograf - vsaj 2% povečanje stevila preiskav glede na leto 2018 
(1917 preiskav) 

149,87%  
(2495 preiskav) 

- radiološki UZ aparat vsaj 2% povečanje stevila preiskav glede na 
leto 2018 (4625 preiskav) 

120,73%  
(5584 preiskav) 

- Izraba kardiološkega UZ aparata izven ordinacijskega časa – vsaj 
20% zasedenost izven RDČ 

141,92%  
(1388 ambulantnih 
preiskav izven RDČ od 
skupno 2366 
ambulantnih preiskav) 

- Zasedenost postelj v CIT – najmanj 75% zasedenost 70%  
 

- Izraba viškov ur iz preteklosti – zmanjšanje na 5000 ur glede na 
stanje 31.12.2018 

Ni realizirano.  
Stanje vška ur iz 
preteklosti – 7.443,53 
ur. 

- nastajanje viškov ur – manj kot 5000 neizplačanih ur nastalih v letu 
2019 

Realizirano 
V letu 2019 nastalo 
4.310,72 viška 
neizplačanih ur. 

Imenovanje komisije za izrabo zmogljivosti 100% 
Komisija je imenovana v 

okviru Strokovnega sveta 

zavoda. 
navodilo za izvajanje varnostnih vizit in obrazec za beleženje 100% 
Izvedba varnostnih vizit s strani vodstva 100% 

 
 

11. Obvladovanje bolnišničnih okužb 

Komisija za preprečevanje okužb je četrtletno Odboru za kakovost in varnost ter komisiji  za 
kakovost in varnost posredovala poročilo o obvladovanju okužb, ki ga sta ga Odbor in Komisija  
četrtletno obravnavala poročilo o obvladovanju okužb na svojih sejah. Poročilo Komisije za 
preprečevanje okužb je priloga letnega poročila. 

Realizacija cilja za leto 2019: 
- Četrtletna obravnava poročila o obvladovanju okužb: 100%  
 
Certifikat Družini prijazno podjetje 
 
Splošna bolnišnica Brežice je maja 2010 pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje« in tako 
postala druga slovenska bolnišnica s tem certifikatom. Pridobitev certifikata je svetovalno – revizijski 
postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše 
upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja 
zaposlenih. Z uvedbo ukrepov, ki jih zahteva certifikat, se izboljša delovno okolje in zadovoljstvo 
zaposlenih, kot tudi njihova informiranost in počutje. Zmanjšala naj bi se tudi odsotnost z delovnega 
mesta, k čemur naj bi prispevali tudi ukrepi, kot so izvajanje usposabljanj o ergonomiji na delovnem 
mestu, uvedba programa vadbe zaposlenih za spodbujanje telesne aktivnosti, uvedba intraneta za 
izboljšanje notranjega komuniciranja, uvedba ocenjevanja vodij s strani zaposlenih ter interna 
usposabljanja zaposlenih, ki so dalj časa odsotni.  
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Pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje« poteka v dveh korakih. Organizacija najprej pridobi 
osnovni certifikat, ki ga v drugi fazi nadgradi s polnim certifikatom. Slednjega prejme le, če je v treh 
letih od prejema osnovnega certifikata dosegla zastavljene cilje, ki jih je predvidela v svojem 
izvedbenem načrtu implementacijskih ukrepov.  
 
V juniju 2013 je bila s strani presojevalca Inštituta Ekvilib izvedena presoja uvedbe 11 ukrepov, ki si jih 
je bolnišnica izbrala v prvem triletnem obdobju. Na podlagi poročila presojevalca je Revizorski svet 
obravnaval dokumentacijo Splošne bolnišnice Brežice za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno 
podjetje in sklenil, da se Splošni bolnišnici Brežice podeli polni certifikat Družini prijazno podjetje. Polni 
certifikat Družini prijazno podjetje je bolnišnica prejela v mesecu oktobru 2013. 
 
Na podlagi pridobljenega polnega certifikata in novega triletnega obdobja spremljanja ukrepov, je 
bolnišnica v skladu z zahtevami izbrala tri dodatne ukrepe s področja upravljanja s človeškimi viri in 
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.  
 
V letu 2015 in 2016 je v skladu s pravilnikom certifikata DDP bolnišnico, s strani Inštituta Ekvilib  
obiskal svetovalec ter se seznanil s izvajanjem izbranih ukrepov ter podal priporočila in usmeritve, 
kako izbrane ukrepe še bolje in učinkoviteje vključiti v sistem in organizacijo dela. 
 
V začetku leta 2017 je bilo pripravljeno poročilo za triletno obdobje (2013 – 2016), na podlagi katerega 
je bil v mesecu juliju 2017 opravljena presoja realizacije izbranih ukrepov in s strani presojevalca 
komisiji Inštituta Ekvilib posredovano poročilo, na podlagi katerega je bil bolnišnici uspešno podaljšan 
polni certifikat »Družini prijazno podjetje«.  
 
V začetku leta 2019 je bila s strani svetovalke Inštituta Ekvilib opravljena presoja vmesnega poročila 
za obdobje 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018, ki ocenjuje, da se obstoječi ukrepi dobro izvajajo, vodstvo 
bolnišnice izvaja organizacijske spremembe na področju zmanjševanja nadurnega dela in organizacije 
dežurstev, ki so na zadovoljstvo zaposlenih dale prve rezultate. Usklajevanje zasebnega in poklicnega 
življenja je del vodstvene strategije bolnišnice. Vodstvo se zaveda, da le zadovoljen zaposleni lahko 
dobro dela, zato bo bolnišnica nadaljevala s postopkom certificiranja  DPP za naslednje triletno 
obdobje 2018 – 2020. 
Certifikat TEMOS  
 
Splošna bolnišnica Brežice je v letu 2009 prejela certifikat kakovosti v zdravstvu TEMOS, ki ga izdaja 
nemški vesoljski center (German Aerospace Center). Pridobitev omenjenega certifikata med drugim 
izkazuje, da storitve bolnišnice Brežice dosegajo nemške standarde kakovosti s področja zdravstva. 
 
Certifikat TEMOS – za katerega lahko zaprosi katera koli bolnišnica, klinika ali druga zdravstvena 
ustanova – se podeli ustanovam, ki so uspešno prestale večstopenjski postopek certificiranja. Le-ta 
vključuje tudi obisk in natančnejši ogled posamezne ustanove in njenega načina dela. Glede na to, da 
so od druge certifikacije potekla tri leta, je v mesecu januarju 2016 v bolnišnici potekal proces ponovne 
presoje za ohranitev certifikata Temos. Bolnišniča je uspešno opravila Temos certifikacijo in je 
ponovno prejela certifikat »Kakovost in skrb zdravstvene nege za mednarodne paciente«.  
 
Neskladnosti, ki so bile ugotovljene, je bolnišnica odpravil že v letu 2016, certifikat pa je veljal do 
januarja 2019 in ga bolnišnica ni obnovila. 
 
 
Letno poročilo o zdravstveni negi za leto 2019  
 

 
STANDARDI IN AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE 
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Glede na to, da imamo v SB Brežice preko 200 negovalnih standardov, novih nismo 
razvijali. Imenovana je bila nova komisija za  pripravo standardov v zdravstveni negi v JZZ 
Splošni bolnišnici Brežice. Komisija bo izvajala naslednje naloge: 

- Pregledovala bo obstoječe standarde ZN.  
- Pripravljala bo nove standarde ZN v skladu z najnovejšimi smernicami. 
- Izvaja pregled in nadzor nad izvajanjem standardov v ZN.  

 
KATEGORIZACIJA ZDRAVSTVENE NEGE 

 

Opravljen je bil notranji nadzor Kategorizacije zahtevnosti ZN. Zaradi ugotovljenih 
neskladnosti bomo nadaljevali z nadzori do vzpostavitve optimalne skladnosti.  

 
INTERNA IZOBRAŽEVANJA ZDRAVSTVENE NEGE 

V letu 2019 smo izvedli naslednja izobraževanja: 
 

- 5.2.2019: Predstavitev projekta MOST ( Pečerič) 
- 20.03.2019: Predpisovanje enteralne prehrane in dietetski pristopi k zdravljenju 

podhranjenosti (Hren) 
- 10.05.2019: Zdravljenje srčnega popuščanja (Pavkovič, Koželj, Gorenc) 
- 14.05.2019: Oskrba CVK in perifernih venskih kanalov( Mikec) 
- 13.06.2019: Odvzem krvi za hemokulturo (Vizjak) 
- 20.09.2019: Zdravstvena nega moškega ( Kogovšek, Čanželj) 
- 12.11.2019: Odvzem nadzornih kužnin ( Cerjak) 
- 13.11.2019: Pravilno ločevanje odpadkov (Žižek) 
- 25.11.2019: Delavnica za obračun hospitalnih primerov (Zorič) 
- 07.11.2019: Temeljni postopki oživljanja (Sekcija reševalcev) 
- 14.11.2019: Temeljni postopki oživljanja (Sekcija reševalcev) 
- 22.11.2019: Temeljni postopki oživljanja (Sekcija reševalcev) 
- December 2019: Tanka črta odgovornosti (Pergič) 
- Večkrat letno: Delavnice in predavanje o higieni rok (Tinkara Pacek) 
- Večkrat letno: Uvajalni seminar za novo zaposlene (Pacek, Cerjak) 

 
 

STROKOVNI KOLEGIJ ZN 

V letu 2019 smo imeli redne mesečne sestanke Strokovnega kolegija ZN. Sestanki 
Strokovnega kolegija ZN potekajo v dveh oblikah, kot: 
 
- strokovni sestanek ožjega kolegija ZN 

- strokovni sestanek razširjenega kolegija ZN  

 
Na državnem nivoju smo se redno udeleževali sestankov Stalne delovne skupine 
hospitalne zdravstvene nege. Vsebine so bile prenesene na bolnišničnih kolegijih ZN. 
Strokovne vodje oddelkov so zadolžene, da informacije in obvestila posredujejo do 
odgovornih MS dejavnosti in vsakega zaposlenega v ZN. 
 

SPREMLJANJE NEŽELENIH DOGODKOV 
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Obrazec Poročilo o neželenem dogodku/ varnostnem zapletu je bil razvit posebej za sistem 
spremljanja in poročanja o neželenih dogodkih v zdravstveni negi. Vsebuje 10 postavk: 
organizacijska enota, datum, povzročitelj neželenega dogodka, mesto dogodka, vrsta 
neželenega dogodka, posledice neželenega dogodka, intervencije in ukrepi ob neželenem 
dogodku, ocena porekla vzrokov neželenega dogodka. Vsebuje še možnost kratkega opisa 
dogodka in navodilo za izpolnjevanje obrazca. 
Neželeni dogodki se redno spremljajo, podatki pa so poslani Komisiji za kakovost. 

 
SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI 

Sodelovanje z Zdravstveno fakulteto Novo mesto in Celje je potekalo v skladu z načrtom. V 
študijskem letu 207/2018 smo izvajali klinične vaje za študente 1., 2. in 3. letnika, kar se je 
izkazalo kot koristno tudi za bolnišnico. Ocenjujemo, da vnašajo študentje v naš prostor 
drugačno klimo in mladostniško kulturo, kar krepi medsebojno sodelovanje in pozitivno 
vpliva na klimo posameznih oddelkov. Študentje ocenjujejo, da potekajo vaje v naši 
bolnišnici na visokem strokovnem in kakovostnem nivoju, predvsem so zadovoljni z 
aktivnim vključevanjem v proces dela in dobrimi odnosi z zaposlenimi. 
 
V letu 2019 je kroženje pripravništva v naši ustanovi izvedlo 12 pripravnikov, 4 pripravniki 
pa so bili bolnišnični. Lansko leto smo prvič nudili pripravništvo tudi dvema bolničarkama.  
 

 
Analiza vprašalnikov o zadovoljstvu pacientov s storitvami na oddelku 
 
V obdobju januar - december 2019 so hospitalizirani pacienti izpolnjevali anketne vprašalnike o 
zadovoljstvu z našimi storitvami. Do 31.12.2019 je bilo vrnjenih 342 izpolnjenih vprašalnikov, od tega 
je bilo anketiranih 57 moških, 234 žensk, 51 ni odgovorilo na vprašanje. 
 
Število vrnjenih vprašalnikov po oddelkih:  

- kirurški oddelek: 72, 
- ginekološko-porodni oddelek: 115, 
- interni oddelek: 37, 
- pediatrični oddelek: 118. 

 
Največ pacientov, 214 oz. 63 %, se je na oddelku zdravilo od 0 do 3 dni.  
 
1. Vtis ob sprejemu v bolnišnico in odnos osebja ob sprejemu 
Zelo dober vtis ob sprejemu v bolnišnico je imelo 295 bolnikov (86 %), še boljši vtis je pustil odnos 
osebja ob sprejemu – 304 (89%). Najboljši vtis ob sprejemu v bolnišnico so imeli pacienti na 
ginekološko-porodnem in kirurškem oddelku, sledita otroški in interni oddelek. Odnos osebja do 
sprejetih pacientov v bolnišnico je bil najboljši na kirurškem oddelku, sledijo ginekološko-porodni, 
otroški in interni oddelek. 
 
2. Zadovoljstvo z bivanjem in osebjem v bolnišnici 
Ob bivanju v bolnišnici so bili pacienti z osebjem v povprečju zelo zadovoljni (ocena 4,9 na lestvici od 
1-5). Hospitalizirani pacienti so bili najbolj zadovoljni z laboratorijskimi inženirji, sledijo bolniške 
strežnice, medicinske sestre, ostali, zdravniki, administrativno osebje, radiološki inženirji, fizioterapevti 
in vratarji. 
 
3. Varovanje zasebnosti 
V večini so bili pacienti mnenja, da je bila njihova zasebnost na oddelku varovana (96%), ta je bila 
najbolj varovana na otroškem oddelku, sledijo ginekološko-porodni, interni in kirurški oddelek. 
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4. Izraz na obrazih osebja 
Pacienti so se srečevali v glavnem z nasmejanimi obrazi osebja (79%), največ nasmejanega osebja 
so srečali na kirurškem oddelku, sledijo otroški, ginekološko-porodni in interni oddelek. 
 
5. Zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici 
Z zdravljenjem so bili anketirani pacienti večinoma (91%) zelo zadovoljni. Najbolj so bili z zdravljenjem 
zadovoljni pacienti na kirurškem oddelku, sledijo ginekološko-porodni, otroški in interni oddelek. 
  
6. Zadovoljstvo s kakovostjo prehrane  
S kakovostjo prehrane so bili pacienti načeloma zadovoljni (4,5 na lestvici od 1-5), najbolj zadovoljni 
so bili s časom serviranja obrokov, sledijo količina, temperatura, kakovost postrežbe, raznolikost, 
okus. Na splošno so bili s hrano najbolj zadovoljni pacienti na ginekološko-porodnem in otroškem 
oddelku, sledita kirurški in interni oddelek. 
 
7. Zadovoljstvo s čistočo opreme in prostorov 
S čistočo opreme in prostorov so bili pacienti zelo zadovoljni (84%). Najbolj so bili s čistočo zadovoljni 
pacienti na ginekološko-porodnem oddelku, sledijo kirurški, otroški in interni oddelek.  
 
8. Zadovoljstvo z osebno urejenostjo zaposlenih 
Osebno urejenost zaposlenih so anketirani pacienti ocenili z oceno 4,9 (91% vseh anketiranih).  
 
9. Zadovoljstvo z urnikom obiskov 
Z urnikom obiskov je bila večina anketirancev zelo zadovoljnih (73%), najbolj zadovoljni so bili pacienti 
na internem oddelku, sledijo otroški, kirurški in ginekološko-porodni oddelek.   
 
10. Možnost stika s svojci 
Možnost stika s svojci je imela večina anketirancev  (296 oziroma 87%). 
 
 
Analiza vprašalnikov o zadovoljstvu zaposlenih v letu 2019 
 
V letu 2019 je bila ponovno izvedena anketa med zaposlenimi o zadovoljstvu na delovnem mestu. 
Odziv na anketo je bil boljši in tudi povprečne ocene pri vseh vprašanjih so bile višje kot v letu 2018. 
V poglavju ocenjevanja organizacije dela je najbolje ocenjeno medsebojno sodelovanje s sodelavci, 
jasne delovne zadolžitve, korektno komuniciranje z nadrejenimi in pozitiven občutek, da je delo dobro 
opravljeno. 
V poglavju letni pogovori in ocenjevanje je najbolje ocenjeno strinjanje z letno oceno in obojestransko 
spoštovanje dogovorov. 
Kot najmanj stresni dejavniki so ocenjeni sodelavci, nadrejeni in vodstvo bolnišnice. 
Med predlogi za izboljšave ugotavljamo, da so trije ključni elementi, kjer je največ manevrskega 
prostora za izboljšave: obremenjenost, odnosi in organizacija dela. 
 
Poročilo o stanju iz področja varnosti pri delu in varstva pred požarom  
 
V letu 2019 so bili s strani zunanjega izvajalca redno izvajani mesečni  pregledi stanja iz področja 
varnosti pri delu in varstva pred požarom.  
Redno se tudi pregleduje seznanitev uslužbencev z vsebino dokumentacije: »Varnost pri delu, varstvo 
pred požarom«, ki je na oddelkih.  
Uslužbenci opravljajo redna periodična usposabljanja za varnost pri delu in varstvo pred požarom. 
Povečali smo število uslužbencev, odgovornih  za začetek gašenja in evakuacijo oseb. Vsi so opravili 
posebno izobraževanje. 
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Izdelana je ocena požarne ogroženosti in požarni red. Izdelani so tudi požarni in evakuacijski načrti ter 
izvlečki iz požarnega reda.  
Načrti so nameščeni na vidnih mestih ter vseh bolniških sobah. Mesečno se pregleduje oprema, 
naprave in druga sredstva za varnost pred požarom.  
 
Vsi izhodi in zasilni izhodi so označeni. Zasilna razsvetljava je redno pregledana in vzdrževana. 
Gasilni aparati so nameščeni na ustreznih mestih in pregledani, prav tako hidranti. V letu 2019 smo 
izvedli evakuacijsko vajo na ginekološkem oddelku, kjer so sodelovali uslužbenci in pacienti. 
 
Izdelan je bil obširen dokument: Načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Načrt 
spremlja 16 prilog ter 19 dodatkov.  
 
Skorajšnji nevarni opozorilni dogodki v zdravstveni negi  
 
V letu 2019 ni bilo prijavljenih skorajšnjih nevarnih opozorilnih dogodkov v zdravstveni negi. 
 
Eksterni strokovni nadzori  
 
V letu 2019 so bili izvedeni eksterni strokovni nadzori: ZZZS, ZIRS, Vzajemna, JAZMP, redni nadzor 
ZZS, interni strokovni nadzor ZZS, Adriatic. 
  
Razvoj in uporaba sistema poročanja o varnostnih zapletih  
 
Sistem poročanja o varnostnih zapletih je v zavodu znan vsem uslužbencem. Na sistem poročanja o 
varnostnih zapletih so uslužbenci opozorjeni s pisnimi obvestili, na sestankih in organih zavoda ter pri 
izvajanju notranjih kontrol (varnostnih vizit vodstva, ipd.). V letu 2014 je bil, z namenom seznanjanja 
novo zaposlenih uslužbencev o pomenu sistema poročanja o varnostnih zapletih, izdelan algoritem 
poročanja o varnostnih dogodkih, št. 03-322/14. 
 
V letu 2019 so bile v Splošni bolnišnici Brežice izvedene 4 morbiditetne konference. 
Povratne informacije uporabnikom  
 
V letu 2019 smo prejeli: 

- 41 pohval, 
- 16 pritožb, 
- 4 zahteve za prvo obravnavo pacientovih pravic, 
- 2 odškodninska zahtevka, 
- 104 zahteve za posredovanje fotokopij zdravstvene dokumentacije. 

 
POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA 
BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V SB BREŽICE V LETU 2019  
 
Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb  od odločbe z dne  16. 5. 2018 deluje v  sestavi: Mojca 
Savnik  Iskra, dr. med. - predsednica KOBO in ZOBO, Tinkara Pacek, DMS - SOBO, Metka Bogovič, 
mag. farmacije,  Vanja Starčevič, dr. med, spec. interne medicine, Jana Orožen, dr. med., spec. 
kirurgije, prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., spec. epidemiologije, prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, 
dr. med., spec. infektologije, dr. Viktorija Tomič, dr. med, spec. mikrobiologije.                   

 V letu 2019 so bile izvedene  4 seje  KOBO: 3. 4. 2019,  29. 5. 2019,  23. 10. 2019, 11. 12. 2019 .  

Redni inšpekcijski pregled Zdravstvenega inšpektorata RS je bil opravljen trikrat: 15. 5. 2019 in 5. 12. 
2019: ob preverjanju skladnosti z obstoječo zakonodajo niso našli neskladnosti. Ob nadzoru 3. 
10.2019 je bilo ugotovljenih nekaj neskladij, postopek je še v teku. 
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Prioritetne aktivnosti KOBO v letu 2019:  

1.Permanentno spremljanje kolonizacij z večkratno odpornimi bakterijami na vseh oddelkih bolnišnice 
(MRSA, VRE, ESBL+ enterobakterije, proti karbapenemom odporne bakterije):  

- Nadzorni brisi na MRSA so bili odvzeti 16,5% vseh hospitaliziranih bolnikov. Pozitiven izvid 
smo prejeli pri 28 bolnikih, od tega je bilo 21 koloniziranih že ob sprejemu, v 7 primerih je 
prišlo do notranjega prenosa. Primerjava s prejšnjimi leti kaže, da  se zadnja leta  zmanjšujejo 
notranji prenosi. Več  je bilo odkritih kolonizacij ob sprejemu, kar je posledica polimorbidnosti 
starajočega se prebivalstva, pogostih hospitalizacij, premestitev iz DSO. Zabeleženi sta bili le   
2 kolonizaciji z MRSA  v CIT-u – vse bile  registrirane ob sprejemu,  kar odraža zelo vestno 
izvajanje higiene rok pri zaposlenih ter izvajanje navodil kontakne izolacije. 

- Naročeni so bili nadzorni brisi  na ESBL+bakterije pri 808 bolnikih, pozitivnih je bilo 190 
bolnikov. Delež pozitivnih bolnikov  je bil za 6% nižji glede na predhodno leto.  

- Naročenih je bilo 11 preiskav na VRE (pozitiven  je  bil le  1 bolnik), 26 preiskav na 
Acinetobacter baumani odpornemu proti karbapenemom in 22 preiskav na CRE (nobena 
preiskava ni bila pozitivna) ter 25 preiskav na Pseudomonas aeruginosa odpornemu proti 
karbepenemom (izoliran pri 2 bolnikih). 

 
2. Epidemiološko spremljanje okužbe kirurške rane po laparoskopski holecistektomiji: v letu 2019 je 
bilo opravljenih 146 laparoskopskih holecistektomij, zabeležene so bile 4 okužbe kirurške rane. V 
Slovensko nacionalno mrežo za epidemiološko spremljanje BO okužb smo vključeni od leta 2014. V 
končnem poročilu NIJZ smo bili izpostavljeni kot edina bolnišnica, ki je izvajala epidemiološko 
spremljanje več zaporednih let in uspela znižati incidenčno stopnjo okužb kirurške rane od 9,8 
/1000BOD na 2,8/1000BOD, kar je boljši rezultat kot je evropsko povprečje.  

3. Nadzor nad okužbami s Clostridium difficile: Na pobudo NIJZ smo pričeli s spremljanjem okužb s C. 
difficile. Beležili smo posamezne okužbe, do izbruha ni prišlo. Kontrolirali smo 106 bolnikov, 
bolnišnična okužba je bila potrjena pri 7 bolnikih, kar predstavlja 6,6% vseh hospitaliziranih bolnikov.  

4. Higiena rok: se spremlja v naši bolnišnici od leta 2012, od leta 2014 pa se mora kot kazalnik 
kakovosti poročati na Ministrstvo za zdravje. V letu 2019 je bila ugotovljena 81,07% skladnost higiene 
rok za celotno bolnišnico in 82,78% skladnost v CIT-u.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
66,88% 74,69% 75,74% 70,60% 79,26% 82,2% 81,57% 81,07% 
 
5. Izvajanje programa preprečevanja legioneloz: Izvajali smo vse načrtovane preventivne ukrepe: 
nadzor  temperature tople in hladne vode,  preprečevanje zastajanja vode z rednim  izpiranjem izlivk, 
dezinfekcijo s ClO2, izvedba toplotnih šokov (9.1.2019 in 1.4.2019 ter 27.11.2019). Učinkovitost 
izvajanja preventivnih ukrepov smo preverjali z vzorčenjem na legionelo:  3.4.2019  in 4.11.2019. 
Vzorčenja niso odkrila prisotnosti legionele seroskupine 1 v koncentraciji  nad 10 CFU/l v nobenem 
vzorcu vode, kar zahteva le izvajanje preventivnih ukrepov. Tudi v letu 2019 tudi nismo imeli 
nobenega primera bolnišnično pridobljene legioneloze. 
 
6. Spremljanje in nadzor incidentov pri zdravstvenih delavcih (ZD): zabeleženih je bilo 10 vbodov z 
ostrim predmetom. Pri vseh poškodovanih zdravstvenih delavcih (ZD) in bolnikih, ki so bili udeleženi, 
je bilo izvedeno serološko testiranje na protitelesa proti hepatitisu B, hepatitisu C, HIV. Zaradi 
odsotnosti  ustreznega nivoja zaščitnih protiteles proti hepatitisu B kljub predhodnemu cepljenju je bilo 
pri 2 ZD izdano  priporočilo za izvedbo ponovnega cepljenja.  

7.Nadzor nad cepljenjem proti gripi: v letu 2019 je bilo cepljenih 106 zdravstvenih delavcev (30,3% 
zaposlenih).   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
40 42 48 50 50 25 50 60 70 106 
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8. Nadzor nad pravilnim ravnanjem z odpadki: potekalo  je  v skladu z dokumentom Doktrina ravnanja 
z odpadki (verzija 2016 do 2020). Zaradi 100% dviga stroškov v zvezi z odpadki je potrebno dosledno 
ločevanje odpadkov, saj so najdražji infektivni odpadki. V ta namen je bilo izvedeno izobraževanje.  
Redna  inšpekcijska  nadzora  nista našla neskladij s predpisano zakonodajo.  

9. Izobraževanje uslužbencev: Delavnice higiene rok (8 delavnic), Oskrba CVK in PVK, Antibiotično 
zdravljenje pogostih okužb, Pravilen odvzem nadzornih brisov, Pravilno ločevanje odpadkov, uvajalni 
seminar za novo zaposlene (večkrat letno), izobraževanje Slovenija Transplant: Osnove donorskega 
programa, Sporočanje slabe novice in pogovor o darovanju, izobraževanje o komunikacij: Interaktivna 
delavnica Tanka črta odgovornosti (3 delavnice). 

 
12. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC  
 
 
11.1. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavljena na podlagi Zakona o javnih financah in v 
skladu z Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in 
občinskega proračuna ter Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in 
je v predpisani obliki sestavni del Poslovnega poročila zavoda za leto 2019. 
 
V preglednici so prikazane samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ 
za leta od 2015 do 2019: 
 
V zavodu je vzpostavljeno: 
  

2015 2016 2017 2018 2019 

1. primerno kontrolno okolje: a.) na celotnem poslovanju      
b.) na pretežnem delu 
poslovanja 

     

c.) na posameznih področjih 
poslovanja 

● ● ● ● ● 

d.) še ni vzpostavljeno, pričeli 
smo s prvimi aktivnostmi 

     

e.) še ni vzpostavljeno, v 
naslednjem letu bomo pričeli z 
ustreznimi aktivnostmi 

     

2. upravljanje s tveganji       
2.1. cilji so realni in merljivi, 
tp., da so določeni indikatorji 
za merjenje doseganje ciljev: 

a.) na celotnem poslovanju      
b.) na pretežnem poslovanju      
c.) na posameznih področjih 
poslovanja 

● ● ● ● ● 

d.) še niso opredeljeni, pričeli 
smo s prvimi aktivnostmi 

     

e.) še niso opredeljeni, v 
naslednjem letu bomo pričeli z 
ustreznimi aktivnostmi 

     

2.2. tveganja, da se cilji ne 
bodo uresničili, so 
opredeljena in ovrednotena, 
določen je način ravnanja z 
njimi: 

a.) na celotnem poslovanju      
b.) na pretežnem poslovanju      
c.) na posameznih področjih 
poslovanja 

● ● ● ● ● 

d.) še niso opredeljena, pričeli 
smo s prvimi aktivnostmi 

     

e.) še niso opredeljena, v      
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naslednjem letu bomo pričeli z 
ustreznimi aktivnostmi 

3.  na obvladovanju tveganj 
temelječ sistem notranjega 
kontroliranja in kontrolne 
aktivnosti, ki zmanjšujejo 
tveganja na sprejemljivo 
raven: 

a.) na celotnem poslovanju      
b.) na pretežnem poslovanju      
c.) na posameznih področjih 
poslovanja 

● ● ● ● ● 

d.) še ni vzpostavljen, pričeli 
smo s prvimi aktivnostmi 

     

e.) še ni vzpostavljen, v 
naslednjem letu bomo pričeli z 
ustreznimi aktivnostmi 

     

4. ustrezen sistem 
informiranja in komuniciranja 

a.) na celotnem poslovanju      
b.) na pretežnem poslovanju ● ● ● ● ● 
c.) na posameznih področjih 
poslovanja 

     

d.) še ni vzpostavljen, pričeli 
smo s prvimi aktivnostmi 

     

e.) še ni vzpostavljen, v 
naslednjem letu bomo pričeli z 
ustreznimi aktivnostmi 

     

5. ustrezen sistem 
nadziranja, ki vključuje tudi 
primerno (lastno, skupno, 
pogodbeno) notranje 
revizijsko službo: 

a.) na celotnem poslovanju      
b.) na pretežnem poslovanju      

c.) na posameznih področjih 
poslovanja 

● ● ● ● ● 

d.) še ni vzpostavljen, pričeli 
smo s prvimi aktivnostmi 

     

e.) še ni vzpostavljen, v 
naslednjem letu bomo pričeli z 
ustreznimi aktivnostmi 

     

6. notranje revidiranje 
zagotavljam v skladu s 
Pravilnikom o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih 
financ 

a.) z lastno notranjerevizijsko 
službo 

     

b.) s skupno notranjerevizijsko 
službo 

     

c.) z zunanjim izvajalcem 
notranjega revidiranja 

● ● ● ● ● 

d.) nisem zagotovil notranjega 
revidiranja 
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11.2. NOTRANJA REVIZIJA 
 
V letu 2019 je zavod opravil revizijo na dveh področjih: 
 

1. Pregled realizacije ukrepov iz sanacijskega programa za finančno in poslovno stabilno 
poslovanje SB Brežice 
 

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 14. člena in drugega odstavka 11. člena ZIUFSZZ je 
sanacijska uprava SB Brežice pripravila Sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne 
stabilnosti Splošne bolnišnice Brežice, z dne 16.4.2018, dopolnjen 7. in 12.6.2018. Ministrstvo za 
zdravje je s sklepom št. 0140-59/2018/195 z dne 18.6.2018, sanacijski program potrdilo.  
 
Predmet sanacije SB Brežice je:  

- Pokritje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let in vzpostavitev takšne organizacije 
dela in poslovanja, ki bo omogočala dolgoročno uravnoteženo poslovanje bolnišnice.  
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- Zagotovitev finančne likvidnosti, ki bo omogočala poravnavo obveznosti do dobaviteljev, 
katerih rok za plačila je že zapadel, ter v prihodnosti poravnavanje finančnih obveznosti v 
zakonsko predpisanih rokih. 

- Organizacija dela zdravstvenih delavcev in sodelavcev na način, da delovni proces teče v 
skladu z delovno-pravno zakonodajo in internimi akti, z ustrezno številčnim in kvalificiranim 
kadrom, ki omogoča kakovostne in pravočasne storitve pacientom ob dobrih pogojih dela, 
dobrem delovnem vzdušju in spoštljivih medsebojnih odnosih. Organizacija dela mora 
zaposlenim zagotoviti izrabo letnih dopustov, načrtovati delo ob predpostavljeni bolniški 
odsotnosti deleža zaposlenih ter preprečevati nadpovprečni absentizem na delovnih mestih.  

 
Zavod v okviru sanacijskega programa izvaja skupaj 29 sanacijskih ukrepov. Z revizijo je bilo v vzorec 
vključenih 10 ukrepov (kar je 34,48% vseh ukrepov), ki pa po vrednosti predstavljajo 341.547 EUR od 
skupno izkazanih 563.016 EUR finančnih učinkov (kar je 60,66% celotnega zneska) na dan 
31.12.2018.  
 
Priporočilo št. 1 s področja novelacije sanacijskih ukrepov je označeno s srednjo stopnjo tveganja.  
Vsebina priporočila: Sanacijska uprava naj v okviru priprave novelacije sanacijskega načrta temeljito 
prouči smiselnost in predvsem jasnost vseh 29-ih ukrepov, v povezavi s tem pa tudi, ali obstoječa 
metodologija omogoča ustrezno spremljanje finančnih učinkov posameznega ukrepa. Glede na 
naravo ukrepov pod zap. št. 11, 24 in 25 bi bilo potrebno načrtovati finančni učinek 0 EUR, saj je 
večina učinkov upoštevana že pri drugih ukrepih.  
 
Priporočilo št. 2 iz področja pregleda ustreznosti poročanja je označeno s srednjo stopnjo tveganja.  
Vsebina priporočila: Pregledati bi bilo potrebno vrednost izhodiščnih kazalnikov in jih primerjati z 
vrednostjo teh kazalnikov na dan 31.12.2019, oziroma na dan 30.6.2019. V okviru novelacije naj se pri 
tistih ukrepih, kjer je merjenje učinkov oteženo ali celo onemogočeno, ustrezneje določijo merila in 
kriteriji za izračun izkazanih učinkov.  
 
Zavod je v skladu s priporočili revizije in soglasjem ustanovitelja, finančne učinke nemerljivih ukrepov 
prestavil na tiste, ki so merljivi, poročal pa v bodoče o finančnih učinkih ukrepov, ki so merljivi. 
 

2. Skladnost uvrstitev javnih uslužbencev v plačne razrede z aneksi h kolektivnim 
pogodbam 
 

Priporočilo iz področja »Pogodbe o zaposlitvi oz. aneksi k pogodbam o zaposlitvi« je označeno z nizko 
stopnjo tveganja. 
Vsebina priporočila: Zavodu priporočamo, da ob pripravi novih aneksov ali pogodb o zaposlitvi v 
individualne akte vnese veljavne plačne razrede delovnih mest oz. nazivov, saj so trenutno navedeni 
le plačni razredi delovnih mest, ki so veljali pred dvigi izhodišč. 
 
Zavod je odpravil neskladnost in ustrezno uredil pogodbe in anekse. 
 
Notranjo revizijo je izvedla družba Inštitut za javno finančno pravo, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.  
 
 
11.3. ZUNANJI NADZOR 
 
V letu 2019 zavod ni imel zunanjih nadzorov. 
 

 
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI  
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Iz podatkov v poglavju 4. je razvidno, da je SB Brežice v letu 2019 dosegla in pozitivno presegla 
zastavljene cilje. Doseženi so vsi načrtovani finančni učinki. Podrobnejša analiza realizacije ciljev je 
predstavljena v Poročilu o izvajanju sanacije za leto 2019. 

 
 

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 
Splošna bolnišnica Brežice je regijska bolnišnica, ki zagotavlja zdravstvene storitve na sekundarni 
ravni predvsem prebivalcem regije Posavje (občin Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki, 
Bistrica ob Sotli in Radeče) ter prebivalcem širšega gravitacijskega območja (občin Kozje, Podčetrtek, 
Šmarje pri Jelšah).  
Pomena Splošne bolnišnice Brežice kot regijske zdravstvene ustanove se zavedajo tudi vse posavske 
občine, ki podpirajo prizadevanje vodstva za ohranitev samostojnosti.   
Glede na regijske razvojne projekte (izgradnja elektrarn na spodnji Savi, izgradnja vojaškega in 
civilnega dela letališča Cerklje ob Krki, izgradnja pristanišča na Savi v Mokricah, izgradnja avtoceste 
Zagreb -Ljubljana, posodobitev železniškega mejnega prehoda Dobova, ustanovitev fakultet za 
logistiko, energetiko in turizem) se povečuje število oseb, ki se priseljujejo ali bivajo in delajo v Posavju 
iz drugih delov Slovenije. Na ta način se povečuje tudi potreba po zagotavljanju zdravstvenih storitev v 
SB Brežice. 
V sodelovanju z občino, regijskimi društvi za promocijo zdravja in preprečevanje različnih oblik bolezni, 
gospodarskimi subjekti in splošno javnostjo so bila donirana sredstva za sofinanciranje CT in ostale 
opreme v SB Brežice. Splošna bolnišnica Brežice sodeluje  z regijskimi društvi za promocijo zdravja in 
preprečevanje različnih oblik bolezni s skupnim izvajanjem strokovnih srečanj, izobraževanj in 
usposabljanj. Bolnišnica za društva izvaja administrativno tehnična opravila, jim zagotavlja prostore za 
njihovo delovanje in objavlja informacije o njihovem delovanju na spletnih straneh bolnišnice.    
Na območju Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, Območne enote Sevnica, predstavlja 
bolnišnica enega največjih delodajalcev, saj je v bolnišnici zaposlenih  že več kot 350 uslužbencev. 
Z zagotavljanjem prehrane za uslužbence Zdravstvenega doma Brežice, lekarne in oskrbovance 
Varstveno delovnega centra Krško  bolnišnica krepi sodelovanje z javnimi zavodi v občini.  
Bolnišnica aktivno sodeluje tudi s Centrom za socialno delo Krško v okviru Projekta integrirane oskrbe 
v občini Krško.  
Bolnišnica je vzpostavila tudi stalno komunikacijo z zdravniki, zaposlenimi v zdravstvenih domovih in 
zdravniki zasebniki v Posavju, ter na ta način usklajevala izvajanje zdravstvenih storitev na primarni in 
sekundarni ravni. 
SB Brežice je tudi učna bolnišnica in kot taka učna baza za fakultete in visoke šole.  
Glede na navedeno Splošna bolnišnica Brežice opravlja vlogo dejavnega udeleženca splošnih 
družbenih in zdravstvenih dogajanj v regiji in se povezuje ter sodeluje z gospodarskimi, socialnimi, 
kulturnimi, športnimi, javnimi ustanovami in drugimi subjekti v regiji. Zaveda se svojega poslanstva v 
regiji in vpliva na lokalno skupnost, zato išče razvojne rešitve, koristne bolnikom in bolnišnici kot tudi 
lokalnemu prebivalstvu. Navedene subjekte vseskozi seznanja s svojimi uspehi in problemi ter jih 
dejavno vključuje v svoje razvojne načrte, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja SB Brežice do leta 
2020.  
 
 

14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA 
IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH 
VLAGANJIH  
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14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 

Konec leta 2019 je bilo v zavodu zaposlenih 367 uslužbencev (364 brez udeležencev javnih del), na 
dan 31.12.2018 je bilo v zavodu zaposlenih 353 uslužbencev (351 brez udeležencev javnih del), kar 
predstavlja povečanje zaposlitev za 3,96%. Večina povečanja zaposlenih gre na račun večjega števila 
zaposlenih za določen čas zaradi nadomeščanja dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti – 10 
uslužbencev več. 
 
Konec leta 2019 je bilo 296 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas, 71 pa za določen čas in 
sicer: 

- 1  zaposlena direktorica, za čas trajanja mandata, 
- 21 zdravnikov specializantov za čas trajanja specializacije,  
- 2 zdravnika specialista splošne kirurgije, zaposlena po pogodbi o dopolnilnem delu, 
- 1 zdravnica po opravljenem sekundariju,  
- 4 zdravniki na opravljanju pripravništva/sekundarija,  
- 2 pripravnici srednje medicinske sestre,  
- 2 pripravnici srednje laboratorijski sodelavec,  
- 1 pripravnica bolničar negovalec,  
- 1 socialna delavka, zaposlena na EU projektu MOST, 
- 3 udeleženci javnih del, 
- 33 javnih uslužbencev za nadomeščanje bolniških, porodniških in ostalih odsotnosti. 

 
V primerjavi z letom 2018 je za določen čas zaposlenih 10 uslužbencev več (2018 - 61 za določen 
čas, 2019 – 71 za določen čas). Največja razlika je v nadomeščanju bolniških in porodniških 
odsotnosti (v letu 2018 – 26 uslužbencev, v letu 2019 – 33 uslužbencev). 
 
V letu 2019 smo v delovno razmerje sprejemali uslužbence za nedoločen in za določen čas iz 
naslednjih razlogov: 

 zaposlitev specialistov za nedoločen čas po koncu specializacije, 
 nadomeščanje dalj časa odsotnih uslužbencev, 
 opravljanje specializacij,  
 opravljanje pripravništev in sekundarijev, 
 javnih del. 

 
Na dan 31.12.2019 je bilo zaposlenih 349 uslužbencev za polni delovni čas, 16 pa za skrajšani delovni 
čas, 2 javna uslužbenca pa imata sklenjeno pogodbo o dopolnilnem delu. V letu 2018 je bilo 
zaposlenih 337 javnih uslužbencev za poln delovni čas in 14 za skrajšanega. 
        
Prenehanje delovnih razmerij 
 
Delovno razmerje je prenehalo 33 uslužbencem iz naslednjih razlogov: 

 prenehanje delovnega razmerja za določen čas: 3 uslužbenci, 
 izredna odpoved 2 uslužbenki, 
 odpoved delovnega razmerja na lastno željo: 13 uslužbencev, 
 potek specializacije, pripravništva: 2 uslužbenki, 
 prenehanje delovnega razmerja zaradi smrti: 2 uslužbenki, 
 starostno se je upokojilo: 11 uslužbencev. 

 
Delovno razmerje je z 31.12.2019 prenehalo tudi 3 udeležencem v okviru programa javnih del zaradi 
prenehanja delovnega razmerja za določen čas. 



 

86 
 

Tabela 26: Kadrovska struktura  

Org. enota 

Zdravstveni delavci in zdravstveni 
sodelavci 
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Kirurški odd. 14 28 14 7 63         63 17,17 

Interni odd. z 
UC (IPP) 

17 25 48 1  91         91 24,8 

Ginek. por. 
odd. 

6 18 4   28         28 7,63 

Otroški odd. 4 4 9   17         17 4,63 

CIT 8 19 2   29         29 7,9 

Okul., ORL,  2 4     6         6 1,63 

Laboratorij 1 9     10         10 2,72 

Lekarna 1 1  2   4         4 1,09 

Rentgen 6 6     12         12 3,27 

Fizioterapija   7     7         7 1,91 

Skupne službe         0 14 35 39 88 88 23,98 

Pripravniki, 
sekundariji 

4 2 2  1 9         9 2,45 

Javna dela         0     3   3 0,82 

Skupaj 63 122 81 7 276 14 35 42 88 367 100 
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Graf 5: Delež uslužbencev po organizacijskih enotah glede na število vseh zaposlenih javnih 
uslužbencev SB Brežice 

Invalidski postopki 
 
Postopek za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja je bil voden pri 7 uslužbencih. Štirim javnim 
uslužbencem je bila zahteva za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja priznana, 3 uslužbencem 
pa je bila zahteva zavrnjena. Na dan 31. 12. 2019 je bilo v bolnišnici zaposlenih 29 invalidov, kar 
predstavlja 7,9 % od skupnega števila zaposlenih. Krajši delovni čas od polnega dela ima 15 
uslužbencev, ostalih 14 ima omejitve pri delu. 
 

14.1.2. Ostale oblike dela 
 
Pogodbeno delo 
 
Konec leta 2019 smo imeli sklenjenih 50 podjemnih pogodb. Od tega 6 pogodb z lastnimi zaposlenimi 
v zavodu (program SVIT in posebni program za skrajševanje čakalnih dob ter dodatni program RTG in 
CT preiskave izven ZZZS). Največji delež sklenjenega pogodbenega dela je bil zaradi zagotavljanja 
izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, sklepali pa smo pogodbe tudi na drugih področij, in 
sicer: 

- izvajanje ultrazvočnih preiskav in CT storitev, 
- preiskave bioloških materialov, 
- odčitavanje rentgenskih slik, mamografov, 
- opravljanje laboratorijska dela v patologiji, 
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- izvajanje obdukcij, 
- izvajanje gastroskopij in kolonoskopij, 
- izvajanje UZ srca, cikloergometrij in holterjev, 
- izvajanje nevroloških EMG preiskav. 

 
Študentsko delo   
 
Študentsko delo se je v letu 2019 izvajalo na ginekološkem oddelku, kjer je preko študentskega 
servisa delala 1 študentka, prav tako je fizioterapevtkam pomagala 1 študentka fizioterapije, v 
vratarnici so pri nočnem receptorskem delu pomagali 3 študenti, prav tako so bile pri pomožnih delih v 
kuhinji 4 študentke. 
 

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 
Specializacije 
 
Izvajali smo programe specializacij po programih posameznih specializantov, predpisanih in napotenih 
s strani Zdravniške zbornice Slovenije na področju interne medicine, splošne kirurgije, anesteziologije 
z reanimatologijo, pediatrije, ginekologije in porodništva, fizikalne in rehabilitacijske medicine, 
radiologije in urgentne medicine. Konec leta 2019 je bilo v zavodu na usposabljanju 22 zdravnikov 
specializantov, večina na kroženju v drugih zdravstvenih zavodih, konec leta 2018 pa je bilo v zavodu 
na usposabljanju 23 zdravnikov. Vsi specializanti, ki so bili konec leta zaposleni v SB Brežice so 
financirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 
 
Pripravništvo 
 
V bolnišnici smo izvajali program pripravništva za tehnike zdravstvene nege (trajanje 6 mesecev),  
program pripravništva za analitike v laboratorijski medicini (trajanje 6 mesecev), program pripravništva 
za fizioterapevte (trajanje 6 mesecev) in program pripravništva za zdravnike (trajanje 6 mesecev). 
Strokovne izpite so opravili vsi pripravniki, ki so pripravništvo končali v letu 2019. Konec leta 2019 smo 
imeli zaposlenih skupaj 9 pripravnikov, in sicer 1 bolničarka negovalka, 2 srednji medicinski sestri 
pripravnici, 2 pripravnici laboratorijski sodelavki, 3 zdravniki pripravniki in 1 zdravnica na sekundariatu. 
 
Aktivna politika zaposlovanja 
 
V okviru aktivne politike zaposlovanja smo izvajali sledeče programe: 
 
1. Javna dela 
 
V izvajanje programa javnih del je bilo v letu 2019 vključenih 4 oseb, in sicer v naslednji program: 
 
 vzdrževanje javnih površin – 1 osebi (IV. stopnja izobrazbe); 
  družabništvo in spremljanje – 3 osebe (IV. stopnja izobrazbe). 
 
Vključene osebe so se vključevale v delo: 

- petkrat po 6 ur dnevno (vzdrževanje javnih površin); 
- petkrat po 8 ur dnevno (družabništvo in spremljanje).  

 
Izvajanje programov javnih del je bilo koristno tako za vključene osebe kot za bolnišnico kot izvajalca 
javnih del, saj smo z izvajanjem le teh lahko nudili uporabnikom zdravstvenih storitev bolj kakovostne 
storitve in pomoč, vključenim osebam pa možnost dela in usposabljanja ter zaslužka.  
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Zdravstveni pregledi uslužbencev 
 
Predhodne in obdobne zdravstvene preglede je opravilo skupaj 251 uslužbencev, od tega 49 
predhodnih zdravstvenih pregledov in 202 obdobnih zdravstvenih pregledov, od vseh pregledanih 
uslužbencev je 77 tistih, ki so izpostavljeni ionizirajočim sevanjem. 
 
Odsotnost uslužbencev zaradi bolniškega staleža  
 
V letu 2019 je bilo zaradi bolniškega staleža izgubljenih skupaj 47.690 ur (5.961,25 delovnih dni), iz 
česar izhaja, da je bilo vsak delovni dan odsotnih 22,84 uslužbencev zaradi bolniškega staleža. 
Bolniške odsotnosti do 30 dni so se v primerjavi z letom 2018 povečale za 33,10%, povečale so se 
tudi vse kategorije bolezni do 30 dni v breme zavoda, kumulativno so se tako vse boleznine v breme 
zavoda do 30 dni (boleznine, poškodbe,…) glede na leto 2018 povečale za 30,09%.  
V letu 2019 pa so se boleznine nad 30 dni v breme ZZZS glede na leto 2018 zmanjšale za 29,98%. 
Zaradi kategorije boleznin nad 30 dni so se tako vse boleznine skupaj na leto 2018 zmanjšale za 
36,76%. 
 

 
 
Graf 6: Odsotnosti uslužbencev zaradi bolniškega staleža po stroškovnih mestih v deležu 
 

Tabela 27: Bolniški stalež zaposlenih v letu 2019, odsotnost po stroškovnih mestih, izražena v urah 
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Oddelek Štev. Nega in Refund. Skupaj
        Poškodbe Poškod.              Poškodbe

delav. Boleznine pri delu izven dela Skupaj          Boleznine pri delu Krvod.      izven dela Skupaj sprem. odsot. odsot. Št.del.Ure

80% 100% 80%

nad 90 dni 

90%

do 90 dni 

80% 100% 100% 70% 80%
URG.CENT. 14 1338,40 13,60 1352,00 220,00 88,00 308,00 23,20 331,20 1683,20
KRG 15 1926,82 184,00 2110,82 2224,00 16,00 2240,00 294,43 2534,43 4645,25 5 5208
OPERACIJSKA 14 2120,00 232,00 2352,00 528,00 1328,00 16,00 0,00 1872,00 328,00 2200,00 4552,00 2 2592
GINEK 8 1296,00 248,00 1544,00 936,00 384,00 24,00 1344,00 1544,00 5 1448
INTER 39 4811,60 0,00 421,60 5233,20 1052,00 0,00 160,00 1212,00 900,00 5233,20 14 12480
OTR 7 721,07 160,00 881,07 1044,00 56,00 14,40 0,00 1114,40 175,46 1289,86 2170,93 3 1648
INTENZ 11 1104,00 1104,00 2152,00 456,00 2608,00 832,00 3440,00 4544,00 3 1992
KIR.AMB 1 32,40 12,00 44,40 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 56,40 0
GINE.AMBU 1 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00
OTR. AMBU. 1 13,33 56,00 69,33 0,00 13,34 13,34 82,67
INT. AMBU 1 2,40 0,80 3,20 0,00 0,00 3,20
GAST.AMBU 1 73,60 73,60 0,00 0,00 73,60
DIAB. AMBU 3 25,60 25,60 0,00 11,20 11,20 36,80
KARDI.AMB 3 36,00 36,00 0,00 1,60 1,60 37,60
ABD 1 9,60 9,60 1,60 1,60 3,20 4,80 14,40
NEV.AMB. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTO.AMB. 1 106,00 106,00 332,00 12,00 344,00 344,00 450,00 0
OKUL.AMB. 1 460,00 460,00 132,00 0,00 132,00 19,00 151,00 611,00 0
ORTO.AMB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PROTIBOL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LEKAR 1 144,00 144,00 0,00 152,00 152,00 296,00
LABOR 5 203,00 40,00 243,00 686,00 0,00 8,00 694,00 116,00 810,00 1053,00 1 1112
RTG 3 165,60 165,60 0,00 93,60 93,60 259,20 1 662,4
FIZIOT 6 784,00 784,00 0,00 168,00 168,00 952,00 1 632,00
KUH 6 868,00 44,00 176,00 1088,00 120,00 260,00 380,00 380,00 1468,00
TEHN.E. 12 2048,00 484,00 2532,00 2832,00 1620,00 0,00 144,00 4596,00 16,00 4612,00 7144,00
VRATAR 2 112,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 132,00
ZDRAV.ADMIN 7 1132,00 0,00 440,00 1572,00 92,00 160,00 40,00 292,00 120,00 412,00 1984,00 1 936
MOST 2 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00
UPRAVA 7 602,43 7,23 609,66 0,00 0,00 0,00 216,00 216,00 825,66 1 1368
SKUPAJ 173 20359,85 44,00 2475,23 22879,08 12350,00 4364,00 0,00 80,00 344,00 0,00 17138,00 3515,03 17197,03 40076,11 37,00 30078,40

JAVNA DELA 0 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0 0

SKUPAJ 173,00 20.389,85 44,00 2.475,23 22.909,08 12.350,00 4.364,00 0,00 80,00 344,00 0,00 17.138,00 3.515,03 17.197,03 40.106,11 37 30.078,40

Odsotnost do 30 dni Odsotnost nad 30 dni Porodniška, očetovski dopust

POROČILO O ODSOTNOSTIH ZARADI BOLEZNIN, POŠKODB, NEGE, SPREMSTVA IN PORODNIŠKE 
LETO 2019
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Poškodbe pri delu in obdobni zdravstveni pregledi uslužbencev 
 
Poškodbe pri delu  
 
V letu 2019 je bilo na oddelkih SB Brežice evidentiranih 9 poškodb pri delu z ostrimi predmeti, poškodovalo 
se je 8 zaposlenih (ena zaposlena se je vbodla 2x), kar je enako število kot v letu 2018, vendar iz tega 
naslova ni bilo bolniških odsotnosti. 
V letu 2019 beležimo le en primer boleznine za primer poškodbe pri delu le pri javni uslužbenki na oddelku 
kuhinje, ki je bila  za ta razlog bolniškem staležu le 44 ur. Tako je bilo od skupnega števila izgubljenih 
delovnih dni v letu 2019 na račun poškodb na delu izgubljenih le 5 dni. V letu 2018 je bilo iz tega naslova 
izgubljenih 119,50 dni, kar  v letu 2019 predstavlja 96 % manj izgubljenih dni na račun poškodb pri delu. 
Skupno število izgubljenih dni v letu 2019 zaradi poškodb (pri delu in izven dela) je bilo 357,90 dni, medtem 
ko je bilo v letu 2018 izgubljenih 708,5 dni, kar pomeni, da so se te vrste boleznin v primerjavi z  letom 2018 
zmanjšale za 49%. 
 
2. Delovna praksa učencev  
 
Na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje, št. 1611-65/2016, z dne 12. 10. 2016,  ima SB Brežice naziv 
učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa 
tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, farmacevtski tehnik in študentov visokošolskega strokovnega 
študijskega programa zdravstvena nega, babištvo, radiološka tehnologija, fizioterapija, laboratorijska 
biomedicina ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina.  
 
Zavod ima sklenjeno pogodbo o izvajanju praktičnega pouka z naslednjimi zavodi: 
 Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto, 
 Srednja zdravstvena šola Celje, 
 Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 
 Visoka šola za zdravstvo Novo mesto, 
 Visoka zdravstvena šola v Celju, 
 Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, 
 ALMA MATER Europea – evropski center, Maribor. 
 
Zavodi, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju praktičnega pouka, na delovno prakso pošiljajo 
dijake in študente sukcesivno glede na njihove učne programe in učne obveznosti. Za delo jih usposabljajo 
mentorji na posameznih oddelkih, ki imajo ustrezna pedagoško andragoška znanja.  
 
Izobraževanje 
 
1. Izobraževanje v izobraževalnih ustanovah 
 
V izobraževalne programe za pridobitev višje stopnje izobrazbe v breme in v interesu zavoda ni bil vključen 
noben javni uslužbenec. 
 
2. Strokovno izpopolnjevanje 
 
Pregled udeležb na izobraževanjih zunaj zavoda po kadrih: 
- zdravniki: 745,78 ur, 
- zdravniki specializanti: 814,90 
- diplomirane medicinske sestre: 1.329,68 ur, 
- srednje medicinske sestre: 261,15 ur, 
- ostali zdravstveni sodelavci: 344,94ur in 
- nezdravstveni delavci: 103 ure. 
 
Interna izobraževanja zdravstvene nege  
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V letu 2019 smo izvedli naslednja interna izobraževanja: 
 

- 5.2.2019: Predstavitev projekta MOST (Pečerič) 
- 20.03.2019: Predpisovanje enteralne prehrane in dietetski pristopi k zdravljenju podhranjenosti 

(Hren) 
- 10.05.2019: Zdravljenje srčnega popuščanja (Pavkovič, Koželj, Gorenc) 
- 14.05.2019: Oskrba CVK in perifernih venskih kanalov (Mikec) 
- 13.06.2019: Odvzem krvi za hemokulturo (Vizjak) 
- 20.09.2019: Zdravstvena nega moškega (Kogovšek, Čanželj) 
- 12.11.2019: Odvzem nadzornih kužnin (Cerjak) 
- 13.11.2019: Pravilno ločevanje odpadkov (Žižek) 
- 25.11.2019: Delavnica za obračun hospitalnih primerov (Zorič) 
- 07.11.2019: Temeljni postopki oživljanja (Sekcija reševalcev) 
- 14.11.2019: Temeljni postopki oživljanja (Sekcija reševalcev) 
- 22.11.2019: Temeljni postopki oživljanja (Sekcija reševalcev) 
- December 2019: Tanka črta odgovornosti (Prgič) 
- Večkrat letno: Delavnice in predavanje o higieni rok (Tinkara Pacek) 
- Večkrat letno: Uvajalni seminar za novo zaposlene (Pacek, Cerjak) 

 
Zunanja izobraževanja potekajo v skladu z zahtevami za podaljšanje licence in za izboljšanje kakovosti dela. 
 

14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem  

 
Zunanjemu izvajalcu oddajamo le storitev pranja bolnišničnega perila. Storitev je v postopku javnega 
naročila oddana v izvajanje Splošni bolnišnici Novo mesto. V finančnem načrtu je za izvajanje te storitve 
načrtovanih 110.000 eur, realiziran strošek v letu 2018 znaša 115.115 EUR (104.947 EUR v letu 2018). 
 
 
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019 
 
Investicijska vlaganja so opisana v računovodskem poročilu. 
 
 
14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019 
   
Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih je del računovodskega poročila. 
 
 
Pripravili:        Odgovorna oseba: 

- Alenka Planinc,            Anica Hribar 
- Kornelija Bibič,              direktorica 
- Lara Ivšič, 
- Marija Krušlin, 
- Marinka Zorič, 
- Mojca Savnik Iskra, 
- Rebeka Gašparin, 
- Rok Škvarč, 
- Tanja Cerjak, 
- Vlasta Pšeničnik. 
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FIZIČNI OBSEG DELA 2019 

 
 

(TABELE OD 28 – 32 / 2019) 
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Tabela 28:  P R E G L E D  števila bolnikov, bolniško oskrbnih dni in drugih podatkov 
stacionarnega zdravljenja za vse uporabnike (brez premestitev) 

za čas od 1.1. do 31.12.2019 
 

Opis         R e a l i z a c i j a I n d e k s 

podatka 1-12/2018 1-12/2019 3/2 
1 2 3 4 

1.Število bolnikov 6.459 6.586 101,97 
   - kirurgija 2.268 2.151 94,84 
   - ginekologija 1.059 1.142 107,84 
   - interni 2.009 2.107 104,88 
   - otroški 1.123 1.186 105,61 
   - intenz.terap. 132 163 123,48 
   - NBO 431 431 100,00 
   - PBZ 110 110   
        
2.Štev.oskrbnih dni 28.796 28.623 99,40 
   - kirurgija 7.020 6.839 97,42 
   - ginekologija 2.679 2.911 108,66 
   - interni 16.538 16.254 98,28 
   - otroški 2.559 2.619 102,34 
   - intenz.terap. 903 901 99,78 
   - NBO 9.002 8.867   
   - PBZ 1.724 1.465   
        
3.Ležalna doba 4,46 4,35 97,48 
   - kirurgija 3,10 3,18 102,72 
   - ginekologija 2,53 2,55 100,76 
   - interni 8,23 7,71 93,71 
   - otroški 2,28 2,21 96,91 
   - intenz.terap. 6,84 5,53   
   - NBO 20,89 20,57   
   - PBZ 15,67 13,32   
        
4.Dnevno stan.bol. 78,89 78,42 99,40 
   - kirurgija 19,23 18,74 97,42 
   - ginekologija 7,34 7,98 108,66 
   - interni 45,31 44,53 98,28 
   - otroški 7,01 7,18 102,34 
   - intenz.terap. 2,47 2,47 99,78 
   - NBO 24,66 24,29   
   - PBZ 4,72 4,01   
        
5.Procent zasedbe 70,44 70,02 99,40 
   - kirurgija 60,10 58,55 97,42 
   - ginekologija 48,93 53,17 108,66 
   - interni 98,50 96,81 98,28 
   - otroški 46,74 47,84 102,34 
   - intenz.terap. 61,85 61,71 99,78 
   - NBO 94,86 93,44 98,50 
   - PBZ 94,47 80,27 84,98 

Število postelj ABO: Kirurgija 32, Ginekologija 15, Interna 46, Otroški 15 = SKUPAJ: 112 
Opomba: 4 postelje intenzivne terapije so prikazane pod oddelki. 
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Tabela 29: Število načrtovanih prvih pregledov ter opravljenih prvih in ponovnih 
pregledov v specialističnih ambulantah za ZZZS  za leto 2019 

 

Enota 

Načrt  R e a l i z a c i j a Indeks 
realizacija/ 
načrt  
prvi 
pregledi 

Načrt 2019 
točke za 
prve 
preglede 

Realizacija 
2019 točke 
za prve 
preglede 

2019 januar-december 
Prvi 

pregledi Prvi Ponovni 
Internistika 1.551 1.655 9.778 109,66 7.415 7.916 
Nevrologija 197 512 291 134,27 2.063 5.361 
Pediatrija 3.361 3.073 272 98,39 26.283 24.031 
Ginekologija 1.415 1.008 272 100,92 7.259 5.171 
Kirurgija z 
operativo 5.531 5.887 7.554 126,06 29.536 31.442 
Ortopedija 3.252 2.663 2.186 89,39 19.054 15.605 
ORL 1.111 1.424 333 115,23 6.433 8.245 
Okulistika 3.903 4.700 1.491 100,94 26.539 40.329 
Diabetologija 309 347 4.266 109,90 3.594 4.036 
Bolezni dojk 1.882 477 14 47,02 16.016 4.059 
Gastroenterologija 270 314 132 82,80 2.662 3.093 
Skupaj 22.782 22.060 26.589 101,00 146.852 149.287 
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Tabela 30: Pregled specialistično-ambulantnih točk in obiskov 
 

Ambulanta

Realizacija Indeks Realizacija Indeks

2019 jan.-dec. 3/2 2019 jan.-dec. 6/5
1 2 3 4 5 6 7

 1. Interna skupaj 39.788 40.825 102,61 11.892 11.684 98,25

      # interna 10.664 2.007

      # antikoagulacijska 19.204 7.760

      # hematološka 9.064 1.641

      # nefrološka 1.894 276

 2. Gastroenterološka skupaj 77.184 85.285 110,50 509 454 89,19

     # gastro 2.662 454

     # gastro  FD 82.623 1.911

 3. Kardiološka FD 97.775 105.499 107,90 5.381

 4. Diabetološka skupaj 53.899 61.471 114,05 8.817 9.685 109,84

     # diabetološka 54.603 9.040

     # diabetična noga 417 87

# diabetološka ambulanta Sevnica 6.451 558

 5. 5a+5b skupaj 82.519 93.114 112,84 12.747 18.093 141,94

   5a. Kirurška 63.351 61.981 97,84 11.062 14.509 131,16

      ~ anestezija - evide. 54 18

      ~ varikološka - evide. 1.972 427

      ~ kirurška Sevnica - evide. 3.614 981

      ~ kirurška Krško - evide. 1.505 301

   5b. Anestezija+protibole. 19.168 31.133 162,42 1.685 3.584 212,70

      ~ anestezijska 9.967 15.169 152,19 1.331

      ~ bolečinska 9.201 15.964 173,50 2.253

 6. Ginekološka ambulanta 29.812 26.882 90,17 1.895 1.653 87,23

6.a. Ginekološka 20.408 1.272

6.b. Ginekološka urgenca 6.474 381

 7. Amb. za bolezni dojk 12.507 3.165 25,30 1.889 491 25,99

8. Mamografija 10.025 3.602 35,93 373

9. Pediatrična skupaj 26.429 23.540 89,07 3.904 3.346 85,71

   9.b. Pediatrična 8.629 12.726 147,48 1.003 1.689

   9.b. Pediatrična urgenca 17.800 10.814 60,75 2.901 1.657

10. Nevrološka skupaj 45.945 54.334 118,26 586 1.693 288,91

   - nevrološka 15.425 6.167 39,98 803

   - EMG 30.520 48.168 157,82 890

11. Otološka 34.294 34.942 101,89 2.515 1.759 69,95

12. Okulistika skupaj 62.014 75.887 122,37 7.109 7.285 102,48

- Okulistični pregledi 75.887 5.845 6.216 106,35

- Presejanje diabetične retinopatije 0 1.264 1.069 84,57

13. Ortopedska 33.685 27.377 81,27 5.115 4.851 94,83

14. RTG 104.525 108.419 103,73 7.331

15. UZ 51.485 79.001 153,44 5.584

 16. Enota za bolezni 30.745 31.081 101,09 4.252 4.765 112,08

 17. Enota za poškodbe 44.435 58.424 131,48 7.368 9.853 133,73

S  K  U  P  A  J      837.066 912.848 109,05 68.597 75.612 110,23

18. Gin. dispanzer - količniki 37.864 34.934 92,26 7.083

19. Preventiva - odvzem brisa 1.602 1.366 85,27

20. Fizioterapija 2.506 2.771 110,57 1.215 1.258 103,54

20.1 Specialna fizioterapevtska obravnava 370 225 60,81 37 25 67,57

21. CT 1.903 2.754 144,72

TRIAŽA IN SPREJEM - pavšal 100.429 99.641 99,22 21.039

OPAZOVALNA ENOTA - pavšal 267.448 265.015 99,09 4.903

specialistično   ambulantne     točke ambulantno specialistični obiski

Načrt Načrt
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Tabela 31: KUMULATIVNI PREGLED GIBANJA BOLNIKOV za 12 mesecev 2019 
 

  Kirurški Ginekološki Interni  Otroški SKUPAJ 
  oddelek oddelek oddelek  oddelek   

Brežice 2019 751 407 943 541 2.642 
popr. 2,1 1,1 2,6 1,5 7,2 
Brežice 2018 800 380 910 482 2.572 
popr. 2,2 1,0 2,5 1,3 7,0 

Sevnica 2019 234 151 158 70 613 
popr. 0,6 0,4 0,4 0,2 1,7 
Sevnica 2018 269 104 127 82 582 
popr. 0,7 0,3 0,3 0,2 1,6 

Krško 2019 586 410 758 450 2.204 
popr. 1,6 1,1 2,1 1,2 6,0 
Krško 2018 621 406 735 453 2.215 
popr. 1,7 1,1 2,0 1,2 6,1 
OE KRŠKO 
2019 1.571 968 1.859 1.061 5.459 
popr. 4,3 2,7 5,1 2,9 15,0 
OE KRŠKO 
2018 1.690 890 1.772 1.017 5.369 
popr. 4,6 2,4 4,9 2,8 14,7 

Ostali Slov. 2019 538 163 188 110 999 
popr. 1,5 0,4 0,5 0,3 2,7 
Ostali Slov. 2018 527 161 161 93 942 
popr. 1,4 0,4 0,4 0,3 2,6 

R SLOV.  2019 2.109 1.131 2.047 1.171 6.458 
popr. 5,8 3,1 5,6 3,2 17,7 
R SLOV. 2018 2.217 1.051 1.933 1.110 6.311 
popr. 6,1 2,9 5,3 3,0 17,3 

Konvencije 2019 39 10 57 13 119 
popr. 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 
Konvencije 2018 43 6 69 12 130 
popr. 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 

Ostali 2019 3 1 2 2 8 

popr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ostali 2018 8 2 7 1 18 

popr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SKUPAJ 2019 2.151 1.142 2.106 1.186 6.585 
popr. 5,9 3,1 5,8 3,2 18,0 
SKUPAJ 2018 2.268 1.059 2.009 1.123 6.459 
popr. 6,2 2,9 5,5 3,1 17,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

98 
 

 
Tabela 32: Kazalci realizacije fizičnega obsega dela po dejavnostih za vse plačnike za leto 2019 

 
Opis podatka Indeks

Krg. Gin. Int. Otr. Int. Ter. NBO PBZ 2019 2018 8/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Št. dogovorjenih postelj akutne obravnave 32 15 46 15 4 112 112 100,00
1.a Št. dogovorjenih postelj neakutne obravnave 26 26 100,00
1.b Št. dogovorjenih postelj PBZ 2 3 5 5 100,00
2.  Število bolnikov ABO 2.151 1.142 2.107 1.186 163 401 93 6.586 6.459 101,97
3.  Število oskrbnih dni ABO 6.839 2.911 16.254 2.619 901 28.624 28.796 99,40
4.  Povprečna ležalna doba 3,18 2,55 7,71 2,21 5,53 4,35 4,46 97,49
5.  Dnevno stanje bolnikov 18,74 7,98 44,53 7,18 2,47 78,42 78,89 99,40
6.  Zasedenost postelj akutne obravnave 58,56 53,17 96,81 47,84 61,71 70,02 70,44 99,40
7. Število porodov 474 474 446 106,28
7.a Število rojstev 479 479 451 106,21
8.  Število umrlih 12 195 26 91 5 329 295 111,53
8.a Procent umrljivosti 0,56 0,00 9,25 0,00 15,95 22,69 5,38 5,00 4,57 109,37
8.b Število obdukcij 1 9 14 24 22 109,09

Oddelek Skupaj
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Zavod: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAČUNOVODSKO 
POROČILO ZA LETO 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Računovodsko poročilo pripravila: 
Kornelija Bibič 
 
Odgovorna oseba zavoda: 
Anica Hribar 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 
 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 
104/11,86/16 in 80/19): 

a) Bilanca stanja  
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 

1/A) 
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 

3/A) 
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) 
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) 

 
Vsi računovodski izkazi s kopijo potrdila o oddaji na AJPES so priloga računovodskemu poročilu. 

 
2. Pri pripravi Računovodskega poročila Splošne bolnišnice Brežice (v nadaljevanju zavoda) so 

upoštevani naslednji predpisi: 
- Zakona o javnih financah,  
- Zakonom o računovodstvu, 
- Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, 
- Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava, 
- Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev,  
- Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,  
- Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava, 
- Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, 
- Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti  po 37. členu Zakona o 

računovodstvu,  
- Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna  
       in je sestavni del Poslovnega poročila zavoda za leto 2019. 

 
3. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2019 (1. in 2. del) 
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2019 
- Obrazec 7: Realizacija IT 2019 
- Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2019 
 

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
1. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  
 
1.1. BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Pri merjenju in 
vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov je bil upoštevan Zakon o računovodstvu. Stanje 
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sredstev in virov sredstev je bilo usklajeno z analitičnimi evidencami ter preverjeno s popisom. Popisni 
elaborat centralne popisne komisije je samostojni dokument, ki ga je sprejel svet zavoda na  korespondenčni 
seji, dne 10.02.2020. 
 
Podrobneje razčlenjena stanja na dan 31.12.2019, primerjana s stanji na dan 31.12.2018, so prikazana v 
spodnji preglednici. 
 

Konto Naziv podskupine kontov 

REALIZACIJA Indeks 

2018 2019 3/2 
1 2 3 4 

003 dolgoročne premoženjske pravice  1.408.740 1.446.707 102,70 

010 
popravek vrednosti neopredmetenih 
sredstev 1.074.273 1.191.688 110,93 

020 zemljišča 157.344 157.344 100,00 

021 zgradbe 11.226.437 11.253.330 100,24 

031 popravek vrednosti zgradb 4.853.944 5.150.256 106,10 

040 oprema 7.303.460 7.981.802 109,29 

041 drobni inventar 899.507 910.692 101,24 

045 
druga opredmetena osnovna 
sredstva 18.468 18.468 100,00 

050 popravek vrednosti opreme 6.097.672 6.157.453 100,98 

051 
popravek vrednosti drobnega 
inventarja 899.507 910.692 101,24 

062 dolgoročne kapitalske naložbe       

069 
oslabitev vrednosti  dolgoročnih 
kap. naložb       

070 dolgoročno dana posojila       

  Skupaj 8.088.560 8.358.254 103,33 

100 denarna sredstva v blagajni 630 1.058 167,94 

110 denarna sredstva na računih 779.909 1.532 0,20 

120 
kratkoročne terjatve do kupcev v 
državi 288.278 262.040 90,90 

130 kratkoročno dani predujmi       

140 
kratkoročne terjatve do neposrednih 
uporabnikov proračuna države 3.220 1.617 50,23 

141 
kratkoročne terjatve do neposrednih 
uporabnikov proračuna občine 432   0,00 

142 
kratkoročne terjatve do posrednih 
uporabnikov proračuna države 20.695 29.413 142,13 

143 
kratkoročne terjatve do posrednih 
uporabnikov proračuna občin 14.828 11.233 75,75 

144 
kratkoročne terjatve do ZZZS in 
ZPIZ 22.595 884.581 3.914,94 

152 kratkoročno dani depoziti       

160 
kratkoročne terjatve do državnih in 
drugih institucij       

170 kratkoročne terjatve (refundacije) 32.268 46.715 144,77 

174 terjatve za vstopni DDV 448 499 111,48 

175 ostale kratkoročne terjatve 3.476 7.193 206,92 

190 kratkoročno odloženi odhodki 3.000 3.690 123,01 
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191 predhodno nezaračunani prihodki 4.952   0,00 

192 
vrednotnice (poštne znamke, tele. 
Kartice) 2.505 2.816 112,41 

  Skupaj 1.177.236 1.252.388 106,38 
310 material v skladišču 99.394 114.204 114,90 

  Skupaj 99.394 114.204 114,90 

  AKTIVA SKUPAJ 9.365.190 9.724.846 103,84 

201 
kratkoročne obveznosti za prejete 
varščine 3.500     

210 
obveznosti za čiste plače in 
nadomestila plač 727.216 500.515 68,83 

212 
obveznosti za prispevke iz kosmatih 
plač  169.757 176.198 103,79 

213 
obveznosti za davke iz kosmatih 
plač  118.783 116.624 98,18 

214 
druge kratkoročne obveznosti do 
zaposlenih 50.625 53.849 106,37 

216 
obveznosti za davke iz drugih 
prejemkov 321     

220 dobavitelji v državi 1.104.363 1.499.265 135,76 
221 dobavitelji v tujini 51.727 43.582 84,25 

230 
kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 195.012 167.496 85,89 

231 obveznosti za DDV 11.174 4.154 37,18 

234 
druge kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 23.981 32.626 136,05 

240 

kratkoročne obveznosti do 
neposrednih uporabnikov 
proračuna države 20.499 35.582 173,58 

242 

kratkoročne obveznosti  do 
posrednih uporabnikov proračuna 
države 747.163 714.965 95,69 

290 vnaprej vračunani prihodki       
291 kratkoročno odloženi prihodki 3.740 1.940 51,87 

  Skupaj 3.227.861 3.346.796 103,68 
920 dolgoročno odloženi prihodki 612.033 622.608 101,73 

922 

prejete donacije namenjene 
nadomeščanju stroškov 
amortizacije 266.723 359.438 134,76 

980 

obveznost za neopredmetena 
sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva 5.599.201 5.235.878 93,51 

985 presežek prihodkov nad odhodki   160.126   
986 presežek odhodkov nad prihodki 382.818   0,00 

  Skupaj 6.095.139 6.378.050 104,64 

  PASIVA SKUPAJ 9.323.000 9.724.846 104,31 
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1.1.1. SREDSTVA 
 

2. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izvirno vrednotena po nabavni vrednosti in amortizirana po 
amortizacijskih stopnjah v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Drobni inventar z življenjsko dobo nad 1 letom in posamično 
vrednostjo pod 500 eur se odpiše neposredno ob nabavi. 

 
Dolgoročna sredstva na dan 31.12.2019 predstavljajo 85,94% celotne aktive, oziroma  8.358.254 EUR, kar 
je za 269.694 EUR več kot v predhodnem letu. 

 
V letu 2019 so bila pridobljena osnovna sredstva v skupni vrednosti  1.347.975,36 EUR. 

 
Sedanja vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 
8.358.254,13 EUR. Nabavna vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 
31.12.2019 znaša 21.768.343,27 EUR, popravki vrednosti znašajo 13.410.089,14 EUR, kar predstavlja 
61,60% stopnjo odpisanosti dolgoročnih sredstev in se je v primerjavi z letom 2018 povečala za 0,15%.  
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2019 povečala z novimi nabavami v skupni 
vrednosti  1.347.975,36 EUR in zmanjšala za izločeno opremo in drobni inventar v vrednosti 593.588,40  
EUR, ki je bila dotrajana in zato neuporabna. Seznami izločene odpisane opreme in drobnega inventarja so 
sestavni del popisnega elaborata.  
 
Nabavna vrednost nepremični je v letu 2019 ostala nespremenjena in znaša 11.383.781,17 EUR. Odpisana 
vrednost nepremičnin znaša 5.123.634,48 EUR, sedanja vrednost pa 6.260.417,69 EUR. 
 
V poslovnih knjigah so na dan 31.12.2019 knjižene naslednje nepremičnine: 
- zgradbe in infrastrukturni objekti za opravljanje dejavnosti v višini 5.889.773,20 EUR (po oceni GURS 
4.645.519,31 EUR); 
- stanovanja (9 stanovanjskih enot in dve garaži) z zemljiščem pod stavbami in pripadajočim (funkcionalnim) 
stavbnim zemljiščem (2.594 m2) v višini 213.300,70 EUR (po oceni GURS  370.284,09 EUR). Etažna 
lastnina je urejena za 4 stanovanja, za ostala je v fazi urejanja.  
- stavbna zemljišča za opravljanje dejavnosti (38.361 m2) v višini 157.343,79 EUR (po oceni GURS 
90.575,63 EUR). 
 
Za vsa zemljišča je urejena zemljiškoknjižna dokumentacija. Zemljišča so last Republike Slovenije, parcelna 
številka 210, k. o. Brežice, pa je v solastništvu Republike Slovenije in Občine Brežice. 
 

3. Kratkoročna sredstva 
 

Kratkoročna sredstva po stanju na dan 31.12.2019 izkazujejo 12,87% delež celotne aktive. Delež je za 
5,44% višji kot v letu 2018. 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v okviru kontov skupine 12 in 14. Terjatve do kupcev (konto 
skupine 12) izkazujejo v strukturi kratkoročnih sredstev 20,92% delež, terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta (konti skupine 14) pa 74% delež. 0,12% delež predstavlja dobroimetje na podračunu EZR 
na dan 31.12.2019. 4,86% delež predstavljajo druge kratkoročne terjatve in aktivne časovne razmejitve.  
 
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja.  
 
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice (AOP 013) 
 
Denarna sredstva v blagajni so v skladu z določenim blagajniškim maksimumom. Denarna sredstva v 
blagajni na dan 31.12.2019 znašajo 1.058 EUR. 
 
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 
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Denarna sredstva na dan 31.12.2019 na podračunu EZR, številka SI56 01100 0603 0276 730, znašajo 
1.532 EUR in so v mejah nujne likvidnosti. 
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 262.040 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,38% celotnega prihodka, 
kar pomeni, da se terjatve v glavnem poravnavajo v 30-ih dneh, oziroma v skladu s pogodbenimi roki, 
oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Nezapadle 
terjatve do zavarovalnic Adriatic, Triglav in Vzajemna za prostovoljno zdravstveno zavarovanje znašajo na 
dan 31.12.2019 skupaj 182.112,38 EUR in so bile plačane v mesecu januarju 2020. 
 
Na dan 31.12.2019 je bilo za neporavnane zdravstvene storitve opominjanih za 25.870,40  EUR domačih 
dolžnikov in za 2.251,22 EUR dolžnikov iz tujine(49.397,16 EUR na dan 31.12.2018, 45.996 EUR na dan 
31.12.2017, 43.287 EUR na dan 31.12.2016, 40.911 EUR na dan 31.12.2015, 38.687,50 EUR na dan 
31.12.2014, 37.899,83 EUR na dan 31.12.2013). Poravnanih iz tega naslova je bilo za 14.018,93 EUR 
domačih in za 437,14 EUR tujih terjatev.  
 
V letu 2019 je bilo vložen na sodišče 1 (12 v letu 2018, 35 v letu 2017, 63 v letu 2016, 50 v letu 2015, 45  v 
letu 2014, 48 v letu 2013, 52 v letu 2012) izvršilni predlog do samoplačnikov za zdravstvene storitve v skupni 
vrednosti 292,12 EUR (4.278,00 EUR v letu 2018, 6.181,20 EUR v letu 2017, 4.332,01 EUR v letu 2016, 
41.411,52 EUR v letu 2015, 2.105,09 EUR v letu 2014, 32.029,90 EUR v letu 2013, 6.224,07 EUR v letu 
2012).  
 
V letu 2019 so bile, na podlagi ustavljenih izvršilnih postopkov, vloženih na sodišče, odpisane terjatve v višini 
10.273,54 EUR. Izvršilni postopki so bili ustavljeni zaradi previsokih stroškov nadaljnje izterjave glede na 
pričakovano uspešnost izterjave ali zaradi smrti dolžnikov. 
 
Seznam odpisanih terjatev in obrazložitve posameznih postavk so sestavni del popisnega elaborata. 
 
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine 
 
Na dan 31.12.2019 ni danih predujmov in varščin. 
 
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2019 znašajo 926.844 EUR in 
jih sestavljajo: 
- kratkoročne terjatve do ZZZS v višini 884.581 EUR (poračun akontacij, pripravniki, SVIT, CT, specializanti, 
konvencije, socialno ogroženi) 
- nezapadle terjatve do ostalih uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 42.263 EUR. 
 
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
 
Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2019 zavod ni imel. 
 
Kotni skupine 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 
 
Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2019 zavod ni imel. 
 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
 
Kratkoročne terjatve (refundacije boleznin in invalidnin) na dan 31.12.2019 znašajo 46.715 EUR, terjatve za 
vstopni DDV znašajo 499 EUR in ostale terjatve znašajo 7.193 EUR. 
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Kotni skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 
 
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2019 predstavljajo v naprej odobrene kadrovske štipendije za 
šolsko leto 2019/2020 v višini 3.000 EUR, v naprej plačan certifikat v višini 232,74 EUR ter v naprej plačane 
obratovalne stroške za najemnico v višini 157,65 EUR. 
 

4. Zaloge 
 
Nabava vsega materiala je vrednotena po dejanskih cenah. Poraba zalog zdravstvenega materiala je 
vrednotena po FIFO metodi, vse ostale zaloge pa po povprečnih cenah. Zaloge na dan 31.12.2019 znašajo 
114.204 EUR in predstavljajo 1,17% aktive ter so višje od zalog na dan 31.12.2018 za 14.810 EUR (14,9%). 
 
Podrobno stanje zalog na dan 31.12.2019, primerjano s stanjem na dan 31.12.2018 je prikazano  v spodnji 
tabeli. 
 
Konto Naziv konta 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks 

(7/6) 
  1 3 4 5 6 7 8 

31001 zdravstveni 
material v lekarni 

90.289 86.130 95.124 70.182 80.606 0,74 

31002 živila 4.282 4.016 3.684 3.564 5.523 0,97 

31003 tehnični material 126 306 202 93 127 0,46 

31004 čistilni material 2.928 1.486 1.841 2.202 2.673 1,20 

31006 ostali potrošni 
material 

2.845 3.045 2.554 2.024 2.967 0,79 

3102 kurivo 12.360 12.299 13.279 14.781 18.178 1,11 

3104 pisarniški material 5.259 7.055 4.733 6.548 4.129 1,38 

  Skupaj 118.089 114.337 121.417 99.394 114.204 0,82 

 
Ocenjujemo, da zaloge zdravstvenega materiala v lekarni zadostujejo za 10 dnevno poslovanje, živil za 5 
dnevno, čistilnega in pisarniškega materiala za 10 dnevno poslovanje in kuriva za ogrevanje največ 14 zelo 
mrzlih dni (zavod za ogrevanje sicer uporablja plin). 
 
 
1.1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

2. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v višini  3.346.796 EUR predstavljajo 34,41% delež 
vseh obveznosti ter so se v primerjavi z letom 2018 zvišale za 3,68% (118.935 EUR). 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini so se zvišale za 386.757 EUR, kratkoročne 
obveznosti do zaposlenih so se zmanjšale za 329.295 EUR, kratkoročne obveznosti do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta so se zmanjšale za 17.115 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so 
se povečale za 8.645 EUR, pasivne časovne razmejitve pa so se zmanjšale za 1.800 EUR. 
 
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2019 znaša 847.186 EUR. Obveznosti se nanašajo na: 
- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 500.515 EUR, ki je bila v celoti izplačana 10. 
januarja 2020; 
- obveznost za vkalkuliran strošek ur iz prerazporejenega delovnega časa, za skupno 9.346  ur, vrednotenih 
po urni postavki za redno delo, v višini 115.661,80 EUR. Ostale ure iz prerazporejenega delovnega časa 
bodo izplačane, če jih ne bo mogoče koristiti in če bodo zagotovljena likvidnostna sredstva.  
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Konti skupine 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znašajo 1.542.847 EUR, od tega zapadlih 
516.538 EUR. Obveznosti do dobaviteljev je zavod poravnal v roku od 60 do 120 dni, povprečno pa v 95,89 
dneh. Seznam neplačanih zapadlih obveznosti po dobaviteljih je sestavni del popisnega elaborata.  
 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2019 znašajo 204.276 EUR. 
 
Nanašajo se na: 
- obveznosti za dajatve od plač za mesec december v višini 128.193,49 EUR, 
- obveznosti za izplačila po pogodbah o delu v višini  39.686,48 EUR, 
- obveznosti za DDV v višini 4.154 EUR, 
- obveznosti RTV prispevka 25,50 EUR, 
- obveznosti za davek na določene prejemke v višini 11.177,59 EUR, 
- obveznosti za davek po odbitku po podjemnih pogodbah 9.380,01 EUR, 
- obveznost za dodatno pokojninsko zavarovanje 11.659,14 EUR. 
 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2019 znašajo 750.547 
EUR, od tega zapadlih 479.741 EUR. Seznam neplačanih zapadlih obveznosti po uporabnikih enotnega 
kontnega načrta je sestavni del popisnega elaborata.  
 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve 
 
Vnaprej vračunani odhodki (prejete kavcije za bergle) po stanju na dan 31.12.2019 znašajo 1.940 EUR. 
 

3. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 

53,84% delež celotne pasive predstavljajo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in so, primerjana na 
leto 2018, nižja za 3,78% (363.324 EUR). 
 
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Dolgoročno odloženi prihodki na kontih podskupine 920 po stanju na dan 31.12.2019 znašajo 622.608 EUR 
in izkazujejo vkalkulirane obveznosti za odvod 20% deleža amortizacije ustanovitelju na podlagi Zakona o 
investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 – 1999 
(ZIJZ – UR.l.RS, št. 19/94, 28/00, 111/01 in 76/08) in prejeta sredstva namesto garancije izvajalca 
investicije. 
 
Sredstva namenjena nadomeščanju stroškov amortizacije na kontih podskupine 922 po stanju na dan 
31.12.2019 znašajo 359.438,07 EUR. 
 
Konti skupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
 
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2019 znaša 
5.235.877 EUR. V primerjavi z letom 2018 so se te obveznosti zmanjšale za 363.323 EUR. 
 
Konti skupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki 
 
Na dan 31.12.2019 zavod izkazuje 160.126 EUR presežka prihodkov nad odhodki (presežek odhodkov nad 
prihodki realiziran v letu 2016 v višini 337.905 EUR, presežek odhodkov nad prihodki realiziran v letu 2017 v 
višini 205.306 EUR, presežek prihodkov nad odhodki realiziran v letu 2018 v višini 160.394,65 EUR) 
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Konti skupine 986 – Presežek odhodkov nad prihodki 
 
Na dan 31.12.2019 zavod ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki. 
 

4. Konti izven bilančne knjižbe 
 
Na kontih izven bilančne evidence so evidentirane: 
- zaloge zdravil in zdravstvenega materiala, ki so last Zavoda RS za blagovne rezerve v višini 14.708,56 

EUR, 
- investicija v kotlarno v višini 683.157,56 EUR, katere investitor je PETROL d. d. Ljubljana na podlagi 

Pogodbe za pogodbeno zagotavljanje prihranka energije in dobavo energenta, sklenjene dne 16.5.2006. 
Investicija preide v last bolnišnice oz. ustanovitelja po 15. letih in 

- prejete bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem 
roku v višini 281.317,57 EUR. 

 
 
1.2. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 
 

Izkazuje kumulativni prikaz podatkov od 1.1. do 31.12.2019  (začetna stanja + povečanja - zmanjšanja) po 
posameznih kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so 
usklajena z bilanco stanja. 
 
 

1.3. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL 
 
Izkazuje kumulativni prikaz podatkov od 1.1. do 31.12.2019  (začetna stanja + povečanja  - zmanjšanja) po 
posameznih kategorijah finančnih naložb in posojil, ki so usklajena z bilanco stanja. 
 
 

1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje celotne prihodke in odhodke ter izkazuje presežek prihodkov v višini 
542.944 EUR. 

 
Celotni prihodki doseženi v letu 2019 znašajo 18.946.660 EUR in so bili za 8,42% (1.470.742 EUR) višji od 
doseženih v letu 2018 in višji od načrtovanih za 5,29% (951.941 EUR).  

 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 97,85%, finančni prihodki 0,01% in drugi prihodki 2,14% celotnih 
prihodkov doseženih v letu 2019. 

    
Finančni načrt 

2018 2019 2019 3/2 3/4

1 2 3 4 5 6

A) Prihodki od poslovanja 17.429.219 18.540.657 17.977.769 106,38 103,13

iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 13.369.947 14.323.349 13.822.100 107,13 103,63

iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja 2.051.114 2.143.605 2.129.170 104,51 100,68
iz doplačil do polne cene,  konvencij, 
nadstandarda, samoplačnikov 541.967 635.944 570.000 117,34 111,57

od prodaje drugih proizvodov in storitev 1.466.191 1.437.759 1.456.499 98,06 98,71

B) Finančni prihodki 1.742 257 1.800 14,75 14,28

C) Drugi prihodki 44.800 405.746 15.000 905,68 2.704,97

Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki 157 150 0,00

CELOTNI PRIHODKI 17.475.918 18.946.660 17.994.719 108,42 105,29

Naziv podskupine kontov

REALIZACIJA Indeks
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Največji delež prihodkov od poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Ti prihodki so višji od načrtovanih za 3,63% in višji od doseženih v letu 2018 za 7,13%.   
 
V letu 2019 je v prihodke vključenih tudi 10.150,70 EUR (8.100 EUR v letu 2018, 14.266 EUR v letu 2017, 
6.690,99 EUR v letu 2016, 5.715 EUR v letu 2015, 9.508 EUR v letu 2014, 41.718 EUR v letu 2013) 
denarnih sredstev za vzdrževanje medicinske opreme, zbranih iz naslova odloženega kazenskega pregona 
Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in 17.209 EUR (19.731,09 EUR v letu 2018, 20.971 EUR 
v letu 2017, 41.091 EUR v letu 2016, 27.150 EUR v letu 2015, 32.437 v letu 2014, 35.269 EUR v letu 2013)  
ostalih namenskih donacij domačih pravnih in fizičnih oseb. 
 
Neplačani prihodki znašajo 1.188.884 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V 
celotnem prihodku predstavljajo 6,27%. Terjatve so v glavnem redno poravnane.  

Neporavnane terjatve iz leta 2019 in starejše so v postopku izterjave preko sodišča.  Podrobnejše pojasnilo 
o neplačanih prihodkih je podano pri pojasnilu bilance stanja.  

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani prihodki so prikazani v preglednici: 
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Finančni načrt 

2018 2019 2019 3/2 3/4

1 2 3 4 5 6

A) Prihodki od poslovanja 17.429.219 18.540.657 17.977.769 106,38 103,13

iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 13.369.947 14.323.349 13.822.100 107,13 103,63

bolnišnična dejavnost 7.928.032 8.710.923 109,87

dispanzernska dejavnosti gin. 245.863 256.368 104,27

specialistična ambulantna dejavnost 4.065.358 4.191.244 103,10

f izioterapija 145.976 136.115 93,24

NBO, PBZ in sobivanje starša 966.762 1.013.436 104,83

nacionalni program in program Svit 17.956 15.263 85,00

iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja 2.051.114 2.143.605 2.129.170 104,51 100,68

bolnišnična dejavnost 1.373.217 1.393.484 101,48 65,45

ambulantno specialistična dejavnost 677.897 750.121 110,65
iz doplačil do polne cene,  konvencij, nadstandarda, 
samoplačnikov 541.967 635.944 570.000 117,34 111,57

doplačila do polne cene 42.712 44.913 46.000 105,15 97,64

nadstandard (Vzajemna + samoplačniki) 8.500 17.138 10.000 201,62 171,38

samoplačniki (f izične osebe) 93.872 166.081 99.500 176,92 166,92

samoplačniki (pravne osebe) 52.914 58.560 58.000 110,67 100,97

konvencije in begunci 343.969 349.252 356.500 101,54 97,97

od prodaje drugih proizvodov in storitev 1.466.191 1.437.759 1.456.499 98,06 98,71

zaposlovanje javna dela, usposabljanja 24.802 24.647 20.000 99,38 123,24

Projekt Most 19.190 66.307 70.010 345,53 94,71

zaposlovanje specializantov 973.533 856.709 887.256 88,00 96,56

zaposlovanje pripravnikov, sekundarijev 119.855 149.985 109.233 125,14 137,31

menza 117.520 134.367 130.000 114,34 103,36

spremstvo bolnikov 3.678 3.057 4.000 83,12 76,43

zdravniški pregledi za zaposlene 3.583 19.160 8.600 534,75 222,79

provizija Adriatic, Vzajemna, Triglav 12.608 13.283 13.000 105,35 102,18

skladiščenje blagovnih rezerv 3.893 3.893 4.000 100,00 97,33

donacije za zdravila, vzdrževanje opreme, literaturo, DI 14.748 28.842 35.000 195,57 82,41

donacije za izobraževanje 19.731 17.209 22.400 87,22 76,83
drugo (delo zdravnikov v drugem zavodu,  odvzemi krvi, 
mentorstvo, raziskave, obdukcije KOP) 153.050 120.300 153.000 78,60 78,63

B) Finančni prihodki 1.742 257 1.800 14,75 14,28

od obresti od depozitov 0

od obresti sredstev na vpogled 0

ostali (zamudne obresti, opomini, tožbe, …) 1.742 257 1.800 14,75 14,28

C) Drugi prihodki 44.800 405.746 15.000 905,68 2.704,97

Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki 157 150

od prodaje OS 0

drugi (odbitni delež DDV, odškodnine zavarovalnice) 157 150

CELOTNI PRIHODKI 17.475.918 18.946.660 17.994.719 108,42 105,29

Naziv podskupine kontov

REALIZACIJA Indeks

13.822.100

2.129.170

 
 

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 18.403.717 EUR in so bili za 6,28% (1.088.194 EUR) višji 
od doseženih v letu 2018 in 2,27% (408.999 EUR) višji od načrtovanih. 
 
Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani odhodki so prikazani v preglednici: 
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Naziv podskupine kontov REALIZACIJA Finančni načrt  Indeks 

  2018 2019 2019 3/2 3/4 

1 2 3 4 5 6 

A) Stroški  materiala in storitev  5.719.143 6.504.291 5.697.448 113,73 114,16 

stroški materiala 3.368.291 3.593.064 3.395.201 106,67 105,83 

zdravila 963.555 1.090.057 978.064 113,13 111,45 

medicinski pripomočki 624.633 574.533 624.324 91,98 92,02 

ostali zdravstveni material 1.271.672 1.371.883 1.278.360 107,88 107,32 

živila  148.546 155.172 150.254 104,46 103,27 

pralna in čistilna sredstva 36.674 35.089 37.114 95,68 94,54 

voda 22.453 26.145 22.711 116,44 115,12 

električna energija 117.085 139.192 118.492 118,88 117,47 

kurivo za ogrevanje 75.661 77.589 76.570 102,55 101,33 

strokovna literatura 1.207 3.231 1.222 267,69 264,40 

pisarniški material 48.037 51.017 48.614 106,20 104,94 
ostali material (toaletni papir, 
papirnate brisače, PVC jedilni 
pribor, žarnice, krpe za čiščenje, 
obutev, …) 58.768 69.156 59.476 117,68 116,28 

stroški storitev 2.350.852 2.911.227 2.302.247 123,84 126,45 

laboratorijske storitve 683.406 709.470 683.406 103,81 103,81 

ostale zdravstvene storitve 50.806 100.185 51.000 197,19 196,44 

pranje perila 104.947 115.115 110.000 109,69 104,65 

vzdrževanje 538.744 747.872 480.941 138,82 155,50 

- medicinske opreme 246.956 264.414 210.941 107,07 125,35 

- komunikacijske opreme 120.123 126.572 125.000 105,37 101,26 

- objektov 100.444 258.212 75.000 257,07 344,28 

- druge opreme in DI 71.221 98.674 70.000 138,55 140,96 

najemnine (rač. licence, VAC, …) 31.169 59.513 32.000 190,94 185,98 

zavarovalne premije 110.973 124.911 112.000 112,56 111,53 

plačilni in bančni promet 1.878 3.251 1.600 173,11 203,19 

notranje revizije 2.131 6.698 4.500 314,31 148,84 
intelektualne storitve 
(izobraževanje, svetovanje, 
odvetništvo …) 57.298 50.795 55.000 88,65 92,35 

telefonski in poštni promet 56.962 64.304 57.000 112,89 112,81 

komunalne in prevozne storitve 114.764 140.744 110.000 122,64 127,95 

povračila stroškov v zvezi z delom 96.962 80.822 88.000 83,35 91,84 
- dnevnice in prevoz na službeni 
poti 4.093 5.449 4.000 133,13 136,23 

- volonterstvo       #DEL/0! #DEL/0! 
- izobraževanje (kotizacije, šolnine, 
prevoz, prehrana,…) 92.869 75.373 84.000 81,16 89,73 

pogodbe o delu in avtorski honorarji 442.621 622.368 460.000 140,61 135,30 

sejnine 2.258 2.087 2.300 92,43 90,74 

študentsko delo 15.426 35.343 15.400 229,11 229,50 
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reprezentanca 1.845 2.340 1.900 126,83 123,16 
ostale storitve (naročnine, čiščenje, 
urejanje okolice,varstvo pri delu, 
požarni red …) 38.662 45.409 37.200 117,45 122,07 

B) Stroški dela 10.798.119 11.104.359 11.505.848 102,84 96,51 

plače 6.873.412 7.012.388 7.311.998 102,02 95,90 

nadomestila plač 1.529.465 1.583.781 1.627.868 103,55 97,29 
prispevki za socialno varnost 
delodajalcev  1.361.722 1.397.758 1.437.938 102,65 97,21 

drugi stroški dela 1.033.520 1.110.432   107,44 #DEL/0! 

- potni stroški (prevoz na delo) 241.101 251.142 250.766 104,16 100,15 

- prehrana med delom 283.377 291.487 297.855 102,86 97,86 

- dodatno pokojninsko zavarovanje 133.397 136.716 135.643 102,49 100,79 

- jubilejne nagrade  5.429 17.296 18.076 318,59 95,68 

- odpravnine 56.308 84.476 102.724 150,02 82,24 

- regres za letni dopust 304.481 319.158 312.980 104,82 101,97 
- solidarnostne pomoči in drugi 
stroški dela 9.427 10.157 10.000 107,74 101,57 

C) Amortizacija 504.848 634.864 635.822 125,75 99,85 
neopredmetenih in opredmetenih 
OS iz lastnih virov 445.146 582.055 460.000 130,76 126,53 

odvod Ministrstvu za zdravje    -3.995 122.000 #DEL/0! -3.054,12 
neopredmetenih in opredmetenih 
OS iz tujih virov 460.051 443.417 471.100 96,38 94,12 

drobnega inventarja 59.702 52.810 53.822 88,46 98,12 
razlika do priznane amort. v ceni 
storitev         #DEL/0! 
zmanjšanje  obveznosti do virov 
sredstev  -460.051 -443.417 -471.100 96,38 94,12 

Č) Ostali drugi stroški 133.969 135.864 134.100 101,41 101,32 
dajatve, ki niso odvisne od stroškov 
dela (takse, članarine, prispevki, …) 15.298 12.676 15.000 82,86 84,51 
stroški za varstvo človekovega 
okolja 348 315 300 90,52 105,00 

štipendije dijakom in študentom 3.300 3.300 3.300 100,00 100,00 

ostali stroški (prihranki Petrol) 115.023 119.573 115.500 103,96 103,53 

D) Finančni odhodki 254 775 0 305,12 #DEL/0! 

za obresti 248 765   308,47 #DEL/0! 

drugi  6 10   166,67 #DEL/0! 

E) Drugi odhodki 155.112 12.695 19.500 8,18 65,10 
F) Prevrednotovalni poslovni 
odhodki 4.078 10.868 2.000 266,50 543,40 

CELOTNI ODHODKI 17.315.523 18.403.717 17.994.718 106,28 102,27 

Stroški materiala in storitev so v letu 2019 znašali  6.504.291EUR in so bili za 13,73% višji od doseženih v 
letu 2018 in za 14,16% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 35,34%.  
 
Višji od načrtovanih so bili stroški zdravil, ostalega zdravstvenega materiala, živil, vode, električne energije, 
kuriva za ogrevanje, strokovne literature, pisarniškega materiala, brisač, žarnic, obutve, laboratorijskih 
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storitev, ostalih zdravstvenih storitev, pranja perila, vzdrževanja, zavarovalnih premij, plačilnega in bančnega 
prometa, telefonskega in poštnega prometa, komunalnih in prevoznih storitev, povračil stroškov v zvezi z 
delom, stroški pogodbenega in študentskega dela, stroški reprezentance in ostali stroški (naročnine, 
čiščenje, urejanje okolice, varstvo pri delu).  
 
Nižji od načrtovanih so bili stroški  medicinskih pripomočkov, pralnih in čistilnih sredstev, intelektualnih 
storitev, izobraževanja, sejnin, stroški plač, nadomestil plač in prispevkov. 
 
V stroške ostalih zdravstvenih storitev, ki jih za bolnišnico opravljajo zunanji izvajalci, so všteti tudi izdatki za 
preventivne in obdobne preglede uslužbencev v medicini dela in izdatki za zdravstvene preglede 
uslužbencev, ki so občasno izpostavljeni sevanju.  
 
Skupni strošek zdravstvenih pregledov za zaposlene je v letu 2019 znašal 26.476,72 EUR (5.691,64 EUR v 
letu 2018, 11.257,99 EUR v letu 2017, 10.759 EUR v letu 2016, 9.732 EUR v letu 2015, 13.090 EUR v letu 
2014, 9.091 EUR v letu 2013, 16.530 EUR v letu 2012 in 6.970 EUR v letu 2011). 
 
V  preglednici so podrobneje prikazani stroški storitev, ki so jih za zavod opravili zunanji izvajalci v letu 2019: 
 

VRSTA STORITVE 
2019 2018 2019 2018

Neprekinjeno zdravstveno varstvo skupaj 304.200 215.877 30 20
- lastni zaposleni 0 297 0 1
- zunanji izvajalci 304.200 215.580 30 19
Delo v ambulantah skupaj 352.137 230.913 30 21
- lastni zaposleni 14.120 11.114 5 5
- zunanji izvajalci 338.017 219.799 25 16
Patološke storitve – celotna ekipa 11.493 11.555 6 7
Operativni posegi - zdravniki 0 0 0 0
Laboratorijske storitve 684.351 685.941 10 12
Pranje perila  115.115 104.947 1 1
Vzdrževanje medicinske opreme 264.414 246.956 45 45
Vzdrževanje komunikacijske opreme 126.572 120.123 22 22
Vzdrževanje objektov 258.212 100.444 19 19
Vzdrževanje druge opreme in DI 98.674 71.221 42 40
Najemnine (računalniških licenc, medicinske opreme …) 59.513 31.169 10 7
Zavarovalne premije 115.696 110.973 1 2
Intelektualne storitve (svetovanje,odvetništvo, izvršitelj) 66.708 59.430 10 12
Komunalne storitve 97.705 77.090 6 8
Ostale storitve 245.814 187.251

IZPLAČAN ZNESEK V EUR
ŠTEVILO 

IZVAJALCEV

 
 
Stroški dela so v letu 2019 znašali 11.104.359 EUR in so bili za 2,84% (306.240 EUR) višji od doseženih v 
letu 2018 in za 3,49 % (401.489 EUR) nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 60,34%. 
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur (brez udeležence javnih del) je v letu 2019 znašalo 
345,26 (339,25 v letu 2018, 331 v letu 2017, 321 v letu 2016, 314 v letu 2015, 291 v letu 2014, 286 v letu 
2013, 295 v letu 2012) in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 1,8%. 
 
V stroških dela so zajeti stroški bruto plač in nadomestil plač, prispevki delodajalca za socialno varnost in 
drugi stroški dela (dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade, odpravnine, regres za letni dopust, 
socialne pomoči in drugi stroški dela). 
 
V grafikonu je prikazana struktura stroškov bruto plač in nadomestil plač. 
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V letu 2019 je bilo izplačano: 

• Redno delo za 526.599 ur (512.155 v letu 2018, 507.701 v letu 2017, 502.606 v letu 2016, 500.325 v 
letu 2015, 465.294 v letu 2014, 442.336 v letu 2013, 461.671 v letu 2012, 439.654 v letu 2011, 
459.752  v letu 2010, 430.661  v letu 2009), 

• Nadurno delo, neprekinjeno zdravstveno varstvo in intervencije v času stalne pripravljenosti za 
56.096 ur ( 58.209 v letu 2018,53.770 v letu 2017, 40.604 ur v letu 2016, 34.365 ur v letu 2015, 
31.998 v letu 2014, 34.465 v letu 2013, 29.046 v letu 2012, 31.974 v letu 2011, 40.803 v letu 2010, 
48.555  v letu 2009),  

• Nadomestila plač (redni, izredni in študijski dopust, praznik, strokovno izobraževanje in stavka)  za 
119.471 ur (118.304 ur v letu 2018, 102.704 ur v letu 2017, 107.969 ur v letu 2016, 95.283 v letu 
2015, 88.466 v letu 2014, 103.594  v letu 2013, 104.880 ur v letu 2012, 90.423 v letu 2011, 78.437 v 
letu 2010, 91.968 v letu 2009),  

• Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda za 23.021 ur (17.610 ur v letu 2018 (17.854 ur v letu 
2017, 16.819 ur v letu 2016, 16.330 v letu 2015, 13.082 v letu 2014, 18.388 v letu 2013, 17.844 v 
letu 2012, 19.731 v letu 2011, 18.756 v letu 2010, 22.250 v letu 2009),  

• Dodatek za čas stalne pripravljenosti za 13.548 ur (12.654 ur v letu 2018, 13.012 ur v letu 2017, 
21.409 ur v letu 2016, 20.856 v letu 2015, 21.245 v letu 2014, 19.722 v letu 2013, 17.538 v letu 
2012, 9.169  v letu 2011, 9.996 v letu 2010, 9.272 v letu 2009), 

• Položajni dodatek za 22.105 ur (25.430 v letu 2018, 26.120 ur v letu 2017, 23.018 ur v letu 2016, 
23.580 v letu 2015, 20.671 v letu 2014, 22.117 v letu 2013, 22.304 v letu 2012, 22.364 v letu 2011, 
43.250 v letu 2010, 37.658 v letu 2009) v skupni višini (32.242 EUR v letu 2018, 29.015 EUR v letu 
2017,  26.478 EUR v letu 2016, 26.478 EUR v letu 2015, 22.784 EUR v letu 2014, 22.442 EUR v 
letu 2013, 22.285 EUR v letu 2012, 24.552 EUR v letu 2011, 43.250 EUR v letu 2010, 37.726 EUR v 
letu 2009).  

 
V letu 2019 je izplačanih tudi 9.346 ur iz prerazporejenega delovnega čas v višini 115.661,80 EUR, ki so bile 
vkalkulirane v stroške dela leta 2019. Ure iz prerazporejenega delovnega časa so bile vrednotene po 100% 
urni postavki za redno delo na dan 31. 12. 2017. 
 
V letu 2019 je znašala povprečna urna postavka za: 

• Redno delo 9,51 EUR bruto (9,37 EUR bruto za leto 2018, 9,09 EUR bruto za leto 2017, 8,86 EUR 
za leto 2016, 8,61 EUR za leto 2015, 8,75 EUR za leto 2014, 8,63 EUR za leto 2013, 8,45 EUR v 
letu 2012, 8,49EUR v letu 2011, 8,61 EUR za leto 2010), 

• Nadurno delo 21,58 EUR bruto (20,98 EUR bruto v letu 2018, 22,25 EUR bruto v letu 2017, 21,41 
Eur v letu 2016, 23,82 v letu 2015, 22,42EUR v letu 2014, 22,44 EUR v letu 2013, 20,99 Eur v letu 
2012, 22,13 EUR v letu 2011, 23,34 EUR v letu 2010). 

 
Povprečna bruto plača zaposlenih v zavodu je v letu 2019 znašala 2.144,43 EUR (2.178,06 EUR v letu 
2018, 2.047,09 EUR v letu 2017, 1.974,60 EUR v letu 2016, 1.954,81  EUR v letu 2015, 1.935,30 EUR v letu 
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2014, 1.883,52 EUR v letu 2013, 1.872,38 EUR v letu 2012, 1.897,61 EUR v letu 2011, 1.886,26 EUR v letu 
2010) in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala  za 0,98%. 
 
Regres za letni dopust je bil izplačan 397 uslužbencem pri plači za mesec maj (387 v letu 2018, 379  v letu 
2017, 368 v letu 2016, 335 v letu 2015, 319 v letu 2014, 353 v letu 2013, 344 v letu 2012, 323 v letu 2011, 
341 v letu 2010, 316 v letu 2009). 
 

Višina regres 886,63 
EUR

celoti
sorazmerni del glede na 

131 . Člen ZDR

sorazmerni del do 17. 
plačnega razreda -

1050,00 EUR
skupaj uslužbenci 302 66 24

delavci na javnih delih 1 4
skupaj uslužbenci 303 70 24

Število prejemnikov regresa za letni dopust v 

 
 
V letu 2019 je bila izplačana jubilejna nagrada 35 uslužbencem (16 v letu 2018, 15 v letu 2017, 15 v letu 
2016, 20 v letu 2015, 21 v letu 2014, 19 v letu 2013, 24 v letu 2012, 21 v letu 2011, 15 v letu 2010), 
odpravnina ob upokojitvi 10 uslužbencem (9  v letu 2018, 4 v letu 2017, 11 v letu 2016, 6 v letu 2015, 2 v letu 
2014, 7 v letu 2013, 6 v letu 2012, 4 v letu 2011, 8 v letu 2010). solidarnostna pomoč  11 uslužbencem (9  v 
letu 2018, 9 v letu 2017, 8 v letu 2016, 7 v letu 2015, 9 v letu 2015, 9 v letu 2014, 8 v letu 2013, 12 v letu 
2012, 19 v letu 2011, 23 v letu 2010) in odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas 3 
uslužbencem (3 v letu 2018 1 v letu 2017, 11  v letu 2016, 7 v letu 2015, 12 v letu 2014). 
 
Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 23.021 delovnih ur (17.610 v letu 2018, 
17.875 v letu 2017, 16.819 v letu 2016, 16.330 v letu 2015, 13.082 v letu 2014, 18.388 v letu 2013, 17.844 v 
letu 2012, 19.731 v letu 2011, 18.756 v letu 2010), boleznine v breme ZZZS 24.669 delovnih ur  (30.110 
delovnih ur v letu 2018, 26.880 delovnih ur v letu 2017, 22.131 v letu 2016, 24.871 v letu 2015, 19.705 v letu 
2014, 17.283 v letu 2013, 17.528 v letu 2012, 16.321 v letu 2011, 19.216 v letu 2010) in invalidne v breme 
ZPIZ-a 4176 delovnih ur  (4.596 v letu 2018, 5.200 ur v letu 2017, 5.692 v letu 2016, 6.260 v letu 2015, 
6.264 v letu 2014, 6.264 v letu 2013, 6.248  v letu 2012, 6.244 v letu 2011, 6.344 v letu 2010). V bolniškem 
staležu je bilo vsak dan 22,84 uslužbencev (22,85 v letu 2018, 21,42 v letu 2017, 18,65 v letu 2016, 19,73 v 
letu 2015, 15,70 v letu 2014, 17,08 v letu 2013, 16,94 v letu 2012, 17,26 v letu 2011, 18,18 v letu 2010). 
 
V letu 2019 je bila izplačana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 39,24% 
sredstev iz prihrankov.  
 
Na dan 31. 12. 2018 je bilo v zavodu zaposlenih 367 uslužbencev, od tega 29 invalidov, kar predstavlja 7,9%  
vseh zaposlenih (7,93 na dan 31. 12. 2018, 8,86 na dan 31. 12. 2017, 9,76 na dan 31. 12. 2016, 10,63 na 
dan 31. 12. 2015, 10,28 na dan 31. 12.2014, 11,22 na dan 31. 12. 2013, 10,29 na dan 31. 12. 2012).  
 
V letu 2019 je bilo v okviru izvajanja programa javnih del opravljenih 5604 ur (5752 v letu 2018, 3670 ur v 
letu 2017, 952 v letu 2016, 12.416 v letu 2015, 13.512 v letu 2014, 24.024 v letu 2013, 17.300 v letu 2012, 
4.512 v letu 2011 in 10.788 v letu 2010). 
 
Na dan 31. 12. 2019 je : 

• Število evidentiranih in ne izplačanih ur prerazporejenega delovnega časa za vse uslužbence 
znašalo 11.754 ur (23.911 ur na dan 31. 12. 2018, 36.268 ur na dan 31. 12. 2017, 31.297 ur na dan 
31. 12. 2016, 42.534 ur na dan 31. 12. 2015, 49.284 ur na dan 31. 12. 2014,  43.560 ur na dan 31. 
12. 2013, 24.137 ur na dan 31. 12. 2012, 16.027 ur na dan 31. 12. 2011, 7.911 ur na dan 31. 12. 
2010). 

• Bilo 3.997 dni neizkoriščenega letnega dopusta (4.591 dni na dan 31. 12. 2018, 4.420 na dan 31. 12. 
2017, 3.825 na dan 31. 12. 2016, 4.153 na dan 31. 12. 2015, 3.923 na dan 31. 12. 2014, 3.137 na 
dan 31. 12. 2013, 4.186 na dan 31. 12. 2012, 4.236 na dan 31. 12. 2011, 4.033 na dan 31. 12. 
2010), kar pomeni, da ima vsak uslužbenec povprečno 11 dni neizkoriščenega letnega dopusta (13 
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dni na dan 31. 12. 2018,  13 na dan 31. 12. 2017, 11 dni na dan 31. 12. 2016, 13 na dan 31. 12. 
2015, 13 na dan 31. 12. 2014, 11 dni na dan 31. 12. 2013, 13 na dan 31. 12. 2012, 14 na dan 31. 
12. 2011, 14 na dan 31. 12. 2010). 

 
Stroški amortizacije  (ki so zajeti med odhodki) so v letu 2019 znašali 634.864 EUR in so bili za 25,75% 
višji od doseženih v letu 2018 in za 0,15% nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih 
odhodkih znaša 3,45%. 
 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku  1.078.281,26 EUR, in sicer:  
- del amortizacije, ki je bil vračunan v stroške, znaša 443.416,51 EUR (končni rezultat skupine 462);  
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša  367.318 

EUR (podskupina 980) in  
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 76.099 EUR (podskupina 922), od tega 1.060 

EUR zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 
 
Pri obračunu amortizacije je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Po Zakonu o računovodstvu in predpisih, sprejetih na njegovi podlagi, so v stroških amortizacije obračunani 
tudi stroški nabave drobnega inventarja, ki je izkazan med opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Stroški 
drobnega inventarja takoj ob nabavi v celoti bremenijo strošek amortizacije. Med drobni inventar se uvrščajo 
vse nabave orodja, opreme in naprav, ki imajo življenjsko dobo daljšo od enega leta in vrednost manjšo od 
500,00 EUR, razen računalniških monitorjev in tiskalnikov, ki se odpisujejo po stopnji, veljavni za 
računalniško opremo. 
 
Obračunana amortizacija drobnega inventarja znaša  52.810 EUR, kar predstavlja 8,31% delež celotne 
obračunane amortizacije za leto 2019.  
 
Rezervacije v letu 2019 niso bile oblikovane. 
 
Po opravljenem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019 zavod nima obveznosti plačila 
davka.  
 
Ostali drugi stroški  so bili v letu 2019 obračunani v znesku  135.864 EUR in so bili za 1,41% višji od 
doseženih v letu 2018 ter za 1,32% višji od načrtovanih. Delež ostalih drugih stroškov v celotnih odhodkih 
znaša 0,73%.  
 
V ostalih drugih stroških so zajete štipendije v višini 3.300 EUR (3.000 EUR  v letu 2018, 9.000 EUR v letu 
2017, 17.100 EUR v letu 2016, 12.880 v letu 2015, 19.136 v letu 2014, 21.842 EUR v letu 2013, 22.005 EUR 
v letu 2012, 25.667 EUR v letu 2011), dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela (takse, članarine, 
prispevki …), v višini 12.675,54 EUR (15.298 EUR v letu 2018, 13.654 EUR v letu 2017, 14.856 EUR v letu 
2016, 15.603 v letu 2015, 14.270 EUR v letu 2014, 19.138 EUR v letu 2013, 16.513 EUR v letu 2012, 15.692 
EUR v letu 2011),  stroški prihranka za energijo, priznani Petrolu d. d. Ljubljana za leto 2019 znašajo 
119.572,99 EUR (115.023 EUR v letu 2018, 112.308 EUR za leto 2017, 115.219 EUR za leto 2016 in 
obračunani stroški za leto 2015 v višini 1.084 EUR, 112.946 za leto 2015, 61.631 za leto 2014, 132.155 za 
leto 2013, 118.463 EUR za leto 2012, 221.625 EUR v letu 2011 - prihranki izračunani za leto 2010 in 2011) 
na podlagi Pogodbe za pogodbeno zagotavljanje prihranka energije in dobavo energenta, sklenjene dne 
16.5.2006.  
 
Finančni odhodki so v letu 2019 znašali  775 EUR in v glavnem predstavljajo izravnave med letom.  
 
Zavod je v letu 2019 imel 12.695 EUR drugih odhodkov. V drugih odhodkih so zajete pogodbene kazni, 
plačane Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za finančno – medicinske nadzore v višini 10.000 
EUR in plačane odškodnine bolnikom v višini 2.500 EUR.  
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2019 znašali 10.868 EUR. 
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Odbitni delež po končnem obračunu DDV za leto 2019 znaša 1%. 
 
V preglednici so prikazani celotni prihodki in odhodki, stroški materiala in storitev, stroški dela in amortizacija 
ter deleži posameznih skupin stroškov v celotnem prihodku za leta od 2000 do 2019. 
 

Leto

Število 
delavcev 

iz ur

celotni 
prihodki         v 

EUR
celotni odhodki         

v EUR

stroški 
materiala in 

storitev           
v EUR

delež v 
celotnih 
prihodkih 
v %   4:2

stroški dela     
v EUR

delež v 
celotnih 
prihodkih      

6:2

amortizaci
ja     v 
EUR

delež v 
celotnih 
prihodkih   

8:2

Rezultat 
poslovanja    

2-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019 345,00 18.946.660 18.403.717 6.504.291 35,34 11.104.358 60,34 634.864 3,45       542.943   
2018 342 17.475.918 17.315.523 5.719.144 32,73 10.798.118 61,79 504.848 2,89       160.395   
2017 331 16.734.701         16.940.008      5.767.469   34,46   10.389.026   62,08  624.270   3,73 -205.307
2016 322 15.673.786 16.011.691 5.979.985 38,15 9.374.851 59,81 493.433 3,15 -337.905
2015 320 15.643.968 15.374.905 5.892.677 37,67 8.767.691 56,05 506.584 3,24 269.063
2014 291 14.758.422 14.748.124 5.454.451 36,96 8.506.463 57,64 608.541 4,12 10.298
2013 286 14.253.078 14.496.999 5.541.600 38,88 8.350.000 58,58 554.608 3,89 -243.921
2012 295 14.812.739 14.784.011 5.849.641 39,49 8.168.676 55,15 584.270 3,94 28.728
2011 279 14.564.022 14.532.963 5.554.064 38,14 8.025.319 55,10 663.986 4,56 31.059
2010 300 14.179.675 14.500.792 5.531.811 39,01 8.223.908 58,00 596.380 4,21 -321.117
2009 290 13.527.662 13.523.893 4.807.150 35,54 8.075.580 59,70 588.022 4,35 3.769
2008 289 13.011.818 12.787.015 4.763.796 36,61 7.288.217 56,01 518.282 3,98 224.803
2007 275 10.241.367 10.222.467 3.721.474 36,34 6.098.098 59,54 335.772 3,28 18.900
2006 261 9.491.525 9.445.180 3.003.413 31,64 6.063.817 63,89 358.404 3,78 46.345
2005 252 9.141.195 8.954.878 2.741.896 29,99 5.826.923 63,74 345.301 3,78 186.317
2004 254 8.541.057 8.634.427 2.603.167 30,48 5.626.218 65,87 389.822 4,56 -93.370
2003 251 8.044.116 8.037.636 2.376.055 29,54 5.259.447 65,38 381.121 4,74 6.480
2002 248 7.553.613 7.651.448 2.344.225 31,03 4.896.975 64,83 378.446 5,01 -97.835
2001 243 7.128.947 7.169.759 2.073.306 29,08 4.737.206 66,45 291.379 4,09 -40.812
2000 245 6.264.308 6.263.070 1.738.787 27,76 4.173.540 66,62 324.170 5,17 1.238

 
 
 
POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki, brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb, izkazuje pozitiven 
poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 542.944 EUR in predstavlja 2,86% celotnih 
prihodkov zavoda v letu 2019.  
 
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2019 obračunan in znaša 0 EUR. 
 
Dosežen poslovni izid je za 382.550 EUR višji od doseženega v letu 2018 in za 542.944 EUR višji od 
načrtovanega.  
 
Stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2019 znaša 160.126 EUR in izkazuje presežek 
odhodkov realiziran v letu 2016 v višini 337.905 EUR, presežek odhodkov realiziran v letu 2017 v višini 
205.307 EUR, presežek prihodkov nad odhodki realiziran v letu 2018 v višini 160.394 EUR in presežek 
prihodkov nad odhodki v letu 2019 v višini 542.944 EUR. 
 
 

1.5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
 
Pripoznani prihodki in odhodki so knjiženi evidenčno in upoštevajo računovodsko načelo denarnega toka, in 
sicer: 

1. da je poslovni dogodek nastal in 
2. da je prišlo do prejema ali izplačila denarja. 

 
Evidenčno izkazovanje zagotavlja primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih 
sredstev.  
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Celotni prihodki so se, v primerjavi z realiziranimi v letu 2018, zvišali za 2,01%, v primerjavi z načrtovanimi 
za leto 2019 pa so se zmanjšali za 1,93%. 
 
Iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so se prihodki, glede na leto 2018, zvišali za 2,26%, predvsem 
zaradi zvišanja prejetih sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.  
 
Med prihodke za izvajanje javne službe so zajeti tudi vsi prihodki od prejetih donacij in finančni prihodki. 
 
Prihodki po načelu denarnega toka iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so se v letu 2019, v primerjavi 
z letom 2018, zmanjšali za 5,94%.  
 
Celotni odhodki so, glede na načrtovane za leto 2019, višji za 2,36%, primerjani na leto 2018, pa višji za 
8,05%. Investicijski odhodki so za 114,13% (751.698 EUR ) višji kot tisti, ki so bili realizirani v letu 2018. 
 
V izkazu ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki v višini 789.345 EUR je nastal predvsem zaradi v 
januarju nakazane decembrske akontacije ZZZS-ja ter za poračun za storitve opravljene v oktobru, 
novembru in decembru 2019. 
 
Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so prikazani v 
spodnji preglednici: 
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Naziv podskupine kontov Finančni načrt 

2018 2019 2019 3/2 3/4
1 2 3 4 5 6

I. SKUPAJ PRIHODKI 17.833.528 18.192.582 18.550.500 102,01 98,07
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 17.298.159 17.688.988 18.126.500 102,26 97,59
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 14.914.502 14.895.008 15.626.500 99,87 95,32
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 24.416 426.276 50.000 1.745,89 852,55
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 24.416 426.276 50.000 1.745,89 852,55
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 10.316 4.520 25.000 43,81 18,08
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 10.316 4.520 25.000 43,81 18,08
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 14.878.510 14.462.773 15.480.000 97,21 93,43
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 14.246.540 13.745.390 14.780.000 96,48 93,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 631.970 717.383 700.000 113,52 102,48
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 1.260 1.439 1.500 114,23 95,95
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 1.260 1.439 1.500 114,23 95,95
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 70.000 0,00
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 2.383.657 2.793.981 2.500.000 117,21 111,76
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

Prejete obresti 229 0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 2.295.469 2.580.569 2.450.000 112,42 105,33
Kapitalski prihodki 20.000

Prejete donacije iz domačih virov 87.959 193.412 50.000 219,89 386,82
Prejete donacije iz tujine

Donacije za odpravo posledic narvnih nesreč

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 535.369 503.594 424.000 94,06 118,77
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 527.440 503.594 420.000 95,48 119,90
Prejete obresti

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 7.929 4.000 0,00 0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

II. SKUPAJ ODHODKI 17.567.819 18.981.927 18.545.170 108,05 102,36
1. ODHODKI ZA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 17.172.065 18.495.643 18.122.170 107,71 102,06
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 9.244.522 9.515.844 9.885.000 102,93 96,27
Plače in dodatki 7.146.090 7.441.226 7.650.000 104,13 97,27
Regres za letni dopust 296.050 311.621 315.000 105,26 98,93
Povračila in nadomestila 514.269 526.644 570.000 102,41 92,39
Sredstva za delovno uspešnost 141.313 86.015 140.000 60,87 61,44
Sredstva za nadurno delo 1.081.895 1.040.728 1.150.000 96,19 90,50
Drugi izdatki zaposlenim 64.905 109.610 60.000 168,88 182,68
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.481.212 1.526.048 1.597.170 103,03 95,55
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 744.067 764.610 810.000 102,76 94,40
Prispevek za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu 597.211 612.775 645.000 102,61 95,00
Prispevek za zaposlovanje 7.767 7.725 8.500 99,46 90,88
Prispevek za starševsko varstvo 8.394 8.623 8.670 102,73 99,46
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 123.773 132.315 125.000 106,90 105,85
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 5.783.869 6.039.076 5.485.000 104,41 110,10
Pisarniški in splošni material in storitve 473.100 488.376 450.000 103,23 108,53
Posebni material in storitve 3.380.455 3.567.662 3.400.000 105,54 104,93
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 401.714 431.492 400.000 107,41 107,87
Prevozni stroški in storitve 40.046 35.651 40.000 89,03 89,13
Izdatki za službena potovanja 29.429 32.446 28.000 110,25 115,88
Tekoče vzdrževanje 652.526 661.007 510.000 101,30 129,61
Poslovne najemnine in zakupnine 36.228 59.358 37.000 163,85 160,43
Kazni in odškodnine 150.895 11.279 7,47
Davek od dohodka pravnih oseb

Drugi operativni odhodki 619.476 751.805 620.000 121,36 121,26
D. Plačila domačih obresti 248 763 307,66
E. Plačila tujih obresti

F. Subvencije

G Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.600 3.600 10.000 100,00 36,00
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

I. Drugi tekoči domači transferji

J. Investicijski odhodki 658.614 1.410.312 1.145.000 214,13 123,17
Nakup opreme 617.224 1.173.190 110.000 190,08 1.066,54
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 616

Investicijsko vzrževanje in obnove 0 3.299 30.000 11,00
Nakup nematerialnega premoženja 24.182 24.798 102,55
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 17.208 208.408 15.000 1.211,11 1.389,39
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 395.754 486.284 423.000 122,88 114,96
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 221.602 270.910 240.000 122,25 112,88
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 35.506 43.446 41.000 122,36 105,97
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 138.646 171.928 142.000 124,01 121,08

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 265.709 -789.345 5.330 -297,07 -14.809,47

REALIZACIJA Indeks
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1.6. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

 
Zavod v letu 2019 ne izkazuje finančnih terjatev in naložb. 
 
 

1.7. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov je izkazan skupni znesek zmanjšanja sredstev na 
računih (789.343 EUR) iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 
 
 

1.8. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov 
in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne 
službe in na prihodke in odhodke iz naslova 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 je upoštevano navodilo Ministrstva za zdravje, št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010. 
Prihodki od oskrbe beguncev, finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so 
izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe. 
 
Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe znašajo 18.002.623 EUR in predstavljajo 95,01% 
celotnih prihodkov, v primerjavi z letom 2018 so se zvišali za  5,94% (1.009.735 EUR). 
 
Tržni prihodki znašajo 538.032 EUR in predstavljajo 4,99% celotnih prihodkov, v primerjavi z letom 2018 so 
se zvišali za 23,30% (101.701 EUR).  
 
Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem: 

- dela zdravnikov (specializantov) v drugih zavodih v višini 47.046 EUR (98.551 EUR v letu 
2018, 120.463 EUR  v letu 2017, 113.609 EUR v letu 2016, 92.194 EUR v letu 2015), 

- storitev v  menzi v višini 134.367 EUR (117.520 EUR v letu 2018, 106.534 EUR v letu 2017, 
102.322 EUR  v letu 2016, 92.064 EUR v letu 2015, 93.898 EUR v letu 2014, 99.828 EUR v 
letu 2013, 131.111 EUR v letu 2012), 

- laboratorijskih storitev za zunanje naročnike v višini 66.667 EUR (51.650 EUR v letu 2018, 
58.565 EUR v letu 2017, 44.021 EUR v letu 2016, 29.948 EUR v letu 2015, 34.934 EUR v 
letu 2014, 91.418 EUR v letu 2013, 91.776 EUR v letu 2012), 

- zdravstvenih in nadstandardnih storitev za samoplačnike v višini 183.219 EUR (102.372 
EUR v letu 2018, 43.569 EUR v letu 2017, 46.452 EUR v letu 2016, 28.691 v letu 2015, 
31.271 v letu 2014, 35.323 v letu 2013, 35.640 EUR v letu 2012) in  

- ostalih storitev (klinična praksa študentov, spremstva pacientov, skladiščenje blagovnih 
rezerv, provizija (Adriatic, Vzajemna, Triglav), zdravniški pregledi za zaposlene, program 
DORA, …) v višini 106.733 EUR (66.238 EUR v letu 2018, 56.650 EUR v letu 2017, 62.431 
EUR v letu 2016, 71.004 v letu 2015, 60.993 v letu 2014, 66.360 v letu 2013, 95.041 EUR v 
letu 2012). 

 
Za delitev odhodkov v letu 2019 je, tako kot v preteklih letih, uporabljeno razmerje med tržnimi prihodki in 
prihodki iz poslovanja iz naslova javne službe (AOP 660) Izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti  
(drugi odstavek 23. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava). 
 
Zavod tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2019 ni izplačal delovne uspešnosti iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu. 
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Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša 527.273 EUR, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa 15.671  EUR presežka prihodkov nad odhodki. 
 

LETO 2018 LETO 2019
Dejavnost Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid

javne službe 17.039.588 16.883.207 156.381 18.408.628 17.881.355 527.273
tržna dejavnost 436.331 432.318 4.013 538.032 522.361 15.671
SKUPAJ 17.475.919 17.315.525 160.394 18.946.660 18.403.716 542.944  
 

2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA NA PODLAGI RAČUNOVODSKIH 
PODATKOV  
 
Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj opozarja na uravnoteženost poslovanja zavoda v obračunskem 
obdobju. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar dosežen kazalnik znaša 1 ali več kot 1. V letu 2019 
znaša kazalnik 1,03,  kar izkazuje dosežen pozitivni poslovni izid. 
 
Delež amortizacije v pogodbah ZZZS v letu 2019 znaša 4,346% in se je, v primerjavi z letom 2018, 
povečal za 4,92%. Za izračun priznane amortizacije s strani ZZZS je upoštevan finančni načrt za končni 
obračun ZZZS za leto 2019. 
 
Delež porabljenih amortizacijskih sredstev kaže, da so bile naložbe v osnovna sredstva iz amortizacij v 
letu 2019 višje od amortizacije, priznane v ceni storitev za leto 2019. 
 
Kazalnik stopnje odpisanosti opreme  za leto 2019 znaša 79,48 in se je, glede na leto 2018, znižal za 
6,62%. Ta kazalnik pomeni, da popravek vrednosti opreme predstavlja 79,48% nabavne vrednosti opreme. 
Kazalnik kaže zelo visoko stopnjo odpisanosti opreme. 
 
Kazalnik vezave zalog materiala ali koeficient obračanja zalog kaže, da so se celotne zaloge materiala v 
letu 2019 obnovile 31-krat, oziroma povprečno v 11,60 dneh, v letu 2018 34-krat, oziroma povprečno v 10,77  
dneh, v letu 2017 pa 29-krat ali v 12,56 dneh. V zalogah ni vključenega stanja zalog zdravil in zdravstvenega 
materiala na oddelkih. 
  
Kazalnik deleža terjatev v celotnih prihodkih kaže, da terjatve v letu 2019 v celotnih prihodkih 
predstavljajo 0,07%, v letu 2018 so predstavljale 0,02%. 
 
Kazalnik plačilne sposobnosti na dan 31. 12. 2019 znaša 1,598 in pomeni, da so bile obveznosti za prejeti 
material, opremo ali opravljene storitve plačane pozneje kot zapadejo v plačilo. Zavod je svoje obveznosti v 
letu 2019 poravnaval  povprečno v 95,89 dneh (v  95,97 dneh v letu 2018, v 79,03 dneh v letu 2017, v 76,36 
dneh v letu 2016, v 74,55 dneh v letu 2015, v 59,57 dneh v letu 2014, v 48,10 dneh v letu 2013, v 31,78 
dneh v letu 2012, v 32,48 dneh v letu 2011 in v 48,63 dneh v letu 2010). Z večino dobaviteljev je bil v letu 
2018 dogovorjen v skladu z 9. členom Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti 
javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija 60-dnevni plačilni rok. 
 
Slabša plačilna sposobnost je posledica investicij v preteklih letih, katerih vir so bili tekoči prihodki. 
 
Dobave materiala in storitev s strani dobaviteljev zaradi slabše plačilne sposobnosti zavoda niso bile 
motene. 
 
Po sklepu Vlade Republike Slovenije smo 23.12.2019 zaradi preprečitve škodljivih materialnih posledic na 
izvajanje programa javne zdravstvene dejavnosti za poplačilo neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova 
ustanoviteljskih obveznosti prejeli sredstva v višini 320.528,88 EUR, ki so bila namensko porabljena. Žal se 
zaradi zamika tretje decembrske akontacije ZZZS-ja in poračuna razlike za obdobje oktober – december 
2019 (skupaj 430.440 EUR) stanje neporavnanih zapadlih obveznosti ni bistveno izboljšalo.  
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Kazalnik zapadlih obveznosti je 1,84, kar pomeni, da je na dan 31. 12. 2019 zavod imel zapadle 
neporavnane obveznosti do dobaviteljev. V primerjavi z letom 2018 se je povečal za 16,45 %. Kazalnik je 
izračunan iz stanja zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31. 12., primerjan s povprečnim mesečnim 
prometom dobaviteljev materiala in storitev. Ciljna vrednost koeficienta je 0. 
 
Kazalnik zadolženosti izraža vrednost tujih virov (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, do zaposlenih in 
dolgoročne pasivne časovne razmejitve) v vseh obveznostih do virov sredstev (celotna pasiva) in za leto 
2019 znaša 0,445. V letu 2019 se je kazalnik, v primerjavi z letom 2018, zvišal za 1,13%. Z višanjem 
vrednosti kazalnika se viša stopnja zadolženosti.  
 
Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi za leto 2019 znaša 0,37 in je, v 
primerjavi z letom 2018, nižji za 2,64%, kar pomeni, da so kratkoročna sredstva (denarna in terjatve), skupaj 
z zalogami, nižja od kratkoročnih obveznosti (obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in uporabnikov 
enotnega kontnega načrta). Kazalnik nižji od 1 kaže na slabo likvidnost. 
 
V spodnji preglednici je prikazan kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi za leta od 
2012 do 2019. 
 
KAZALNIK POKRIVANJA
KRATKOROČNIH 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
OBVEZNOSTI Z
GIBLJIVIMI SREDSTVI 0,37 0,38 0,36 0,33 0,46 0,45 0,47 0,67
kratkoročna sredstva in zaloge
AOP 012 + AOP 023 1.252.387 1.234.440 1.255.172 1.042.957 1.638.925 1.650.136 1.420.015 1.269.301
kratkoročne obveznosti in PČR
AOP 034 3.346.796 3.227.861 3.499.877 3.161.588 3.587.812 3.703.893 3.026.390 1.901.542  
 
Kazalnik prihodkovnosti sredstev kaže, koliko osnovnih sredstev ima zavod vloženih na enoto prihodka in 
predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet za izvajanje javne službe. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo 
zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. V letu 2019 se je kazalnik, v primerjavi z 
letom 2018, zvišal za 2,4%.  
 

3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019 
 
Skupna realizirana vrednost investicijskih vlaganj je v letu 2019 znašala 1.347.975 EUR (543.912 EUR 
v letu 2018, 692.207 EUR v letu 2017, 694.840,43 EUR v letu 2016, 927.404,54 EUR v letu 2015, 
2.799.727,04 EUR v letu 2014, 1.361.686 EUR v letu 2013, 1.599.899 EUR v letu 2012, 1.702.938 EUR v 
letu 2011). Za izvedbo investicijskih vlaganj so bili porabljeni: 
-  lastni viri  (sredstva pridobljena v ceni storitev v tekočem letu) v višini  1.179.518 EUR, 
-  sredstva presežka prihodkov na odhodki v višini 0  EUR, 
-  sredstva ustanovitelja v višini 0 EUR in 
-  sredstva, pridobljena z namenskimi donacijami, v višini 168.457 EUR. 
 
Podrobnejši pregled nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 je prikazan v 
preglednici. 
 
Realizacija investicij v letu 2019 

 

naziv osnovnega sredstva  

nabavna 
vrednost 

osnovnega 
sredstva v € 

viri financiranja  

amortizacija ustanovitelj donacije 

dodelava programa "vitez" (aneksi 2019) 328,81 328,81     

program LIRPIS - izdelava dodatnih funkcionalnosti  4.790,16 4.790,16     
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Office 3x 1.326,19 1.066,67   259,52 

licenca za paket postaj za diktafone 2.107,83 2.107,83     

windows 2x 553,26 395,28   157,98 

nadgradnja programa Pro-LIS (poraba bolnišničnih 
zdravil) 1.236,07 1.236,07     

programski vmesnik za uvoz izdanih računov  3.375,74 3.375,74     

dodatna licenca  programa "oproda" 176,90     176,90 

AKREDITACIJA - I. periodična presoja PS2- AACI 
Akreditacijski standardi  9.985,96 9.985,96     

izdelava popisov del - UC in poliklinika - SKLOP 3 - 
radiologija  1.394,38 1.394,38     

certifikat: "Družini prijazno podjetje " 791,57 791,57     

PZI - prenova operacijske dvorane (stavba D) 10.180,81 10.180,81     

koordinator VZD-urgentni odd., poliklinika in 
izdelava varnostnega načrta 695,24 695,24     

certifikat: "Novorojencem prijazna porodnišnica" 487,12 487,12     

varnostni načrt za gradbišče - lekarna  537,05 537,05     
SKUPAJ NEOPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA  37.967,09 37.372,69 0,00 594,40 

bolniški kanal 3x (NBO, interni odd. 2x) 8.595,96 8.595,96     

rolete za okna (NBO) 669,79 669,79     

namestitev sestrskega klica v sobi za izolacijo  
(NBO) 1.030,14 1.030,14     

namestitev distančnikov proti pticam na glavni 
stavbi bolnišnice 2.452,65 2.452,65     

stavba: RTG, CT  6.705,45 6.705,45     

stavba: UC (komarniki) 767,21 767,21     

zgradba: otroški odd. (peskana folija za vrata) 176,58 176,58     

glavna stavba: avtomatska drsna vrata 6.010,42 6.010,42     

zgradba: ginekološki odd. (peskana folija za vrata) 484,68 484,68     

SKUPAJ GRADBENI OBJEKTI  26.892,88 26.892,88 0,00 0,00 

omara viseča z dvojnimi vrati (ginekološki odd.) 523,65     523,65 

analizator urina (laboratorij) 20.935,20 20.935,20     

analizator urina (laboratorij) 1.223,89 1.223,89     

ultrazvok sonda (ultrazvok srca) 6.913,21 0,00   6.913,21 

hydrasys scan (laboratorij) 27.148,44 27.148,44     

laringoskop (int.odd.) 835,93 835,93     

naprstni otroški senzor za pulzni oksimeter (UC) 146,14 146,14     

zračna zavesa (UC) 3.044,50 3.044,50     

terapevtska blazina (CIT) 2.797,29 2.797,29     

terapevtska miza (fizioterapija) 2.906,89 2.906,89     

analizator hemoglobina (laboratorij) 29.188,23 29.188,23     

CT aparat (RTG) 762.063,79 619.147,12   142.916,67 

pištola vrtalna (operacijska) 11.524,94 11.524,94     

postelja bolniška (ginekološki odd.) 2.052,97     2.052,97 

kosilnica "honda" (tehnična služba) 631,86 631,86     
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klimatska naprava 6x (gastro amb.,sterilizacija 2x, 
travma, NBO, CIT) 8.932,05 7.720,34   1.211,71 

monitor za merjenje krvnega tlaka in seturacije 2x 
(otroški odd.) 2.665,70     2.665,70 

postelja bolniška 2x (ginekološki odd.) 4.887,34     4.887,34 

aspirator (CT) 1.282,04 1.282,04     

aparat COBAS 4000 (laboratorij) 30.521,81 30.521,81     

aparat COBAS 6000 (laboratorij) 107.324,16 107.324,16     

stol vrtiljak (CT) 608,90 608,90     
box za preoblačenje in garderobna stena s stolom 
(CT) 2.106,79 2.106,79     

voziček (CT) 669,79 669,79     

pult delovni (CT) 594,29 594,29     

parni vlažilec 3x (CT) 5.644,50 5.644,50     

klimatska  naprava 2x (CT) 6.534,71 6.534,71     

tourniquet za operacijsko  1.752,53 1.752,53     

RTG aparat s C-lokom za operacijsko  48.468,44 45.468,44   3.000,00 

gastroskop (gastro amb.) 12.090,53 12.090,53     

EKG holter (kardiološka amb.) 1.159,35 1.159,35     

deska prelagalna (RTG) 541,92 541,92     

nadgradnja bolniške postelje- trapez (ginekološki 
odd.) 197,04 197,04     

miza pregledna (ginekološki odd.) 2.193,70 0,00   2.193,70 

24.urni merilec RR (kardiološka amb.) 1.440,90 1.440,90     

termometer genius 2x (otroški odd., CIT) 1.021,73 1.021,73     

mizica za inštrumetarij (interni odd.) 765,02 765,02     

monitor vitalnih funkcij (CIT) 2.556,47 2.556,47     

voziček s petimi predali (interni odd.) 1.129,25 1.129,25     

ultrazvočni aparat (CIT) 30.796,02 30.796,02     

podest iz inox kovine (operacijska) 694,15 694,15     

dezinfektor za edoskope z opremo (gastro amb.) 12.178,00 12.178,00     

gastroskop (gastro amb.) 11.063,22 11.063,22     

kolonoskop (gastro amb.) 13.243,19 13.243,19     

nadgradnja ultrazvoka (kardiološka amb.) 4.844,41 4.844,41     

aparat za zdravljenje hemeroidov (operacijska) 2.434,11 2.434,11     

tiskalnik ZEBRA (gastro amb.) 309,56 309,56     

tiskalnik 7x(kuhinja, uprava,krg.amb.,okulistična 
amb.,laboratorij 3x) 1.868,42 1.868,42     

monitor 6x (int.odd. II, gin.odd 2x, UC-KPP, CIT, 
projekt "MOST") 604,26 491,46   112,80 

diktafoni 7x  4.217,48 4.217,48     

mrežno stikalo za 3x (CT, lekarna, centralna 
administracija) 4.322,43 4.322,43     

računalnik 3x (gin.odd., CIT,projekt "MOST") 1.466,47 1.047,69   418,78 

računalnik prenosni (gin.odd.) 258,54     258,54 

snemalna naprava s kamero in monitorjem (CT) 796,44 796,44     

strežnik (UC) 17.457,78 17.457,78     
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strežnik za arhiviranje (uprava) 6.725,50 6.725,50     

SKUPAJ OPREMA  1.230.305,87 1.063.150,80 0,00 167.155,07 

medicinski drobni inventar 16.947,52 16.862,62   84,90 

splošni drobni inventar 18.508,14 17.908,14   600,00 

zdravstveno varstvena obleka 11.118,73 11.118,73     

pisarniški drobni inventar  179,08 179,08     

perilni drobni inventar 6.033,59 6.033,59     

kuhinjski drobni inventar  22,46     22,46 

SKUPAJ DROBNI INVENTAR  52.809,52 52.102,16 0,00 707,36 

VSE NABAVE SKUPAJ  1.347.975,36 1.179.518,53 0,00 168.456,83 

 
V spodnji preglednici so prikazani viri financiranja in investicijska vlaganja v letih od 2015 do 2019: 
 
Leto/vir financiranja 2015 2016 2017 2018 2019 Skupaj
Amortizacija 676.892     310.632       461.244        390.058       1.179.518   3.018.344   
Lastni vir - presežek 
prihodkov nad odhodki -                 35.440         35.440        
Sredstva ustanovitelja 250.257     341.272       121.740       -                  713.269      
Donacije 256            7.496           230.963        32.114         168.457      439.286      
Evropska sredstva -                 -                  -                  
Investicijska vlaganja 
skupaj 927.405     694.840       692.207        543.912       1.347.975   4.206.339   

-                  
Združena amortizacija po 
ZIJZ -                 -                  -                  

-                  
Priznana amortizacija v 
ceni storitev 616.276     604.526       640.180        649.150       717.383      3.227.515   

-                  
Razlika med priznano 
amortizacijo in 
porabljenimi sredstvi 
(investicije iz 
amortizacije in 
združevanje po ZIJZ) 60.615 -      293.894       178.936        259.092       462.135 -     209.172       
 

4. POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019 
 

V letu 2019 so bila opravljena vzdrževalna dela na objektih v skupni vrednosti 252.295 EUR, in sicer: 
- 169.425 EUR za prenovo sobe za CT, 
- 28.364 EUR za obnovo sob na internem oddelku, 
- 8.897 EUR za obnovo sob na ginekološkem oddelku, 
- 7.666 EUR za zamenjavo steklenih vrat na ginekološkem oddelku, 
- 4.055 EUR za servis agregata, 
- 2.467 EUR za obnovo prostora na internem oddelku (NBO), 
- 6.283 EUR za obnovo talne obloge na kirurškem oddelku in  
- 25.138 EUR za ostala manjša vzdrževalna dela (slikopleskarska dela, zamenjava vogalnikov, 

elektroinštalacijska dela, vzdrževanje varnostnega nadzora, sanacija strelovodov). 
 
Opravljena vzdrževalna dela medicinske opreme so v letu 2019 znašala 264.414 EUR, in sicer za: 

- mamograf 110.614 EUR, 
- RTG aparat Philips Bucky 15.225 EUR, 
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- RTG aparat Siemens Axiom 11.535 EUR, 
- hematološki analizator 9.394 EUR, 
- RTG aparat fluorostar 7.427 EUR, 
- demineralizator 7.393 EUR, 
- CT aparat 5.129 EUR in 
- ostalo opremo 97.697 EUR (ventilator za CIT, EKG aparat, operacijska miza, aparat za mehansko 

masažo srca, bolniška postelja, endoskop,…) 
 
Obrazec 7: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih je priloga Letnemu poročilu za leto 2019 

 

5. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 
 

V skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenim evidentiranjem 
različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Ur.l.RS, št. 33/11) zavod ni dolžan poročati. 
 
 
Brežice, februar 2020 
 
 
Podpis odgovorne osebe za pripravo računovodskega poročila: 
 
Kornelija Bibič  _____________________________________ 
 
 
Podpis odgovorne osebe zavoda: 
 
Anica Hribar ________________________________________ 
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Bilanca stanja 
na dan 31.12.2019 

v EUR (brez 
centov) 

Členitev skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 
Tekočega 

leta 
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

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

001 8.358.254 8.088.560 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 1.446.707 1.408.740 

25 
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 

003 1.191.688 1.074.273 

02 NEPREMIČNINE 004 11.410.674 11.383.781 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 5.150.256 4.853.944 

04 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

006 8.910.962 8.221.435 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007 7.068.145 6.997.179 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

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

012 1.252.387 1.135.046 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

013 1.058 630 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 1.532 779.909 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 262.040 288.278 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

017 926.844 16.580 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 54.407 39.192 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 6.506 10.457 

  
C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 114.204 99.394 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 114.204 99.394 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 
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35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 9.724.845 9.323.000 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 1.401.463 

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

034 3.346.796 3.227.861 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 
PREDUJME IN VARŠČINE 

035 0 3.500 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 847.186 1.066.702 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 1.542.847 1.156.090 

23 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 

038 204.276 230.167 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

039 750.547 767.662 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 1.940 3.740 

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

044 6.378.049 6.095.139 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 982.046 878.756 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH 

049 0 0 

9410 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 5.235.877 5.599.201 

981 
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE 

057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 160.126 0 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 382.818 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 9.724.845 9.323.000 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 1.401.463 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
po načelu denarnega toka 

od 01.01.2019 - 31.12.2019 
v EUR 
(brez 

centov) 

Členitev kontov Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 
Tekočega 

leta 
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 18.192.583 17.825.599 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 17.688.989 17.298.159 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 14.895.008 14.914.502 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 426.276 24.416 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 426.276 24.416 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0 

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 4.520 10.316 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 4.520 10.316 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 14.462.773 14.878.510 

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 
porabo 

411 13.745.390 14.246.540 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 717.383 631.970 

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 1.439 1.260 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 1.439 1.260 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

419 0 0 

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) 

420 2.793.981 2.383.657 

del 7102 Prejete obresti 422 0 229 

7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

423 0 0 

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 0 0 

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 2.580.569 2.295.469 

72 Kapitalski prihodki 425 20.000 0 
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730 Prejete donacije iz domačih virov 426 193.412 87.959 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0 

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada 489 0 0 

784 
Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in 
drugih programov EU 

490 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 430 0 0 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433) 

431 503.594 527.440 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 503.594 527.440 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

  
II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 18.981.926 17.567.819 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 18.495.642 17.172.065 

  
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 9.515.844 9.244.522 

del 4000 Plače in dodatki 440 7.441.226 7.146.090 

del 4001 Regres za letni dopust 441 311.621 296.050 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 526.644 514.269 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 86.015 141.313 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.040.728 1.081.895 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 109.610 64.905 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 1.526.048 1.481.212 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 764.610 744.067 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 612.775 597.211 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 7.725 7.767 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 8.623 8.394 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 

452 132.315 123.773 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 6.039.076 5.783.869 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 488.376 473.100 

del 4021 Posebni material in storitve 455 3.567.662 3.380.455 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 431.492 401.714 
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del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 35.651 40.046 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 32.446 29.429 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 661.007 652.526 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 59.358 36.228 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 11.279 150.895 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 751.805 619.476 

403 D. Plačila domačih obresti 464 763 248 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 3.600 3.600 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  
J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 1.410.311 658.614 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 1.173.190 617.224 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 616 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 3.299 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 24.798 24.182 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 

479 208.408 17.208 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU 
(482 + 483+ 484) 

481 486.284 395.754 

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu 

482 270.910 221.602 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

483 43.446 35.506 

del 402 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

484 171.928 138.646 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 0 257.780 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 789.343 0 
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih 
uporabnikov 

od 01.01.2019 - 31.12.2019 
v EUR (brez 

centov) 

Členitev kontov Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 
Tekočega 

leta 
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 
+507+508+509+510+511) 

500 0 0 

7500 
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 

501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, 
ki so v lasti države ali občin 

503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 

512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali občin 

515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

524 0 0 

  
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

525 0 0 
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
od 01.01.2019 - 31.12.2019 

v EUR (brez 
centov) 

Členitev kontov Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta 
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 

550 0 0 

500 
Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

560 0 0 

550 
Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 0 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

572 0 257.780 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 

573 789.343 0 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti 

od 01.01.2019 - 31.12.2019 
v EUR (brez 

centov) 

Členitev podskupin 
kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

ZNESEK-
Prihodki in 
odhodki za 
izvajanje 

javne službe  

ZNESEK-
Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga 
in storitev na 

trgu 
1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 

660 18.002.623 538.032 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 18.002.623 538.032 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662 0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 258 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 405.747 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 18.408.628 538.032 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 

671 6.319.569 184.722 

del 466 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 3.491.021 102.043 

461 STROŠKI STORITEV 674 2.828.548 82.679 

  
F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 10.788.993 315.366 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 8.352.037 244.131 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 1.358.061 39.699 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 1.078.895 31.536 

462 G) AMORTIZACIJA 679 616.834 18.030 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 132.005 3.859 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 752 23 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 12.334 361 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 10.868 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 10.868 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 17.881.355 522.361 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 527.273 15.671 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 

689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 

691 527.273 15.671 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

693 0 0 
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v EUR (brez centov)

Naziv
Oznaka za 

AOP

Nabavna 
vrednost 

(1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti Amortizacija

 Neodpisana 
vrednost (31.12.)

 
Prevrednotenj

e zaradi 
okrepitve 

Prevrednotenj
e zaradi 

oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 

(3-4+5-6-7+8-9) 11 12

I. Neopredmetena sredstv a in opredmetena 

osnov na sredstv a v  uprav ljanju

(701+702+703+704+705+706+707)
700 20.800.652 12.925.396 1.347.974 0 593.588 593.588 1.078.280 8.144.950 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice 702 1.408.739 1.074.273 37.967 0 0 0 117.414 255.019 0 0

C. Druga neopredmetena sredstv a 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 157.343 0 0 0 0 0 0 157.343 0 0

E. Zgradbe 705 11.013.136 4.853.944 26.892 0 0 0 296.312 5.889.772 0 0

F. Oprema 706 8.202.966 6.997.179 1.283.115 0 593.588 593.588 664.554 1.824.348 0 0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a 707 18.468 0 0 0 0 0 0 18.468 0 0

II. Neopredmetena sredstv a in opredmetena 

osnov na sredstv a v  lasti

(709+710+711+712+713+714+715)
708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstv a 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstv a in 

opredmetena osnov na sredstv a v  

f inančnem najemu

(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstv a 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
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v EUR (brez centov)

Naziv
Oznaka za 

AOP

Znesek naložb 
in danih posojil  

(1.1.)

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih posojil

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in danih 
posojil

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 

naložb in danih 

Znesek naložb 
in danih 

posojil (31.12.)

Znesek 
popravkov 

naložb in danih 
posojil (31.12.)

Knjigovodska 
vrednost 

naložb in danih 
posojil (31.12.)

Znesek 
odpisanih 

naložb in danih 
posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12
I. Dolgoročne f inančne naložbe

(801+806+813+814)
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Naložbe v  delnice

(802+803+804+805)
801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v  delnice v  jav na podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v  delnice v  f inančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v  delnice v  priv atna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v  delnice v  tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v  deleže

(807+808+809+810+811+812)
806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v  deleže v  jav na podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v  deleže v  f inančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v  deleže v  priv atna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v  deleže držav nih družb, ki imajo 

obliko d.d.
810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v  deleže držav nih družb, ki imajo 

obliko d.o.o.
811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v  deleže v  tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v  plemenite kov ine, drage 

kamne, umetniška dela in podobno
813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe

(815+816+817+818)
814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno 

jav nim skladom
815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v  last drugim 

prav nim osebam jav nega prav a, ki imajo 

premoženje v  sv oji lasti
816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 

doma
817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v  

tujini
818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti

(820+829+832+835)
819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana posojila

(821+822+823+824+825+826+827+828)
820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila jav nim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila jav nim 

podjetjem
823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila f inančnim 

institucijam
824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila priv atnim 

podjetjem
825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim rav nem 

držav e
826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila držav nemu 

proračunu
827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v  tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 

v rednostnih papirjev

(830+831)
829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih v rednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih v rednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti

(833+834)
832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslov nim 

bankam
833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Skupaj

(800+819)
836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
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Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
od 01.01.2019 - 31.12.2019 

v EUR (brez 
centov) 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 
Tekočega 

leta 
Prejšnjega 

leta 
1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 18.540.655 17.429.219 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 18.540.655 17.429.219 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 258 1.742 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 405.747 44.800 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 158 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 158 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 18.946.660 17.475.919 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 6.504.291 5.719.144 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 3.593.064 3.368.292 

461 STROŠKI STORITEV 874 2.911.227 2.350.852 

  
F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 11.104.359 10.798.119 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 8.596.168 8.402.877 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 1.397.760 1.361.722 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 1.110.431 1.033.520 

462 G) AMORTIZACIJA 879 634.864 504.849 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 135.864 133.969 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 775 253 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 12.695 155.113 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 10.868 4.078 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 10.868 4.078 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 18.403.716 17.315.525 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 542.944 160.394 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodka 
(888-890) 

891 542.944 160.394 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

893 0 0 

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

894 345 342 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 
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