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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE 
 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 
134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022 
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za 

leto 2022 
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 

2022 
 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  
 

‒ Obrazec 1: Delovni program 2022 
 

‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022  
 

‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 
 

‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022 
 

‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022 
 

‒ Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022 
 

‒ Obrazec 7: Načrt IT 2022 
 

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 
 
Tudi leto 2022 smo pričeli s COVID oddelkom, enako kot smo začeli in končali leto 2021. Razlika glede na 
zimo in jesen, 2021 je ta, da  trenutno zagotavljamo za COVID bolnike 25 postelj, lani tak čas pa smo jih kar 
45. V letu, ki je za nami, smo obravnavali skupaj 566 COVID bolnikov. Računamo, da se bo z umirjanjem 5. 
vala, ki še traja, epidemija polegala, in da bomo lahko COVID oddelek ponovno ukinili ter se v večji meri 
posvetili izvajanju pogodbenega programa z ZZZS.  
 
Poslovno leto smo pričeli ob veljavnosti določil Splošnega dogovora za leto 2022, ki je  identičen SD za 2021 
skupaj s sprejetim aneksom. Ta je prinesel popravek cen storitev za COVID bolnike in dodatke za obravnavo 
COVID bolnikov, upošteva pa delno tudi napredovanja medicinskih sester na podlagi aneksa h kolektivni 
pogodbi, ki je pričel veljati 20. 11. 2021. Z aneksom so bila zagotovljena sredstva za višje plače medicinskih 
sester za 3 plačne razrede, kar ne pokrije dejanskega dviga stroška za plače. V naši bolnišnici je povprečen 
dvig plač na podlagi aneksa h kolektivni pogodbi 3,5 plačnih razredov, še 0,5 plačnega razreda pa gre 
povišanje stroškov plač zaradi rednih napredovanj. Stroški plač na račun podpisanega aneksa h kolektivni 
pogodbi za medicinske sestre bodo na letnem nivoju v SB Brežice višji za 900.000 EUR.  
 
Stroški poslovanja so zaradi COVID epidemije bistveno višji, kot so bili pred tem. Ne gre le za bistveno višje 
stroške medicinsko potrošnega materiala, zdravil in laboratorijskih storitev, temveč tudi za bistveno višje 
stroške plač zaradi velikega števila odsotnosti zaposlenih zaradi boleznin, izolacij, karanten ter nega otrok. 
Stroški plač so se v letu 2021 tudi na ta račun močno povišali, in enako je tudi v prvih dveh mesecih 
letošnjega leta. OMIKRON sev je opravil svoje tudi med zaposlenimi v SB Brežice in vse od začetka januarja 
beležimo povprečno dnevno odsotnost okoli 10% zaposlenih le na račun virusa SARS-CoV-2. Posledično 
iščemo rešitve za nemoteno oskrbo bolnikov z zaposlovanjem upokojenih sodelavcev, uslužbencev iz drugih 
zavodov po podjemnih pogodbah in študentov. Temu primerno je potrebno načrtovati tudi sredstva za plačilo 
pogodbenih sodelavcev in študentov. Vse navedene postavke so zato v finančnem načrtu 2022 bistveno 
višje, kot je bil finančni načrt za leto 2021. Praktično podvojiti smo morali tudi sredstva za energente, katerih 
cena se je konec leta dvignila preko razumnih meja. Pri načrtovanju smo izhajali iz realizacije v letu 2021 ob 
predpostavki, da se bodo razmere kmalu vendarle umirile in ustalile.  
 
V Finančnem načrtu za 2022 je načrtovano uravnoteženo poslovanje. Ob tem je potrebno poudariti, da pri 
prihodkih načrtujemo realizacijo vsega pogodbenega programa z ZZZS. V kolikor to ne bo možno, 
računamo, da bo ustanovitelj tudi konec leta 2022 bolnišnicam pomagal s plačilom nerealiziranega programa 
na račun organizacije COVID oddelka. Zaradi zagotavljanja ustreznega števila postelj za COVID bolnike 
bolnišnica tudi v letu 2022 že 2 meseca praktično nimata realizacije programa NBO in PBZ – enako torej, kot 
se je zgodilo v letu 2021. Programa NBO in PBZ ni možno realizirati - ne le zaradi COVID oddelka, temveč 
tudi iz razloga, da moramo na internem oddelku zagotavljati številne izolacijske sobe, bodisi zaradi 
organizacije sive cone za bolnike s sumom na okužbo s SARS-CoV-2, bodisi zaradi izolacije bolnikov 
okuženih z večkrat odpornimi bakterijami. Ker so prostori bolnišnice povsem neprimerni za zdravljenje 
bolnikov v takšnih epidemičnih razmerah (več-posteljne sobe, skupne sanitarije), je možnost sprejemanja 
bolnikov bistveno manjša, kar gre vse na račun realizacije programa NBO in PBZ.  
 
Računamo, da se bodo partnerji, ki se dogovarjajo za vsebino Aneksa 1 k SD za 2022, uspeli dogovoriti, da 
bodo izvajalcem zdravstvenih storitev priznani dejanski stroški, ki jih imamo pri poslovanju. V dogovorih v 
okviru Združenja zdravstvenih zavodov sodeluje tudi SB Brežice. Prizadevamo si, da bi z Aneksom 1 k SD 
za 2022 dogovorili ustrezno povišanje sredstev za amortizacijo, ustrezno povišanje sredstev v cenah storitev 
za stroške informatike ter administrativno tehničnega kadra. Še vedno je ostalo tudi odprto vprašanje 
financiranja sivih in rdečih con v urgentnih centrih, ki smo jih morali organizirati za nemoteno obravnavo 
bolnikov, ki prihajajo v UC. Navedeno pa pomeni dodatne stroške zaradi angažiranja dodatnega kadra na 
dodatnih deloviščih.  
 
Tudi sicer je število obravnav v urgentnem centru močno naraslo tako na IPP kakor tudi na KPP, zato 
računamo, da bo plačano vse, kar bomo naredili in ne le toliko, kot je predvideno po načrtu ZZZS. Glede na 
to, da je dostopnost do osebnih zdravnikov za prebivalce močno okrnjena, se to pozna pri številu obravnav 
predvsem na IPP, pa tudi na KPP.  
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Poleg navedenega si bomo v bolnišnici še naprej prizadevali za širitev programov na določenih področjih, 
kot na primer: 
– dodatne operacije kolkov in kolen,  
- dodatne operacije žil,  
na področju specialistične ambulantne dejavnosti in funkcionalne diagnostike pa za širitev na področju:  
- programa endoskopije,  
- protibolečinske ambulante, 
- ORL ambulante, 
- okulistične ambulante, 
- nevrološke ambulante 
Dolgoročno pa tudi za pridobitev programa kardiološke rehabilitacije.  
 
Vse našteto so področja dela, kjer so potrebe prebivalcev večje, kot ima bolnišnica priznanega programa, 
lahko pa bi ga razširili, ker razpolagamo s prostorskimi in kadrovskimi kapacitetami. V kolikor ne bomo dobili 
širitve programov, si bomo prizadevali, da dobimo čim prej vsaj začasni prenos programov od tistih 
izvajalcev, ki programa ne bodo realizirali in pa z izvedbo pogodbenega programa po nacionalnem razpisu 
za skrajševanje čakalnih dob, ki je v teku. Prijavili se bomo tudi na morebitne nove razpise ministrstva. 
Slabost takega dela je v tem, da začasne širitve navadno dobimo šele jeseni, kar pa močno otežuje 
organizacijo dela. Veliko lažje je, če vemo, na kakšen program lahko računamo v začetku leta, saj potem te 
storitve lažje enakomerno razporedimo po posameznih mesecih. 
Zvišanja stroškov plač zaradi morebitnega dviga plačnih razredov za zdravnike ter ostale skupine 
uslužbencev bolnišnice, ki so ob zaključku priprave tega finančnega načrta napovedali stavko, v tem 
finančnem načrtu ni predvideno. Trenutno namreč še ni znano,kakšno naj bi bilo to napredovanje in kdo vse 
naj bi napredoval. Niti ta trenutek niso zagotovljena finančna sredstva za morebitni dvig stroška plač. 
Računamo, če do tega pride, da bodo hkrati sprejete na nivoju države tudi ustrezne spremembe Splošnega 
dogovora za leto 2022, s tem pa izvajalcem zdravstvenih storitev tudi potrebna sredstva za ta namen.  
 
Tako kot vsako leto, se bomo v SB Brežice trudili, da bi pogodbeni program v celoti realizirali. Je pa na 
posameznih področjih, kot je recimo program internističnih specialističnih ambulant, funkcionalna diagnostika 
iz tega področja, izpad programa na področju pediatrije, predvsem pa NBO in PBZ, že danes jasno, da bo to 
skoraj nemogoče. 
 
Pred nami je ponovno veliko neznank, zato je težko z gotovostjo napovedati poslovni izid. Negotovost glede 
epidemiološke situacije, ki lahko ponovno povsem spremeni zastavljene načrte, izid prijave za dodatne 
programe za skrajševanje čakalnih dob, širitve programov za katere kandidiramo ali vsaj začasni prenosi le-
tah, zagotavljanje sredstev za višje plače in višje materialne stroške… bodo bistveno vplivali na to, kako 
bomo uspešni ob koncu leta. Načrt je seveda najmanj izravnano poslovanje. 
 
Anica Hribar, direktorica 
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1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  
 
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, 
 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 
 
Nezdravstvene dejavnosti se v zavodu opravljajo v okviru uprave s službami, in sicer: 

- uprava, 
- splošna služba, 
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- 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. 2021 je bilo v Splošni bolnišnici Brežice zaposlenih 384 javnih uslužbencev (od tega je bilo 
šest javnih uslužbencev zaposlenih preko progama javnih del). Zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev je bilo 290 javnih uslužbencev, kar predstavlja 75,52% vseh zaposlenih, 22,92% oziroma 88 
javnih uslužbencev pa je zaposlenih na nezdravstvenem področju. 
 
57 javnih uslužbencev ima z zavodom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, kar predstavlja 
14,84% vseh zaposlenih, pregled zaposlenih po strukturi izobrazbe pa se nahaja v kadrovskem delu poročila 
v tabeli Kadrovska struktura po organizacijskih enotah. 
 
Financiranje stroškov dela je razdeljeno po različnih virih, izven pogodbe z ZZZS je financiranih skupno 33 
javnih uslužbencev ali 8,59% vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021 kot sledi: 

- iz namenskih sredstev ZZZS za specializacije in pripravništva je bilo financiranih 27 zaposlenih, 
- iz naslova aktivne politike zaposlovanja preko programa javnih del je financiranih 6 zaposlenih. 
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Število zaposlenih se je  na dan 31. 12. 2021 v primerjavi s preteklim letom (na dan 31. 12. 2020) povečalo 
za 15 zaposlenih javnih uslužbencev, predvsem zaradi nadomestnih zaposlitev za določen čas 
nadomeščanja porodniških in bolniških odsotnosti ter zaradi dodatnih zaposlitev pripravnikov.  
 
Na dan 31. 12. 2021 je bilo skupno zaposlenih 60 zdravnikov (specializanti in specialisti skupaj), kar je glede 
na stanje na dan 31. 12. 2020, ko je bilo skupaj zaposleno 59 zdravnikov, le 1 zdravnik več.  
 
Stanje zaposlenih diplomiranih medicinskih sester na dan 31. 12. 2021 se je v primerjavi  s stanjem na dan 
31. 12. 2020 povečalo za 5 zaposlenih diplomiranih medicinskih sester. Stanje srednjih medicinskih sester 
pa se je na dan 31. 12. 2021 povečalo za 2. 
 
Skupno številčno stanje nezdravstvenih delavcev se je na dan 31. 12. 2021 glede na datum 31. 12. 2020 
povečalo za 2. 
 
 
2. ZAKONSKE PODLAGE 
 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

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

ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 
– odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP), 

‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 

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

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022, 
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZZS. 
 

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

96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 33/11), 
‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 
104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 
82/18 in 79/19), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list 
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

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

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 
dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020). 
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c) Interni akti zavoda: 
‒ Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice (št. 00-40/2003-7 z dne 27. 2. 2003 ter 

spremembe in dopolnitve št. 03-236/09 z dne 14. 6. 2009, št. 03-181/10 z dne 12. 8. 2010, št. 03-251/15 
z dne 27. 8. 2015 in št. 03-11/17-1 z dne 28. 11. 2017), 

‒ Sklep o preoblikovanju splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni zavod (št. 511-02/92-7/1-8 z dne 
11. 2. 1993, ter spremembe in dopolnitve št. 022-03/97-7 z dne 20. 3. 1997, št. 510-27/2003-1 z dne 4. 
2. 2003, št. 01403-63/2009/4 z dne 14. 4. 2009, št. 1403-6/2010/4 z dne 30. 3. 2010 in št. 01403-
25/2021/3 z dne 12. 8. 2021), 

‒ Pravilnik o izobraževanju (št. 1-120-380/08 z dne 12.11.2008 ter spremembe in dopolnitve št. 03-422/09 
z dne 23. 10. 2009), 

‒ Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zdravstvenem zavodu Splošna 
bolnišnica Brežice (št. 3-21/19-1 z dne 20. 6. 2019, s spremembami in dopolnitvami št. 3-21/19-2 z dne 
16. 7. 2019, št. 03-36/20-1 z dne 5. 6. 2020, št. 03-17/21-1 z dne 23. 3. 2021, št. 03-17/21-4 z dne 30. 9. 
2021 in št. 03-43/21-1 z dne 4. 1. 2022), 

‒ Pravilnik o delovnem času – verzija 5 (št. 03-10/19, z dne 26. 2. 2019 s spremembami in dopolnitvami št. 
03-44/21-1 z dne 12. 1. 2022),  

‒ Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice v 
svet zavoda, št. 03-237/09 z dne 29. 1. 2010,  

‒ Poslovnik 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, s spremembami št. 
00-1-3/21-2 z dne 11. 3. 2021), 

‒ Pravilnik o obiskih predstavnikov zdravstvene industrije, dobaviteljev in ponudnikov storitev v Splošni 
bolnišnici Brežice, št. 03-78/15 z dne 2. 3. 2015, 

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

‒ 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, 
‒ Pravilnik o odgovornosti delavcev za delovne obveznosti v Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-303/96 z 

dne 10. 12. 1996, 
‒ Pravila za ugotavljanje in nagrajevanje delovne uspešnosti, št. 03-49/99 z dne 1. 3. 1999, 
‒ Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti, z dne 3. 1. 2000, 
‒ 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, 
‒ 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 izobraževanju, št. 1-120-380/02 z dne 3. 11. 2008,  s spremembami in dopolnitvami, št. 03-

422/09 z dne 14. 10. 2009, 
‒ Pravilnik o računovodstvu Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice, št. 03-147/09 z 

dne 19. 3. 2009, 
‒ Pravilnik blagajne vzajemne pomoči, št. 03-235/09 z dne 28. 5. 2009, 
‒ Pravilnik o postopku za reševanje pritožb in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v JZZ 

Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-309/09 z dne 15. 6. 2009,  
‒ 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, 
‒ Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola in drugih nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri 

uslužbencih zavoda, št. 03-158/11 z dne 23. 5. 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, 
‒ 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, 

‒ Pravilnik o blagajniškem poslovanju, št. 03-187/12 z dne 13. 6. 2012, 
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‒ 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, 

‒ 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 oddaji stanovanj uporabnika SB Brežice v najem, št. 03-20/20-1 z dne 23. 3. 2020, 
‒ Pravilnik o sofinanciraju šolanja študijske smeri zdravstvene nege za zaposlene zdravstvene delavce v 

Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-30/21-1 z dne 10.9. 2021. 
 

 
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 
 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022, 
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list 

RS, št. 187/21), 
‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter 

izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20), 
‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022, 
‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 
‒ Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 
‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18). 
 

 
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022 
 
4.1. 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 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; 
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- 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. 
 
4.1.1. 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),  
- širitev programov v okviru potreb bolnikov in  razpoložljivih zmožnosti bolnišnice, 
- izvedba programov, ki se plačajo po realizaciji – do izrabe obstoječih virov. 
- skrajšanje čakalnih dob,   
- zagotoviti dostopnost in ustrezno kakovost zdravstvenih in ostalih storitev. 

 
4.1.2. STROKOVNI RAZVOJ: 
 

- Izdelava oziroma prenova obstoječih kliničnih poti (dve na leto). 
- Prenova obstoječih standardov zdravstvene nege (vsaj enega za posamezno specialnost). 
- Napotovanje in zagotavljanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja zdravstvenega in ne-

zdravstvenega kadra tako na medicinskem področju, kakor tudi na področju komunikacije, 
medosebnih odnosov, predpisov … 

- Zagotavljanje nove sodobne tehnološke in medicinske opreme za delo z bolniki ter usposabljanje 
zaposlenih za delo z novimi napravami. 

- Izvajanje investicij v dograditev prostorskih kapacitet ter prenove obstoječih prostorov za 
izboljševanje pogojev dela, boljše počutje bolnikov, predvsem pa zmanjševanje možnosti prenašanja 
bolnišničnih okužb. 

 
4.1.3. NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN DELA: 
 

- izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih, 
- uvajanje novih ukrepov za boljše počutje zaposlenih na delovnem mestu – urejanje novih prostorov, 

zagotavljanje ustrezne OVO ter delovne obleke in obutve, zagotavljanje prigrizkov, napitkov, toplih 
obrokov, ustvarjanje povezav z zunanjim svetom, 

- oblikovanje komisije za reševanje konfliktnih situacij, 
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- zmanjšanje absentizma (zmanjšanje bolniških odsotnosti glede na leto 2019),  
- izvajanje ukrepov za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v okviru polnega certifikata 

Družini prijazno podjetje, 
- štipendiranje študentov v drugi polovici študija za zagotavljanje bodočih kadrov za delo v bolnišnici, 
- možnost študentskega dela študentom za zgodnje vključevanje v delovne procese v bolnišnici. 

 
4.1.4. NA PEDAGOŠKEM PODROČJU: 
 

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

- ohranjanje statusa učne ustanove - 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. 

 
4.1.5. 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 ter prenos primerov dobrih praks. 

 
4.1.6. NA PODROČJU FINANCIRANJA: 
 

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

 
4.1.7. NA PODROČJU PROSTORSKE UREDITVE: 
 

- pričetek izvedbe investicije »Izgradnja objekta »F« za potrebe akutne bolnišnične obravnave, 
- ureditve parkirišč na severni strani kompleksa bolnišnice, 
- dokončanje prenove specialističnih kirurških ambulant, 
- dokončanje nujnih sanacijskih del, ki jih je bilo nujno potrebno izvršiti zaradi večletnega zamakanja 

sistema v prostore kuhinje, 
- izvedba nujnih sanacijskih del vodovodnih instalacij – vertikala od kuhinje v kleti do otroškega 

oddelka v 2. nadstropju objekta, 
- nadgradnja vakuumskega sistema z dodatno črpalko ter dobavo reducirne proge za zrak, 
- ureditev kotlovnice skladno s projektom upravljanja, 
- menjava žlebov in obnova simsov ter postavitev špic proti golobom na stavbi A. 

 
4.1.8. NA PODROČJU KOMUNICIRANJA: 
 

- izboljšanje internih komunikacij (interno glasilo, sestanki, e-pošta, oglasne deske, srečanja), 
- izboljšanje infrastrukture za informiranje uporabnikov zdravstvenih storitev in promocijo zdravja, 
- sodelovanje z mediji, 
- izdelava brošur za uporabnike, 
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- elektronsko brezpapirno poslovanje na področju računovodstva, naročanja materiala,… 
 
4.1.9. 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, 
       -   mesečno spremljanje stroškov plač in ustrezno ukrepanje. 
  
4.1.10. 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, 
- uvedba elektronskega poslovanja – prenova laboratorijskega programa, uvedba elektronskega 

terapevtskega lista.  
 

4.1.11. 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 ne-zdravstvene 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. 
 
4.1.12. 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. 

 
 Kazalnik Letni cilj kazalnika 

1. Realizacija načrtovanega obsega dela do ZZZS 100 % 

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

3. Prenova obstoječih standardov zdravstvene nege Najmanj enega za vsako specialnost 

4. Zmanjšanje absentizma zaradi bolniške odsotnosti:  

 - zmanjšanje absentizma zaradi bolniške odsotnosti do 30 dni Za 0,5% glede na prejšnje leto 

5. Organizacija lastnih usposabljanj s področja zdravstvene nege, 

obvladovanja bolnišničnih okužb in drugih področij 

Najmanj 5 na leto 

6. Organizacija usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja zdravstvene 

nege, obvladovanja bolnišničnih okužb in drugih področij 

Najmanj 2 na leto 



15 

 

7. Spremljanje kazalcev kakovosti in varnosti:   

 - incidenca razjede zaradi pritiska pridobljene v bolnišnici Zmanjšanje incidence za 5% glede na 

prejšnje leto 

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

prejšnje leto 

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

prejšnje leto 

 - zasedenost operacijskih dvoran 2% povečanje glede na prejšnje leto 

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

hospitaliziranim 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 

 - Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo 5% povečanje izvedenih dejanj 

 - Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih in enotah  5% povečanje izvedenih dejanj 

 - Povečanje števila prijav poškodb zdravstvenih delavcev z ostrimi 

predmeti 

Povečanje za 5% glede na prejšnje leto 

 - Cepljenje zaposlenih proti sezonski gripi Doseči 35% precepljenost zaposlenih 

8. Ostali kazalniki  

 Oviranje pacientov Kirurgija: manj kot 20, Interna manj kot 

50 

 Poškodbe medicinske opreme  5% zmanjšanje števila mehanskih 

poškodb medicinske opreme v letu 

2022 glede na leto 2021. 

 Število izdanih koncentriranih eritrocitov glede na število 

naročenih koncentriranih eritrocitov  

 

V letu 2022 ohraniti enako raven kot v 

letu 2021 (najmanj 2:1) 

 Krvni pripravki transfundirani pravemu bolniku  Najmanj 96% pravilno transfundiranih 

koncentriranih eritrocitov; najmanj 97% 

pravilno transfundirane sveže krvne 

plazme; ohraniti raven 100% pravilno 

transfundiranih trombocitov 

 Število prijavljenih neželenih reakcij ob transfuziji  Najmanj 3 prijavljene neželene reakcije 

ob transfuziji 

 Izraba kardiološkega UZ aparata izven ordinacijskega časa    Vsaj 25% zasedenost 

 Ustrezno izpolnjevanje temperaturnih listov - Manj kot 8% neustrezno izpolnjenih 

temp. list in med. dokumentacije 

(vzorčenje) 

 Število neustreznih sprejemov 1 na mesec, 12 na leto 

 Delež delno in polno dojenih otrok ob odpustu iz bolnišnice 

 

Cilj UNICEF-a 75%, cilj bolnišnice 90%. 

 Število zapletov po aplikaciji kontrastnega sredstva na CT 

diagnostiki 

Največ 5 v letu 2022 

 Delež zapadlega materiala v lekarni glede na nabavo  Maksimalen delež zapadlega materiala 

0,025% 

 Uspešnost odvzema popkovnične krvi in tkiva popkovnice  Ohraniti enak delež uspešnosti 

odvzema popkovnične krvi in tkiva 

popkovnice, kot v letu 2018, to je 100% 

 Število pacientov, ki shodijo (hodulje, bergle, brez pomoči) po 

operaciji kolka v bolnišnici - starost pacientov nad 70 let  

Vsaj 90% pacientov starih nad 70 let 

(hodulje, bergle, brez pomoči) 
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4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI 
 
Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti  

    Vrednosti 2021 

Plan 

vrednosti 

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

skupaj 

2021 2022 

21 Razjeda zaradi pritiska (RZP)            

  1. kazalnik -  vse RZP 0,320 0,853 0,763 0,736 0,660 
 

  2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici 0,160 0,388 0,191 0,442 0,300 0,285 

  

3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v 

bolnišnico 
0,160 0,465 0,572 0,283 0,360 

 

67 Padci pacientov 
    

 
 

  1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici 1,076 1,289 1,577 1,155 1,391 
 

  2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici 0,769 1,146 1,419 0,770 1,113 1,057 

  3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami 0,000 0,000 100,00 444,44 142,857 135,714 

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku 
    

 
 

  

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim 

programom     
 

 

  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 62 63 66 65 256 250 

  

Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem 

tromesečju 
48360 49140 51480 50700 199680 198900 

  Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) 32912 36568 26249 33970 129699 
 

  

Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v 

tem tromesečju 
435 421 240 494 1590 

 

  Število načrtovanih operativnih posegov 355 399 233 403 1380 
 

  

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem 

tromesečju 
76 36 28 49 183 

 

  delež odpadlih operacij 21,4% 9,0% 12,0% 12,2% 13,7% 
 

  Število urgentnih operacij v tem tromesečju 89 89 73 98 349 
 

  delež urgentnih operacij 17,0% 17,5% 23,3% 16,6% 18,0% 
 

  Izkoriščenost operacijske dvorane 68,1% 74,4% 51,0% 67,0% 65,0% 66,3% 

  Povprečno trajanje operacije (v minutah) 75,66 86,86 109,37 68,76 81,57 
 

  

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških 

posegov (dnevna kirurgija)     
 

 

  Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 
    

 
 

  število dni obratovanja operacijskih dvoran 
    

 
 

  

Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem 

tromesečju     
 

 

  Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) 
    

 
 

  

Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v 

tem tromesečju     
 

 

  Število načrtovanih operativnih posegov 
    

 
 

  

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem 

tromesečju     
 

 

  delež odpadlih operacij 
    

 
 

  Število urgentnih operacij v tem tromesečju 
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  delež urgentnih operacij 
    

 
 

  Izkoriščenost operacijske dvorane 
    

 
 

  Povprečno trajanje operacije (v minutah) 
    

 
 

71 MRSA 
    

 
 

  

Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzrone kužnine 

z namenom odkrivanja nosilcev MRSA? 
da da da da da da 

  

Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju 

odvzeli nadzorne kužnine? 
169 520 309 352 1350 

 

  

Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena 

MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju 
8 12 10 5 35 

 

  

Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob 

sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali 

smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu) 

5 6 8 3 22 
 

  

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 6 2 2 22 21 

22 Čakalna doba na CT 4,046 2,193 2,155 1,600 2,378 
 

47 Pooperativna trombembolija 229,85 23,753 0,000 0,000 125,78 
 

65 Poškodbe z ostrimi predmeti 0,000 1,128 0,376 0,376 1,880 
 

70 Nenamerna punkcija ali laceracija 0,000 0,775 0,000 0,000 0,200 
 

  Higiena rok 
    

 
 

  Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo 
 

82,8% 
 

84,64% 83,5% 84,0% 

  Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih 
 

85,6% 
 

80,72% 83,4% 84,0% 

  Neustrezni sprejemi* 0 0 0 0 0 12 

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-4: Seznam meril in opomb za opredelitev 

ustreznosti sprejemov). 

 
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve 

Naziv klinike, inštituta, 

oddelka ali službe 

Naziv klinične poti Datum 

zadnje 

posodobitve 

Prispevek klinične poti k racionalnejši 

obdelavi pacienta 

Interni oddelek Zdravljenje akutnega 

koronarnega sindroma z 

elevacijo ST – spojnice 

1.12.2006 KP daje jasna navodila za diagnostično 

in terapevtsko ukrepanje ob prihodu v 

UC. Opredeljuje diagnostične kriterije za 

potrditev diagnoze, zožuje nabor  

laboratorijskih in drugih preiskav na 

najnujnejše, skrajša čas do odprtja 

zamašene koronarne arterije in s tem 

zmanjša verjetnost zapletov, ki zahtevajo 

podaljševanje hospitalizacije in dodatne 

materialne in kadrovske stroške. Zaradi 

možne takojšnje premestitve iz UC v 

katetrski laboratorij odpravlja nepotrebno 

hospitalizacijo in možnost pridobitve 

hospitalne infekcije in z njo povezane 

stroške. 

Ginekološko – porodni 

oddelek 

Medikamentozna prekinitev 

zgodnje nosečnosti 

1.12.2006 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 
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zahtev). 

Kirurški oddelek Zlom kolka 1.9.2007 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 

zahtev). 

Kirurški oddelek Laparoskopska holecistektomija 1.9.2007 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 

zahtev). 

Kirurški oddelek Operacija dimeljske kile 1.9.2007 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 

zahtev). 

Kirurški oddelek Operacija sindroma karpalnega 

kanala 

1.9.2007 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 

zahtev). 

Kirurški oddelek / Otroški 

oddelek 

Obravnava bolnika s kirurško 

indikacijo na otroškem oddelku 

22.5.2008 KP ima za cilj navodila glede 

organizacije in potrebne dokumentacije 

kirurškega pacienta ob sprejemu na 

otroški oddelek.  

Kirurški oddelek Artroskopija kolena 22.5.2008 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 

zahtev). 

Kirurški oddelek Odstranitev osteosintetskega 

materiala 

10.10.2009 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 

zahtev). 

Kirurški oddelek Operacija varic spodnjih 

okončin 

10.10.2009 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 

zahtev). 

Ginekološko – porodni 

oddelek 

Ginekološki posegi 24.5.2010 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 

zahtev). 

Ginekološko – porodni 

oddelek 

Lletz 24.5.2010 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 
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planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 

zahtev). 

Urgentni center – 

ambulanta za bolezni 

Atrijska fibrilacija 3.5.2011 KP omogoča ločitev AF, ki traja manj od 

48 ur od dalj časa trajajoče motnje ritma.  

Pri AF s trajanjem pod 48h omogoča 

takojšnjo medikamentozno ali 

elektrokonverzijo ritma že v UC. S tem 

se zmanjšujejo nepotrebne 

hospitalizacije oz. se skrajšujejo 

potrebne hospitalizacije. Zmanjšujejo  se 

tudi materialni in kadrovski stroški, ki bi 

nastali zaradi posledic neustrezne 

obravnave bolnika. 

Interni oddelek Anemija 3.5.2011 Klinična pot narekuje usmerjene  

laboratorijske preiskave za  opredelitev 

najpogostejših  anemij. S tem prepreči 

strošek nepotrebnih laboratorijskih 

preiskav in zmanjšuje tudi potrebo po 

transfuzijah krvi.  

Interni oddelek Predlog za namestitev pacienta 

na oddelke NBO, PBZ, NPO 

10.10.2012 Z upoštevanjem navodil te klinične poti 

se prepoznavajo bolniki, ki potrebujejo le 

še zdravstveno nego in rehabilitacijo. S 

tem se zmanjšuje število dni akutne 

bolnišnične obravnave, zmanjša se 

napotovanje na nepotrebne  

diagnostične preiskave  in  zmanjšuje 

število osebja, ki potrebno za nadaljnjo  

obravnavo bolnika. 

Ginekološko – porodni 

oddelek 

Laparoskopska sterilizacija 10.10.2012 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 

zahtev). 

Interni oddelek Akutni pankreatitis 10.1.2013 Racionalna poraba materiala, varnost 

pacienta (zmanjšana možnost 

upravičenih odškodninskih zahtev). 

Vsi oddelki Klinična pot aplikacije 

komponent krvi 

Izdelana 

10.1.2013 

posodobljena 

3.12.2020 

Racionalna poraba materiala, smotrno 

naročanje komponent krvi glede na 

nujnost porabe, varnost pacienta 

(zmanjšana možnost upravičenih 

odškodninskih zahtev). 

Urgentni center – 

ambulanta za bolezni 

 

Interni oddelek 

Telekap 1.12.2014 S sledenjem  KP se prepozna ustrezen 

pacient z ishemično možgansko kapjo  

za izvedbo trombolize, zožuje se nabor 

potrebnih laboratorijskih in drugih 

preiskav, omogoča se izvedba 

najustreznešega zdravljenja že v UC pod 

nadzorom internista brez potrebe po 

dežurstvu nevrologa in radiologa.  

Omogočena je dostopnost  do 

najustreznejšega zdravljenja tudi 

prebivalcem naše regije. 
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Urgentni center Sprejem v Urgentni center 1.12.2014 Racionalna poraba materiala, izvedene 

le zahtevane laboratorijske  preiskave, 

varnost pacienta (zmanjšana možnost 

upravičenih odškodninskih zahtev). 

Kirurški oddelek Načrtovan kirurški sprejem 23.9.2015 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

planiranih obravnav,  racionalna poraba 

materiala, varnost pacienta (zmanjšana 

možnost upravičenih odškodninskih 

zahtev). 

Urgentni center Nujna ORL, oftalmološka, 

nevrološka (razen TeleKap) 

obravnava bolnika v UC 

23.9.2015 Racionalna poraba materiala, varnost 

pacienta (zmanjšana možnost 

upravičenih odškodninskih zahtev). 

Kirurški oddelek Poškodba glave 19.12.2016 Racionalna poraba materiala, varnost 

pacienta (zmanjšana možnost 

upravičenih odškodninskih zahtev). 

Interni oddelek Elektivna elektrokonverzija 19.12.2016 Racionalna poraba materiala, izvedene 

le zahtevane laboratorijske  preiskave, 

varnost pacienta (zmanjšana možnost 

upravičenih odškodninskih zahtev). 

Kirurški oddelek Operacije hemeroidov 16.10.2017 Zmanjšanje števila kadra pri izvedbi 

obravnave, racionalizacija časa zaradi 

pri planiranih obravnavah,  racionalna 

poraba materiala, varnost pacienta 

(zmanjšana možnost upravičenih 

odškodninskih zahtev). 

Vsi oddelki Razjede zaradi pritiska 16.10.2017 Manjši stroški zdravljenja, krajša 

hospitalizacija zaradi manjšega 

poslabšanja osnovnih bolezni, boljša 

kakovost življenja bolnika. 

Otroški oddelek Klinična pot novorojenčka v 

porodnišnici 

1.1.2018 Enotna, strokovna in kakovostna 

obravnavi novorojenčka, ki je usklajena z 

nacionalnimi standardi in strokovnimi 

navodili. 

Jasna in enostavna pojasnitev in 

privolitev. 

Otroški oddelek Obravnava otroka z akutnim 

bronhiolitisom 

2.11.2018 Prepoznavanje otrok pri katerih grozi 

težji potek bolezni s čimer se preprečijo 

zapleti in vpelje ustrezna diagnostika. Na 

tak način se izvaja racionalna poraba 

preiskav in optimizacija stroškov 

zdravljenja. 

Otroški oddelek Obravnava otroka z akutnim 

gastroenterokolitisom 

2.11.2018 Enotna, strokovna in kakovostna 

obravnavi otroka, racionalna poraba 

preiskav in zdravil ter optimizaciji 

stroškov pri zdravljenju otroka  z 

gastroenteritisom. 

Oddelek za anesteziijo, 

reanimatologijo in 

intenzivno zdravljenje 

Perkutana traheostomija 3.1.2019 Skrajšanje časa do izvedbe posega. 

Jasna in enostavna pojasnitev in 

privolitev, kar z ene strani povečuje 

varnost in z druge zmanjšuje možnost 

legalnih vprašanj. 

Vsi oddelki Fizično oviranje pacientov s 

pasovi Segufix 

3.10.2019 Obvladovanje nevarnega vedenja in s 

tem zmanjšanje samopoškodb in 

premoženjske škode (nemirni pacienti 
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poškodujejo naprave, izvlečejo 

infuzije…). 

Preprečevanje padcev, s tem preprečitev 

nastajanja dodatnih stroškov zdravljenja. 

Vsi oddelki Nadzor kolonizacije z MRSA in 

drugimi večkratno odpornimi 

bakterijami pri sprejemu 

paceinta na bolniški oddelek 

17.2.2020 Ugotavljanje kolonizacije pacientov z 

MRSA v primeru tri ali več-dnevnega 

bivanja v bolniški sobi s koloniziranim 

pacientom. 

Preprečevanje širjenja večkratno 

odpornih bakterij po bolniških oddelkih in 

nastanka okužb pri hudo bolnih ter 

posledično zmanjševanje delovne 

obremenitve zdravstvenih delavcev, 

zmanjševanje porabe  zdravil in 

zniževanje dodatnih stroškov zdravljenja. 

Ugotavljanje kolonizacije pacientov z 

večkratno odpornimi bakterijami ob 

sprejemu na bolniške oddelke (v 

bolnišnico ali ob premestitvi iz enega na 

drugi oddelek). 

Oddelek za anesteziijo, 

reanimatologijo in 

intenzivno zdravljenje 

Uvajanje in nadzor pacienta po 

UZ vodeni periferni področni 

anesteziji in analgeziji 

17.2.2020 Skrajšanje časa do izvedbe posega. 

Jasna in enostavna pojasnitev in 

privolitev, kar z ene strani povečuje 

varnost in z druge zmanjšuje možnost 

legalnih vprašanj. 
Oddelek za anesteziijo, 

reanimatologijo in 

intenzivno zdravljenje 

Lajšanje porodne bolečine 1.3.2021 Enotna, strokovna in kakovostna 
obravnava porodnice. 

Nadzor nad postopkom. 
Racionalna poraba materiala. 

Otroški oddelek Zdravljenje pljučnice pri otroku 15.11.2021 Enotno izvajanje diagnostičnih in 
terapevtskih ukrepov vse zdravnikov 

(stalno zaposlenih in ostalih, ki se 
vključujejo le v dežurno službo). 

Upoštevanje sodobnih strokovnih 
smernic in navodil. 

Zmanjšanje diagnostičnih preiskav. 
Racionalno uporabo antibiotikov. 
Lažjo odločitev glede ustreznosti 

ambulantnega ali hospitalnem 
zdravljenja. 

 
 
Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2022 

Naziv klinike, inštituta, 

oddelka ali službe 

Naziv klinične poti Prispevek klinične poti k racionalnejši 

obdelavi pacienta 

Gastroenterološka 

ambulanta 

Izvedba urgentnega endoskopskega posega Hitrejša obravnava pacienta. Enotna, 

strokovna in kakovostna obravnava 

pacienta, optimizacija stroškov.  

Interni oddelek Uporaba antibiotikov pri Covid-19 pljučnici Enotno izvajanje diagnostičnih in 
terapevtskih ukrepov vseh zdravnikov. 

Upoštevanje sodobnih strokovnih 
smernic in navodil. 

Manjše tveganje za razvoj resistenčnih 
bakterij 
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4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 
 
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 
 
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki se sestavi 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, se bo 
ocenila tudi za leto 2022. 
 
V preglednici so prikazane samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za leta 
od 2017 do 2021. 
 
V zavodu je vzpostavljeno: 
  

2017 2018 2019 2020 2021 

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 
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 a.) na celotnem poslovanju      
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V zavodu je vzpostavljeno: 
  

2017 2018 2019 2020 2021 

informiranja in komuniciranja 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 notranje revizijsko 
službo 

     

b.) s skupno notranje revizijsko 
službo 

     

c.) z zunanjim izvajalcem 
notranjega revidiranja 

● ● ● ● ● 

d.) nisem zagotovil notranjega 
revidiranja 
 

     

 
Cilj v letu 2022 je vzpostaviti ustrezen sistem nadzora na pretežnem delu poslovanja. 
 
NOTRANJA REVIZIJA 
 
V letu 2022 je predvideno notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem. Kot predmet revidiranja smo za leto 
2022 predvideli: 

- preveritev obračuna in izplačila dodatkov v povezavi s Covid-19 za obdobje od julij 2021 do 
december 2021,  

- preveritev pravilnosti uvrstitve zaposlenih v plačne razrede skladno z Aneksom h kolektivni 
pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. 

 
 
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 
 
Upravljanje s tveganji v SB Brežice ureja organizacijski predpis OP PKVP 6 – Upravljanje s tveganji s SB 
Brežice, ki je bil izdan 23.3.2017 v okviru vodenja sistema kakovosti v SB Brežice. 
 
Vodstvo SB Brežice se zaveda, da je zagotavljanje oskrbe pacientov v SB Brežice kompleksen proces in da 
obstajajo tveganja, ki ogrožajo varno in kakovostno zdravstveno oskrbo. 
Vodstvo SB Brežice zagotavlja sistem upravljanja s tveganji tako, da zagotavlja varnost pacientov, 
zaposlenih, obiskovalcev, poslovanja in spremljevalnih dejavnosti ter integriteto SB Brežice. 
 
Cilj upravljanja s tveganji je pravočasno identificirati mogoča tveganja na vseh področjih delovanja SB 
Brežice in sprejeti ukrepe za njihovo preprečevanje oz. ukrepe za odpravo posledic, če se tveganje uresniči. 
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Strategija, mehanizmi in procesi obvladovanja tveganj opisujejo pristop SB Brežice k oceni, poročanju in 
obvladovanju tveganj. Opredeljuje sistem, procese in odgovornost za obvladovanje tveganj v SB Brežice za 
zagotavljanje visoke kakovosti, varnosti in odgovornosti v zdravstveni oskrbi in vseh drugih procesih. 
 
Glavni cilji pristopa k obvladovanju tveganj so sledeči: 

- zagotoviti standardiziran pristop k obvladovanju tveganj, 
- zgotoviti, da je obvladovanje tveganj del organizacijske kulture, 
- odkriti tveganja, ki zahtevajo ukrepe, 
- izboljšanje varnosti z določitvijo prioritete in sledenju učinkovitosti korektivnih ukrepov. 

 
Politika upravljanja s tveganji 
 
Vodstvo zagotavlja, da so vsa tveganja obvladana tako, da zagotavljajo izvajanje vseh strateških ciljev SB 
Brežice, ki so: 

- strokovni razvoj, 
- izvajanje delovnega programa, 
- zagotavljanje pacientovih pravic, 
- pedagoška dejavnost, 
- povezovanje in sodelovanje, 
- kompetentnost zaposlenih, 
- prostorska urejenost, opremljenost in skrb za okolje, 
- strokovne in varne obravnave pacientov, 
- varnega in gospodarnega poslovanja, 
- integritete SB Brežice, 
- nemotenega delovanja SB Brežice ob pojavu tveganj iz okolja. 

 
Bolnišnica zagotavlja sistem upravljanja s tveganji, ki se nanaša na varnost pacientov in zajema tudi ostala 
tveganja, ki lahko vplivajo na paciente, osebje, ostale obiskovalce bolnišnice in premoženje bolnišnice. 
Tveganja zaznavamo tudi preko programa evidentiranja neželenih dogodkov. 
 
Obvladovanje tveganj je postopek, ki vključuje naslednje aktivnosti: 

- prepoznavanje tveganj, 
- analizo in oceno tveganj, 
- ovrednotenje tveganj in načrtovanje ter izvedbo ukrepov za zmanjševanje tveganj, 
- ponovno oceno tveganja po sprejetem ukrepu za zmanjšanje tveganja, 
- zbiranje tveganj v RT, 
- posodobitev RT, 
- nadzor uspešnosti ukrepov, 
- poročanje. 
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Zaposleni  SB Brežice 
 

Diagram poteka osnovnih aktivnosti: 
 
NOP (IZVAJALEC)                         AKTIVNOSTI                                  DOKUMENTACIJA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
        
  
 
 
 
 

Opredelitev tveganj  
v SB Brežice 

Izvajanje aktivnosti za 
preprečevanje tveganj 

 

 
Ponovna ocena 

in ukrepanje  
 ustrezno? 

 

 
Vodstvo SB Brežice 
 

Registri tveganj 
Organizacijski predpisi/navodila,  
navodila za delo 
Zapisi 

Registri tveganj 
Zapisi 

DA 

NE 

Merjenje procesa 

              

Arhiviranje  
dokumentacije 

 
Nadzor nad izvajanjem 

Dokumentacija procesa 
OP Nadzor procesov, proizvodov, storitev in statusno 
označevanje ter obvladovanje neskladnosti  
Zapisi o izvajanju nadzora 
Zapisi o korekcijskih, korektivnih in preventivnih ukrepih 

Predhodna dokumentacija 
PR o ravnanju z dok. in arh. grad. v SB Brežice 
OP Obvladovanje zapisov kakovosti poslovanja 
Arhivirana dokumentacija 
 

Kazalniki kakovosti 
Zapisi o doseženih rezultatih 
 

 
Direktor  SB Brežice 

Direktor  SB Brežice 

Zaposleni SB Brežice, 
vodilni in vodstveni 
delavci 
 
 

Sprejem in registracija 
tveganja 

 

Zaposleni SB Brežice 
 

Zaposleni SB Brežice  
Predstojniki oddelkov  
Vodstvo SB Brežice  

Zakonodaja 
Standardi 
Politika SB Brežice 
Registri tveganj 
 

Registri tveganj 
Zapisi 
 

Posodobitev registrov 
 

Direktor  SB Brežice, 
vodstvo SB Brežice, vodje 
OE 
 

Registri tveganj 
Dopolnitev oz. izbris iz registrov tveganja  

Prepoznavanje tveganj 
 

 

Registri tveganj 
Organizacijski predpisi/navodila,  
navodila za delo 
Zapisi 
 

Zaposleni SB Brežice 
 

Analiza in ocenjevanje  
tveganj 

 

Zaposleni SB Brežice  
Predstojniki oddelkov  
Vodstvo SB Brežice  

Registri tveganj 
Zapisi 
 

Vrednotenje tveganj 
 

Zaposleni SB Brežice  
Predstojniki oddelkov  
Vodstvo SB Brežice  

Registri tveganj 
Zapisi 
 

Načrtovanje ukrepov in 
ukrepanje 

 

Zaposleni SB Brežice  
Predstojniki oddelkov  
Vodstvo SB Brežice  

Registri tveganj 
Zapisi 
 

Poročanje  
 

Direktor  SB Brežice, 
vodstvo SB Brežice, 
Predstojniki oddelkov  
 

Registri tveganj 
Dopolnitev oz. izbris iz registrov tveganja  
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Opredelitev tveganj v SB Brežice 
 
Direktor SB Brežice je v sodelovanju s predstojniki OE, v skladu z zakonodajo, standardi in politiko SB 
Brežice, opredelil tveganja za SB Brežice na naslednjih področjih: 

 
1.     Tveganje v procesih SB Brežice: 

- tveganja v procesih zdravstvene oskrbe; 
- poslovna tveganja v procesih vodstva, vodenja virov in podpornih dejavnostih; 
- tveganja varnosti in zdravja pri delu v vseh procesih SB Brežice; 

2.     Koruptivna tveganja – opredeljena v Načrtu integritete (v vseh procesih); 
3.     Tveganja iz okolja (na področju SB Brežice in okolja). 

 
Prepoznavanje tveganj 
 
Odgovorni za prepoznavanje in ocenjevanje tveganj so skrbniki procesov oz. predstojniki oddelkov, ki v 
prepoznavanje vključujejo vse zaposlene in skrbnika Registra tveganj. Predstojniki oddelkov in vsi zaposleni 
so dolžni posredovati prepoznano in ocenjeno tveganje skrbniku tveganj po posameznem področju. 
 
Izvajanje aktivnosti za preprečevanje tveganj 
 
Sistemski preventivni ukrepi 
 
Preventivni ukrepi tvorijo jedro kliničnega upravljanja s tveganji. SB Brežice zagotavlja naslednje preventivne 
ukrepe: 

- kompetentne zaposlene – njihovo izobraževanje in usposabljanje, 
- veljavne postopke za obravnavo in zdravljenje, 
- standarde higiene, nadzor okužb in njihove meritve za učinkovitost, 
- ustrezno servisiranje in vzdrževanje medicinskih naprav in druge tehnične opreme, 
- identifikacijo in sledljivost bolnikov, njihovih podatkov in drugih stvari, vključno z informacijami o 

bolniku, povezanih v verigi oskrbe, 
- sisteme za zaščito in varnost (npr. identifikacijske oznake in selektivna dovoljenja za sisteme, 

evidentiranja zaposlenih, alarmne sisteme), 
- za nadomeščanja osebja, opreme, materialov, energije. 

 
Dolžnost vseh zaposlenih v SB Brežice je, da: 

- si kot dobri gospodarji prizadevajo prepoznati in preprečevati tveganja/neželene dogodke v procesu 
zdravstvene oskrbe z doslednim izvajanjem ukrepov obvladovanja medicinskih tveganj, 

- takoj prijavijo pojav neželenega dogodka in opozorilnega nevarnega dogodka, kot to določa OP 
vodenje pogovorov o varnosti, zakonska določila, navodila Ministrstva za zdravje, 

- aktivno prispevamo k preprečevanju napak, zlasti z opozarjanjem na nepravilnosti ali pomanjkljivosti, 
ki jih opazimo pri svojem delu in delu sodelavcev. 

 
Zavestna opustitev dolžnega ravnanja preprečevanja, obveščanja in opozarjanja na opozorilni nevarni ali 
neželen dogodek je lahko razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. 
 
Vsi zaposleni dnevno izvajajo aktivnosti za preprečevanje tveganj, v skladu s svojimi (dokumentiranimi) 
delovnimi procesi, opisi delovnega mesta, politiko upravljanja s tveganji ter varnostno kulturo. Upravljanje s 
tveganji zajema opredelitev tveganj, poročanje o tveganjih in učinkovitosti omenjenega sistema, ki služijo kot 
osnova za izboljšave. 
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Področja tveganj, kjer je ocena tveganja enaka ali višja od 6: 
 
- Zbolevanja zaposlenih zaradi okužb s SARS-CoV-2 v rdeči coni: 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Zagotovitev zadostne količine OVO, razkužil. 

- Seznanitev zaposlenih  z OVO, ki se uporablja v rdeči coni. 
- Edukacija o pravilni uporabi OVO: oblačenje in slačenje. 
- Seznanitev z načinom dela v rdeči coni (vstopanje, malica, 

uporaba toaletnih prostorov,  izstopanje, tuširanje). 
- Vodenje medicinske dokumentacije, izvajanje vizit. 
- Prehrana bolnikov. 
- Upoštevanje čistih in nečistih poti. 
- Ravnanje z odpadki. 
- Ravnanje z umrlimi.  
- Cepljenje zaposlenih proti SARS-Cov-2. 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Mojca Savnik Iskra, dr. med., strokovna direktorica 

 
- Zbolevanja triažnih sester v UC zaradi okužbe s SARS-CoV-2 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Zaščita triažnih sester z OVO, ki je predpisana v rdeči coni. 

- Edukacija o pravilni uporabi OVO. 
- Cepljenje. 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Mojca Savnik Iskra, dr. med., strokovna direktorica 

 
- Zbolevanja zaposlenih na RTG oddelku zaradi okužbe s SARS-Cov-2 v primeru izvajanja preiskave 

pri Covid-19 pozitivnemu bolniku 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Najava bolnika, ki je na pregledu v UC, da bo prišel na RTG 

diagnostiko. 
- Umik ostalih pacientov iz hodnikov. 
- Osebje RTG oddelka je zaščiteno z OVO. 
- Dezinfekcija površin in opreme po opravljeni preiskavi.  
- Cepljenje osebja. 
- Odgovorni: vodstvo bolnišnice, KOBO, zaposleni na RTG 

oddelku in UC 
- Klinični kazalniki: število zbolelih na RTG oddelku 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Mojca Savnik Iskra, dr. med., strokovna direktorica 

 
- Vdor okužbe SARS-Cov-2 na ginekološko – porodni oddelek 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Pregled nosečnic s težavami ali drugih ginekoloških pacientk  s 

sumom na covid okužbo v UC v prostoru higienizacije. 
- Zaščita ginekologa in DMS oz babice z OVO ( rdeča/siva cona). 
- Pacientka nosi kirurško masko. 
- Potrebno testiranje vseh nosečnic, ki prihajajo za porod ali 

carski rez  s hitrim testom. 
- Namestitev  Covid pozitivne nosečnice v Covid operacijsko 

sobo, če se je porod začel. 
- Po porodu namestitev v posebno  Covid sobo na ginekološkem 
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oddelku. 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Mojca Savnik Iskra, dr. med., strokovna direktorica 

 
- Vdor okužbe SARS-CoV-2 na otroški oddelek 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Pregled otrok v UC v prostoru za higienizacijo. 

- Zdravnik in DMS nosita OVO. 
- Opravi se hitri test v UC. 
- V primeru pozitivnega hitrega  testa  se bolnika in 

spremljajočega starša namesti v sobo s predprostorom in 
lastnimi sanitarijami. 

- V primeru  velike verjetnosti okužbe s SARS-CoV-2 kljub 
negativnemu  hitremu testu je namestitev enaka, naredi se še 
PCR test. 

- Čim krajša hospitalizacija. 
Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Mojca Savnik Iskra, dr. med., strokovna direktorica 

 
- Tveganje prihoda okuženega pacienta po koncu epidemije v sub - specialistično ambulanto ali 

bolnišnično obravnavo 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem Merjenje temperature in pregled epidemiološkega stanja na 

vstopnih točkah; telefonsko preverjanje zdravstvenega stanja 
pacientov pred prihodom na obravnavo; omejitev oz. prepoved 
obiskov; nošenje OVO; zmanjšanje števila naročenih pacientov in s 
tem razporejanje naročenih pacientov na daljše obdobje. 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Mojca Savnik Iskra, dr. med., strokovna direktorica 

 
- Zbolevanje zaposlenih v specialističnih ambulantah 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem Merjenje temperature in pregled epidemiološkega stanja na 

vstopnih točkah; telefonsko preverjanje zdravstvenega stanja 
pacientov pred prihodom na obravnavo; omejitev oz. prepoved 
obiskov; nošenje OVO; zmanjšanje števila naročenih pacientov in s 
tem razporejanje naročenih pacientov na daljše obdobje. 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Mojca Savnik Iskra, dr. med., strokovna direktorica 

 
- Vnašanje osebnih stvari v izolacijski oddelek. Prenos okužbe izven oddelka. Širjenje okužbe na 

zaposlene in prebivalstvo 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem Izdelava in posredovanje navodil 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Mojca Savnik Iskra, dr. med., strokovna direktorica 
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- Prihod okuženega pacienta s COVID-19 v bolnišnico 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem Merjenje temperature in pregled epidemiološkega stanja na 

vstopnih točkah; telefonsko preverjanje zdravstvenega stanja 
pacientov pred prihodom na obravnavo; omejitev oz. prepoved 
obiskov; nošenje OVO; zmanjšanje števila naročenih pacientov in s 
tem razporejanje naročenih pacientov na dalješ obdobje. 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Mojca Savnik Iskra, dr. med., strokovna direktorica 

 
- Poškodovanje bolnišničnih stavb in infrastrukture zaradi močnejšega potresa ter  posledično 

poškodbe - zaposlenih in pacientov 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Redno pregledovanje infrastrukture, usposabljanje uslužbencev 

za reševanje in evakuacijo.  
- Zapisan je Načrt zaščite in reševanja -  dodatek 1: ukrepanje v 

primeru potresa. 
- Izvedba večje vaje: Potres v Splošni bolnišnici Brežice, z 

evakuacijo iz glavne stavbe in temeljitejše ozaveščanje 
uslužbencev. 

Rok za izvedbo aktivnosti Kontinuirano izvajanje 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Alenka Planinc 

 
- Nelikvidnost zavoda, ustavitev dobav materiala in storitev s strani dobaviteljev zaradi neplačila 

obveznosti, moteno izvajanje dejavnosti: 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Načrt varčevalnih ukrepov, 

- Racionalizacija poslovanja (kadri, storitve, OP program). 

Rok za izvedbo aktivnosti V primeru nelikvidnosti 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Anica Hribar, direktorica 

 
- Nedelovanje informacijskega sistema zaradi virusnih programov 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Antivirusni program, nastavitev pravil prejemanja epošte s 

datotečnimi prilogami, omejitev dostopa do posameznih aplikacij 
na spletu, uporabniška imena in gesla na vseh delovnih 
postajah, dnevno arhiviranje podatkov, obveščanje zaposlenih o 
nevarnostih in posledicah odpiranja neznane elektronske pošte. 

- Zunanji varnostni pregled, testiranje zaposlenih "Phishing" test in 
izobraževanje za zaposlene s strani strokovnjaka "Etični hacker". 

- Izvedba notranjega varnostnega pregleda sistema. 
Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Rok Škvarč 
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- Napake v predanalitski fazi; zamenjava vzorcev krvi 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Preverjanje identifikacije pacientov, ponovni odvzemi, beleženje 

nevarnih opozorilnih dogodkov. 
- Dosledno trojno preverjanje identifikacije pacientov. 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Andreja Kerin, univ. dipl. kem., spec. med. biokem. 

  
- Pomanjkanje zaščitne opreme 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Pošiljanje podatkov o potrebah na MZ,  

- iskanje donacij,  
- racionalna poraba,  
- stalna zaloga določene količine 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Metka Bogovič, spec. mag. farm. 

 
- Možnost zdrsa na klančini za dostavo v zimskem času in deževju, zaradi česar lahko prode do 

težjih poškodb 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Čiščenje klančine,  

- namestitev opozorilnih tabel. 
- Nov vhod za dostavo materiala za bolnišnično lekarno. 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Alenka Planinc 

 
- Možnost padcev v okolici bolnišnice zaradi poledice v zimskem času 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Sklenjena pogodba za vzdrževanje okolice v zimskem času 

(pluženje, soljenje).   
- Redno in pravočasno čiščenje ter soljenje okolice ter vhodov 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Alenka Planinc 

 
- Možnost poškodb opeklin zaradi požara v bolnišnični kuhinji 
 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Nameščeni gasilni aparati.  

- Redno usposabljanje uslužbencev iz področja varnostni in 
zdravja pri delu ter varstva pred požarom. 

- Nabava požarne odeje in montaža ob kuhinjskih kotlih. 
Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Alenka Planinc 
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- Možnost nastanka poškodb zaradi starih in dotrajanih kanalov z medicinskimi plini na internem 
oddelku, ki lahko padejo na pacienta 

 
Ukrepi za upravljanje s tveganjem - Redno pregledovanje in pritrjevanje starih medicinskih kanalov 

- Menjava starih kanalov po posameznih sobah z novimi. 

Rok za izvedbo aktivnosti Se izvajajo 

Skrbnik izvedbe aktivnosti oz. ukrepa Alenka Planinc 

 
 
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF 
 
V bolnišnici ni vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Aktivnosti na področju NNJF bo bolnišnica 
izvajala na več načinov: 
- posodabljanje registra tveganj, 
- vodenje sistema kontrole kakovosti v bolnišnici, preverjane preko notranjih in zunanjih presojevalcev, 
- najem storitev notranje revizije na trgu za izvedbo revizije za področje pravilnosti izvajanja javnega 

naročanja in izplačevanja dodatkov povezanih z epidemijo COVID-19 v letih 2020 in 2021. 
 
 
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE 

CILJE 
 
Bolnišnica bo vodila politiko obvladovanja obsega programa bolnišnične akutne in neakutne obravnave ter 
specialistično ambulantnih storitev, ki so opredeljene s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS), in sicer do plačljive višine. Zaradi COVID 19 bosta v skladu z navodili MZ in NIJZ tudi v 
letu 2022 organizirani siva in rdeča cona v UC. Po navodilih MZ, ko je več kot 500 zasedenih postelj s 
COVID bolniki v večjih bolnišnicah, pa se organizira tudi COVID oddelek na interni. Pripravljene so tudi 
izolacijske sobe za COVID pozitivne bolnike na pediatriji, ginekologiji in kirurgiji. Realizacija rednega 
programa po pogodbi z ZZZS je odvisna od časa trajanja epidemije in vključenosti bolnišnice Brežice v 
izvajanje bolnišničnega zdravljenja COVID bolnikov. Redni program bo zato izveden v večjem obsegu v 
obdobjih, ko ne bo potrebe po organizaciji oddelka za COVID bolnike. Glede na izkušnje iz leta 2020 in leta 
2021 je ob vključitvi SB Brežice med COVID bolnišnice potrebno organizirati oddelek z vsaj 15 posteljami, ki 
se lahko hitro razširi na 45 postelj. Zato se tudi v letu 2022 prvenstveno pripravijo in prerazporedijo prostori 
ter kader za potrebe organizacije oddelka za zdravljenje COVID bolnikov, ostali programi in resursi pa se 
izvajajo v skladu z zmožnostmi, z upoštevanjem specifične narave storitev po posameznih medicinskih 
strokah.  
 
Ukrepi in aktivnosti na področju doseganja 100 % realizacije obsega dela: 
 

 Priprava letnih in mesečnih operativnih načrtov obsega dela za posamezne oddelke in službe, ki 
vsebujejo obseg in strukturo programa dela glede na obveznosti, ki izhajajo iz letne pogodbe 
med Splošno bolnišnico Brežice in ZZZS. 

 Prizadevanje za širitve programov, kjer je plačljiv program presežen. 
 Dnevno poročanje staleža vsem predstojnikom oddelkov in strokovnim vodjem. 
 Posebna pozornost bo tudi v letu 2022 namenjena realizaciji prospektivnega programa.  
 Program dela v specialistično ambulantni dejavnosti zahteva poglobljeno spremljanje realizacije 

predvsem v dejavnostih, kjer imamo velik deficit zdravnikov. V kolikor realizacije programa ne bo 
možno doseči z notranjim kadrom, bomo sklenili pogodbe z zunanjimi izvajalci.  

 Sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za posebne programe. 
 Ustrezno evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev. 
 Dodatne kontrole s strani odgovornih zdravstvenih administratork, določenih za ta namen. 
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 Nadaljevanje internega izobraževanja izvajalcev na temo evidentiranja SPP, s ciljem 
zmanjševanja napak in doseganja pravilnega evidentiranja postopkov in diagnoz, s poudarkom 
na preverjanju uporabe KTDP. 

 Prizadevanje za dosledno upoštevanje Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju 
in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah ter s tem v zvezi 
izobraževanje vseh zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev. 

 Sprotno obveščanje izvajalcev o spremembah Navodil o obračunu zdravstvenih storitev ter 
spremljanje izvajanja navodil.    

 Dnevno vodenje in urejanje čakalnih seznamov. 
 Izvajanje projekta eZdravje.  
 Pravočasno seznanjanje vseh zaposlenih s predvideno zdravstveno reformo, ki bo lahko 

pomenila tudi spremembo pri organizaciji izvajanja zdravstvene dejavnosti. 
 Program dela in mesečna realizacija bosta obravnavana enkrat mesečno na strokovnem svetu. 

Obravnavani bodo odmiki in sprejet načrt za odpravo odstopanj od plačane realizacije. 
 
Ukrepi in aktivnosti za odpravo čakalnih dob: 
 

 Izvajanje Nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.  
 Predlog širitve programov kirurgije, anesteziologije z bolečinsko ambulanto, okulistike, operacije 

kolka in kolena in otolaringologije za Aneks 1 k SD 2022. 
 Začasni prevzem programov od izvajalcev, ki programa ne dosegajo v letu 2022. 
 Izvedba dodatnih ambulant. 
 Vključenost zunanjih izvajalcev v izvedbo programa. 
 Izvedba programov z lastnimi zaposlenimi v nadurah in drugih oblikah dela. 
 Redno, dnevno čiščenje čakalnih seznamov. 
 Izdelava načrta za skrajšanje čakalnih dob v okviru dopustnih. 
 Mesečno poročanje in obravnava na strokovnem svetu o številu čakajočih in čakalnih dobah po 

posameznih vrstah zdravstvenih storitev.  
 
V Splošni bolnišnici Brežice bomo nadaljevali s politiko optimalnega izkoriščanja obstoječih kadrovskih in 
materialnih virov. Zato bomo uporabnikom nudili zdravstvene in nezdravstvene storitve. Obseg ponudbe pa 
bo še vedno omejen glede na kapacitete, ki so primarno namenjene izvajanju osnovnih zdravstvenih 
programov na sekundarni ravni in nujni medicinski pomoči v urgentnem centru, z ustreznim prilagajanjem 
obravnav zaradi  COVID 19. 
 
Tržna dejavnost: V okviru tržne dejavnosti si bomo prizadevali za ohranitev obsega dela do plačnikov izven 
programa obveznega zdravstvenega zavarovanja, doseženega v letu 2021, kot tudi za ohranitev in 
povečanje prihodka iz naslova menze in bara. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za dodatne samoplačniške 
dejavnosti. 
 
Zastavljene cilje bomo spremljali opisno in s fizičnimi kazalci. Poleg tega bomo spremljali cilje tudi skozi 
finančne kazalce, ki so opredeljeni v področnem dogovoru za bolnišnice, in ki jih prikazujemo v polletnih in 
letnih poročilih. 
 
Na področju zdravstvene obravnave pacientov je potrebno izvajati naslednje ukrepe oz. aktivnosti:  

- izboljšati informiranost pacientov in njihovih svojcev o zdravstveni oskrbi in poteku priprave na 
odpust, zdravstveni negi ter zdravstveno  vzgojnem delu; 

- izboljšati kulturo varnosti in kakovosti pri vsakdanjem delu; 
- izboljšati prehode pacienta med oddelki in službami, predvsem z ustreznejšo komunikacijo. 
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 
 
6.1. PROGRAM AKUTNE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE 
 
Delovni program načrtujemo na podlagi končnih izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za 
leto 2022, z dne 7. 12. 2021, številka 410-34/2021/2, dopolnjenih končnih izhodišč, z dne 6. 1. 2022, št. 410-
34/2021/13 in Splošnega dogovora za leto 2021 s pripadajočim Aneksom št. 1 in SD 2022. 
 
Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022 
 
Tabela 4: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži 
(do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom 

Dejavnosti 

FN 2021 Ocena real. 2021 FN 2022 Indeksi glede na primere 

Število  

primerov 

Število 

 uteži 

Število  

primerov 

Število  

uteži 

Število  

primer 

Število 

uteži 

FN 2022/ 

FN 2021 

FN 2022/ 

Ocena real. 

2021 

Kirurgija 2.195 2.706 2.019 3.015,79 2.120 2.653 96,58 105,00 

Internistika 2.029 3.108 2.260 3.394,94 2.029 3.108 100,00 89,78 

Ginekologija 1.096 974 1.107 1.028,06 1.096 971 100,00 99,01 

Pediatrija 945 822 938 694,47 945 822 100,00 100,75 

SKUPAJ 6.265 7.607 6.324 8.137.1 6.190 7.554 98,80 97,88 

 
Tabela 4.1: Planiran vrednostni obseg storitev po nacionalnem razpisu 

Načrt v EUR

Leto 2021 Okt. Nov. Dec. Skupaj
Leto 2022

Leti 2021 
in 2022

1626N Endoproteza kolena 257.300,40 0,00 12.890,32 0,00 12.890,32 57.892,59 315.192,99

1624N
Endoproteza kolka delna 
(PEP) totalna (TEP) 121.580,60 0,00 0,00 0,00 0,00 18.237,09 139.817,69

1311N Operacija krčnih žil 40.372,80 0,00 4.868,15 973,63 5.841,78 8.074,56 48.447,36

1597N
Kolonoskopija (razen v okviru 
SVITa) 5.316,24 1.176,42 674,74 592,48 2.443,64 3.544,16 8.860,40

1325N Ezofagogastroduodenoskopija (FGDS)1939,36 488,83 204,29 34,58 727,70 0,00 1.939,36
Spec. amb. pregledi in FD 0 524,06 614,44 14,92 1.153,42 0,00 0,00
SKUPAJ 426.509,40 2.189,31 19.251,94 1.615,61 23.056,86 87.748,40 514.257,80

Skupaj 
načrt v 

EUR
Realizacija v EUR

1. kvartal: okt. - dec. 2021

Šifra Naziv VZS
Načrt v 

EUR

 
 
V letu 2021 je bilo opravljeno za 23.056,89 € programa po nacionalnem razpisu, ostali program se je 
prenesel v realizacijo leta 2022, ker ga zaradi Covid situacije ni bilo možno izvesti v večjem obsegu. Glede 
na navedeno je v letu 2022 možno opraviti še za 491.199 € programa po nacionalnem razpisu, in sicer: 47 
endoprotez kolen, 23 endoprotez kolkov, 42 operacij krčnih žil, 28 kolonoskopij in 13 
ezofagogastroduodenoskopij.  
 
 
6.2. PROSPEKTIVNI PROGRAM 
 
Sestavni del načrta programa akutne bolnišnične obravnave v Pogodbi ZZZS je tudi program t. i. 
prospektivnih primerov, ki predstavlja četrtino programa akutne bolnišnične obravnave. Načrt in realizacija 
prospektivnega programa se spremljata in obračunavata na ravni posameznega programa. Načrt je glede na 
predhodna leta povečan za programa ortopedskih operacij endoproteza kolka in kolena, ki sta se do leta 
2021 vodila v okviru ostalega programa kirurške dejavnosti.  
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Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2022 

Naziv programa FN 2021 
Ocena real. 

2021 
FN 2022 

Indeks 

FN 2022/ 

FN 2021 

FN 2022/ 

Ocena real. 

2021 

Porod 461 460 461 100,00 100,22 

Splav 34 23 34 100,00 147,83 

Kirurško zdravljenje rakavih 

bolezni 
13 10 13 100,00 130,00 

Zdravljenje možganske kapi 43 24 43 100,00 179,17 

Operacija na ožilju – krčne 

žile                                                                    
75 39 75 100,00 192,31 

Operacija na stopalu – hallux 

valgus 
178 195 178 100,00 91,28 

Operacija kile                                                                                       221 160 221 100,00 138,13 

Operacija žolčnih kamnov                                                                            161 129 161 100,00 124,81 

Endoproteza kolka                                                                                   75 83 75 100,00 90,36 

Endoproteza kolena                                                                                  75 71 75 100,00 105,63 

Artroskopska operacija 191 201 191 100,00 95,02 

Odstranitev osteosintetskega 

materiala                                                              
158 162 158 100,00 97,53 

SKUPAJ 1.685 1.557 1.685 100,00 108,22 

 

 
 
Graf 1: Finančni načrt hospitalnih prospektivnih primerov 
 
Tabela 5.a: Primeri, preneseni iz bolnišnične dejavnosti v ambulantno dejavnost  

Naziv programa FN 2021 Real. 2021 FN 2022 

Medikamentozni splav 120 149 120 

Histeroskopska operacija 35 27 35 

Operacija karpalnega kanala 269 276 269 

Proktoskopija 140 160 140 

Rektoskopija 1 0 1 
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Izrezanje benigne tvorbe 618 578 618 

Izrezanje karcinoma kože 146 114 146 

SKUPAJ 1.329 1.304 1.329 

 

 
 
Graf 2: Finančni načrt ambulantnih prospektivnih primerov 
 
Načrtovano število bolniško oskrbnih dni, povprečna utež po dejavnostih in načrtovano število 
postelj 
 
Pogodba z 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 6. 
 
Tabela 6: Načrtovano število bolniško oskrbnih dni po dejavnostih, povprečna načrtovana utež po 
dejavnostih, število postelj ter predvidena zasedenost obstoječih kapacitet 
 

Oddelek 

Načrt 
primerov 

2022 

Mesečni 
načrt 
prim. 

Načrt 
obteženih 

prim. 
Načrt 
BOD 

Načrt 
povprečn

a utež 
Št. 

postelj 
% 

zased. 

Načrtovana 
povprečna 
lež. doba 

2022 

Kirurški 2.120 177 2.653 10.028 1,23 32 85,84 4,73 

Ginekološki 1.096 91 971 2.953 0,89 15 53,93 2,69 

Interni 2.029 169 3.108 13.067 1,53 46 77,83 6,44 

Otroški 945 79 822 3.497 0,87 15 63,87 3,7 

CIT 137 11  1.514  6 54,33 11,05 

Polintenziva      3   

Skupaj 6.190 516 7.554 29.545 1,21 117 71,01 4,77 
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Graf 3: Finančni načrt SPP primerov po oddelkih 
 
V skladu s sklepom vlade bomo v okviru zgoraj dogovorjenih SPP obravnavali najmanj 12 % akutne 
bolnišnične obravnave v okviru dnevne bolnišnice oziroma ambulante obravnave. Bolnišnica vse krajše 
hospitalizacije, ki zahtevajo bivanje v bolnišnici več kot 4 ure, že leta obravnava v dnevni bolnišnici. Kirurška 
in internistična stanja, ki trajajo manj kot 4 ure, zahtevajo pa spremljanje po pregledu oziroma posegu ali 
aplikaciji zdravil,  bomo obravnavali na ambulantni način v opazovalnici urgentnega centra.  
 
 
6.3. PROGRAM NEAKUTNE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE IN PBZ 
 
Neakutno bolnišnično obravnavo načrtujemo v številu bolnišnično oskrbnih dni (BOD). S SD 2020 smo 
prejeli širitev programa neakutne bolnišnične obravnave za 1.460 BOD. Tako tudi v letu 2022 načrtujemo 
izvedbo 10.128 BOD zdravstvene nege in paliativne oskrbe. Program neakutne bolnišnične obravnave se 
izvaja na posebnem oddelku z 29 posteljami. Na neakutno bolnišnično obravnavo se sprejme bolnika po 
končani akutni bolnišnični obravnavi ali bolnika, ki potrebuje nadaljevanje zdravljenja, rehabilitacijo, 
zdravstveno nego ali paliativno oskrbo, s ciljem okrevanja, oziroma v tistih primerih, ko je zaradi bolnikovega 
zdravstvenega stanja takšna obravnava drugje težko izvedljiva ali neizvedljiva.  
  
Za podaljšano bolnišnično zdravljenje je načrtovano 1.876 BOD, za kar je na razpolago 6 postelj.  
 
Tabela 7: Program neakutne bolnišnične obravnave in podaljšanega bolnišničnega zdravljenja za leto 2022 

Dejavnost 

Realizacija 
2021 

Načrt 
BOD 
2022 

Število 
postelj 2022 

Načrtovani % 
zasedenosti 

Zdravstvena nega in 
paliativna oskrba 5.347 10.075 29 95 

Podaljšano bolnišnično 
zdravljenje 1.069 1.876 6 86 

 
 
6.4. PROGRAM DOJEČIH MAMIC IN SPREMSTVA OTROK  
 
Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je v 23. členu uveljavila spremembo, ki 
enemu od staršev od 1.1.2009 dalje priznava pravico do sobivanja v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom 
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do vključno 5. leta starosti otroka. Program ostaja na ravni načrta iz leta 2021. Plačan pa bo realiziran 
program. 
 
Tabela 8: Načrtovani obseg dela iz naslova doječih mamic in spremstva bolnih otrok za leto 2022 

Program Število BOD 
Število postelj 

(pomožno ležišče) 
Doječe mamice 181 2 

Sobivanje staršev 896 4 
 
 
6.5. PROGRAM SPECIALISTIČNO AMBULANTNE DEJAVNOSTI, GINEKOLOŠKEGA 

DISPANZERJA IN FIZIOTERAPIJE 
 
Program dela v specialistično ambulantni dejavnosti načrtujemo v točkah. Načrt je narejen na podlagi 
Pogodbe 2021 in SD 2022. Primerjava načrta in realizacije leta 2021 z načrtovanim programom dela za leto 
2022 je razvidna iz priloženega Obrazca 1: Delovni program 2022.  
 
Tabela 9: Mesečni program specialistično ambulantne obravnave za leto 2022 

Ambulanta 

Specialistično ambulantne točke 

Načrt spec. amb. točk 

2021 1/12 

1 2 3 

 1. Interna skupaj 202.692 16.891 

      interna  39.788 3.316 

      gastroenterološka 77.184 6.432 

      kardiološka FD 85.720 7.143 

 2. Diabetološka 53.899 4.492 

 3. Kirurška skupaj 82.519 6.877 

   3a. Kirurška 63.351 5.279 

   3b. Anestezija+protibolečinska 19.168 1.597 

        anestezijska  9.967 831 

        bolečinska  9.201 767 

 4. Ginekološka skupaj 32.041 2.670 

      amb. za bolezni dojk 2.229 186 

      ginekološka specialistična 29.812 2.484 

4.1. Mamografija 2.805 234 

 5. Pediatrična 26.429 2.202 

 6. Nevrološka skupaj 51.107 4.259 

     Nevrološka 17.158 1.430 

     EMG 33.949 2.829 

 7. Okulistična 62.014 5.168 

 8. Ortopedska 20.951 1.746 

 9. Rentgen + UZ 210.674 17.556 

       RTG 103.068 8.589 

       UZ 107.606 8.967 

 10. Enota za bolezni  30.745 2.562 

 11. Enota za poškodbe   44.435 3.703 

S  K  U  P  A  J       820.311 68.359 
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Graf 4: Načrt specialistično-ambulantnih točk po enotah 
 
Tabela 10: Program ambulantnih ORL storitev po novem modelu od 1. 1. 2022 dalje 
 

Dejavnost 

Načrt 2022 

Storitve Celotni pregledi 

ORL ambulanta 2.394 672 
 
Tabela 11: Program ginekološkega dispanzerja, fizioterapije in CT 

Osnovna dejavnost Načrt 2021 Real. 2021 Načrt 2022 

Gin. dispanzer – količniki 40.985 33.623 40.985 

Preventivni program 1.575 1.391 1.575 

FIZIOTERAPIJA  - uteži 2.506 2.679 2.506 
Specialna fizioterapevtska 
obravnava – uteži 193 269 269 

CT - preiskave 3.291 4.142 4.142 
 
S tedenskim in mesečnim spremljanjem bomo ugotavljali odmike med načrtovanim in realiziranim obsegom 
po posameznih dejavnostih.  
 
Načrtovano število prvih pregledov se ob upoštevanju sprememb v številu timov določi na osnovi razmerja 
med novim načrtom točk in količnikom med realiziranim številom točk v preteklem letu ter realiziranim 
številom prvih pregledov v preteklem letu. V spodnji tabeli je prikazano pogodbeno dogovorjeno načrtovano 
število prvih pregledov in razmerje med prvimi in kontrolnimi pregledi za leto 2022, na podlagi realizacije 
2021. V skladu z določili Splošnega dogovora 2022 je v spodnji tabeli prikazan načrt prvih pregledov za leto 
2022 in program točk za prve preglede. 
 
Tabela 12: Načrt prvih pregledov in program točk za prve preglede 

Enota 
Načrt prvih 
pregledov 

Načrt točk za prve 
preglede 

Internistika 609 2.909 
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Nevrologija 450 4.707 
Pediatrija 3.450 26.979 
Ginekologija 1.415 7.260 
Kirurgija z operativo 2.339 12.489 
Ortopedija 1.538 9.013 
ORL 726 4.204 
Okulistika 3.105 21.114 
Diabetologija 304 3.536 
Bolezni dojk 504 4.291 
Gastroenterologija 284 2.797 

 
V ambulantah, kjer imamo daljše čakalne dobe na prvi pregled, bomo najmanj ½ ordinacijskega časa 
namenili prvim pregledom, z upoštevanjem indiciranih kontrol pri kroničnih obolenjih (npr.: okulistična 
ambulanta). 
 
Trženje zdravstvenih storitev izven programa ZZZS 
 
Program realizacije prihodka iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev za ostale plačnike izven ZZZS v letu 
2022 načrtujemo na podlagi realizacije 2021, ki je znašala 737.063 EUR. 
 
 
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE 
 
V Splošni bolnišnici Brežice je imenovana pooblaščena oseba za čakalni seznam na ravni bolnišnice, ki 
redno preverja ustreznost izvajanja zakonodaje na področju čakalnih dob po posameznih notranjih 
organizacijskih enotah. Določili smo tudi pooblaščene osebe za čakalni seznam po dejavnostih, ki so 
zadolžene za redno mesečno spremljanje točnosti podatkov posredovanih na https://cakalnedobe.ezdrav.si/. 
Pooblaščene osebe so zadolžene tudi za ustrezno zavedene podatke o izbiri točno določenega zdravnika, 
medicinski indikaciji za poseg/preiskavo ter lastno željo na točno določen termin. Vse interne aktivnosti po 
enotah in čakalnih seznamih so povezane z ustreznimi VZS šiframi. Ugotovljena neskladja posredovanih 
podatkov na NIJZ sproti odpravljamo. V okviru skupnih sestankov se izvajajo dodatna usposabljanja 
odgovornih oseb v zvezi z navedeno tematiko. Analiza in notranja kontrola vodenja čakalnih seznamov 
sodita med letne cilje Splošne bolnišnice Brežice. 
 
Izvajamo triažo napotnih listin v skladu z internim aktom Triaža napotnih listin – dodatna strokovna merila za 
uvrstitev na čakalni seznam, št. 03-21/20-1, ki smo ga sprejeli dne 6. 3. 2020 skladno s 7. členom Pravilnika 
o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob in 15. c členom Zakona o 
pacientovih pravicah. 
 
Na področju spremljanja čakalnih dob bomo tudi v letu 2022 z namenom preverjanja spoštovanja 
zakonodaje, ki ureja področje pacientovih pravic, izvajali naslednje aktivnosti:  

- notranji administrativni nadzori čakalnih dob in vodenja čakalnih seznamov po enotah,  
- redno čiščenje čakalnih seznamov v skladu s 15.c členom Zakona o pacientovih pravicah,  
- spremljanje in obvladovanje čakalnih dob v okviru dopustnih, 
- zagotavljanje sprotnega poročanja v centralni sistem eNaročanja pri NIJZ (proces C), 
- redno spremljanje in usklajevanje posredovanih podatkov v sistem NIJZ; 
- redno preverjanje ustreznosti ePoročanja v WEBBI; 
- zagotavljanje točnih terminov pri izvajalcih, kjer je to organizacijsko možno; 
- izvajanje triaže napotnih listin v dejavnostih, kjer se soočamo z večjim številom napotitev s stopnjo 

nujnosti zelo hitro. 
 
Pacientom zagotavljamo vse zahtevane oblike naročanja. V celoti smo vključeni v storitve eZdravja 
(eRecept, eNapotnica, eDMS). 
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S ciljem optimizacije napotitev imamo v specialističnih ambulantah od leta 2018 dalje možnost ePosveta za 
17 vrst zdravstvenih dejavnosti. Z možnostjo in postopkom naročanja na ePosvet smo seznanili vse 
zdravstvene domove in koncesionarje v Posavju in Obsotelju. Kljub temu smo v letu 2021 obravnavali samo 
7 ePosvetov (v letu 2020 5 ePosvetov).  
 
V nadaljevanju sledi pregled realizacije čakalnih dob in števila čakajočih v letih 2020 in 2021 po dejavnostih.  

 
Tabela 13: Realizirane čakalne dobe in število čakajočih pacientov na prvi pregled po posamezni stopnji 
nujnosti v letih 2020 in 2021 

Dejavnost 

Čakalna doba na dan 31.12. 2020 Čakalna doba na dan 31.12. 2021 

Realizirana Č.D. 
Št. čakajočih na prvi 

pregled 
Realizirana Č.D. 

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 14 28 52 0 0 9 14 42 77 0 2 10 

Operacije kil 14 28 51 1 6 23 14 58 79 1 11 40 

Operacije žolčnih 
kamnov 

14 38 44 0 8 20 14 63 78 0 4 18 

Artroskopije 14 31 57 1 8 31 14 29 51 0 2 32 

Karpalni kanal 14 29 38 3 15 20 14 25 49 1 8 15 

Haluksi 14 49 92 0 5 65 14 49 98 0 4 62 

Odstranitev 
osteosintetskega 
materiala 

14 21 56 0 3 18 14 45 70 0 2 27 

Endoproteza kolka             18 73 88 0 2 21 

Endoproteza 
kolena 

            14 59 120 0 2 52 

Ostale kirurške 
operacije 

            14 30 60 0 4 32 

SPECIALISTIČNA 
DEJAVNOST                         

Mamografija in 
ambulanta za 
bolezni dojk-
kurativa  

14 21 30 5 14 38 16 23 65 1 14 35 

Ginekološka 
ambulanta - ČD je 
0 dni za nujna 
stanja 

0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 18 

CT brez kontrasta 2 7 7 7 18 6 14 23 25 18 35 5 

CT s kontrastom 7 7 7 20 34 12 11 22 25 31 48 14 

UZ abdomna 14 151 182 38 130 109 15 151 182 53 268 188 

UZ skeleta 21 387 492 22 260 37 39 634 651 40 150 21 

UZ dojk 14 176 217 4 30 24 14 203 225 3 47 16 

Doppler ožilja - 
kardiologija 

14 136 210 12 185 362 14 91 120 17 185 143 

Rentgen 1 2 3 3 19 20 3 7 8 4 22 7 

Internistična 
ambulanta 

21 129 186 24 126 50 56 213 225 83 321 77 

Hematološka 
ambulanta 

14 23 29 2 11 10 14 28 35 2 16 9 

Nefrološka 
ambulanta 

45 90 159 6 18 26 81 276 303 11 70 39 

Gastroenterološka 
ambulanta 

30 130 175 27 53 17 64 196 232 24 110 41 
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Ortopedska 
ambulanta - dr. 
Rozman 

14 30 45 1 26 10 14 90 120 8 94 27 

Ortopedska 
ambulanta - dr. 
Županić 

            20 160 210 13 48 15 

Ortopedska 
ambulanta - dr. 
Povhe 

14 120 150 12 108 78 16 155 189 33 169 69 

Nevrološka 
ambulanta  

43 84 105 18 56 12 44 107 130 24 92 20 

EMG  14 93 115 10 174 47 30 106 127 35 225 43 

Okulistika - 
okulistični pregledi 

14 23 30 2 19 26 14 116 120 6 88 101 

Presejanje 
diabetične 
retinopatije 

7 8 21 0 10 222 28 29 43 0 4 136 

Optika Rimc 
Brežice 

14 14 14     10 14 30 30     32 

Optika Rimc Krško 14 14 14     18 14 30 30     28 

Optika Keber 14 14 14     9 14 30 30     41 

Gastroenterologija 
in endoskopija: 

                        

- gastroskopija 21 36 59 16 46 26 28 63 106 44 118 35 

- kolonoskopija 22 261 522 11 63 79 29 266 630 35 88 96 

ORL 14 30 38 7 30 21 14 23 29 29 46 17 

Protibolečinska 
ambulanta  

14 28 70 3 11 2 8 63 81 3 24 9 

Kardiodiagnostika:                         

-cikloergometrija 14 23 63 2 30 35 18 53 115 6 54 26 

- UZ srca 14 90 150 14 148 219 14 147 177 16 294 237 

- holter EKG 14 70 98 15 135 68 23 241 282 26 415 90 

- holter RR 14 55 100 4 20 71 9 74 175 2 41 32 

Pediatrična 
ambulanta 

8 14 17 1 0 0 14 21 35 3 1 1 

Pediatrična 
alergološka 
ambulanta 

10 21 23 1 11 2 15 142 168 2 41 45 

Kirurška 
ambulanta - ni ČD 
za nujna stanja 

0 0 0 37 110 91 16 70 95 60 274 136 

Diabetološka 
ambulanta 

7 14 30 1 0 6 2 21 24 2 3 6 

OSNOVNA 
DEJAVNOST                         

Dispanzer za 
ženske 

0 30 60 0 0 179 0 30 50 0 0 242 

Fizioterapija 13 30 55 9 70 14 19 47 75 33 134 29 

 
Storitve, za katere smo beležili minimalne čakalne dobe na dan 31. 12. 2021: 

• Kirurška ambulanta, ginekološka ambulanta: v teh dejavnostih nimamo čakalne dobe za nujna 
stanja.  

• CT in RTG: Čakalna doba je v teh dejavnostih skoraj odpravljena zaradi odobrenega plačila po 
realizaciji. Za RTG pljuč in RTG sinusov imamo prost sprejem. 

• ORL ambulanta: Zaradi ponovno odobrenega začasnega povečanja programa iz naslova prenosa 
nedoseganja programa od drugega izvajalca, imamo tudi v letu 2021 podobno kot v letu 2020 za 
otorinolaringološki prvi pregled zelo kratko čakalno dobo. 

• Tudi v protibolečinski, pediatrični, diabetološki ambulanti in ginekološkem dispanzerju imamo 
minimalne čakalne dobe za prvi pregled. 

• Fizioterapija: Ni čakalne dobe za pooperativna stanja. 
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• Operativni posegi: za večino operativnih posegov imamo minimalne čakalne dobe do izpolnitve 
dogovorjenega programa. Nujne operacije se opravijo takoj.  

 
Tudi v letu 2021 smo bili soočeni z epidemijo COVID, kar je pomembno vplivalo na podaljšanje čakalnih dob 
med letom. Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti smo vseskozi ravnali v skladu z odloki Vlade. Navkljub 
epidemiji smo se z ukrepi znotraj bolnišnice organizirali tako, da smo v dobri polovici dejavnosti do konca 
leta uspeli ohraniti čakalno dobo v okviru dopustne.  
 
Spodnja tabela 14 vsebuje poročilo o številu čakajočih in čakajočih nad dopustno čakalno dobo za VZS, za 
katere na dan 31. 12. 2021 presegamo NDČD za vse stopnje nujnosti – predvsem zaradi epidemije COVID. 
Število odpovedanih in naknadno zagotovljenih terminov iz razloga COVID je zgolj približno (povzeto iz 
ročnih opomb »Preklicano zaradi epidemije«, »COVID pozitiven pacient«,…), ker informacijski sistem 
BIRPIS med razlogi odpovedi termina nima opcije »termin odpovedan zaradi COVID«, ampak samo 
»kasnejši termin na željo pacienta / prestavljen termin na željo pacienta / prestavljen termin iz razlogov na 
strani ustanove«.  
 
Tabela 14: Vsi čakajoči, čakajoči NDČD, odpovedani termini zaradi COVID – stanje na dan 31. 12. 2021  

Šifra 
VZS 

Naziv VZS 
Vsi 

čakajoči 
Čakajoči 

NDČD 

Odpovedani 
termini 
zaradi 
COVID  

1963 UZ abdomna 500 257 13 
1983 UZ sklepa 127 110 4 

1017P Internistični pregled - prvi 145 130 20 
1018P Kardiološki pregled - prvi 333 325 30 
1024P Nefrološki pregled - prvi 120 111 5 
1014P Gastroenterološki pregled - prvi 175 153 14 

1597 Kolonoskopija 219 183 17 
 
Dejavnosti, kjer presegamo najdaljše dopustne čakalne dobe za vse stopnje nujnosti na dan 31. 12. 2021: 

 Vsi UZ skeleta (UZ sklepa, UZ mehkih tkiv) in UZ abdomna: Beležimo velik delež napotitev za UZ 
skeleta in za UZ abdomna, zato je okvirna čakalna doba za povezane UZ skeleta in za UZ abdomna 
za vse stopnje nujnosti presežena. Kljub temu se trudijo za  storitve v okviru UZ skeleta in UZ 
abdomna za stopnji nujnosti zelo hitro in hitro, kjer je medicinsko indicirana prednostna obravnava, 
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.  
Realizacija: Navkljub epidemiji COVID smo zaradi odobrenega plačila vseh UZ po realizaciji v okviru 
obstoječih kapacitet program v letu 2021 realizirali v višini 107.606 točk, kar je kar za 18% več kot v 
letu 2020. 

 Zaradi epidemije COVID presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo za: internistične, 
kardiološke, nefrološke in gastroenterološke prve preglede ter kolonoskopijo.  
Vzroki: Kadrovski izpadi (isti zdravniki so prerazporejeni tudi na COVID oddelek, COVID okužbe 
med zdravniki), odpovedi terminov s strani pacientov zaradi COVID obolenj, strahu pred okužbami 
manj pregledov v istem ordinacijskem času z namenom zmanjšanja prenosa okužb, preiskave. Pri 
kolonoskopiji pa gre za preiskavo, kjer je večje tveganje za COVID okužbo. 
Ukrep: Po ukinitvi  COVID oddelka uvedba dodatnih ambulant za odpravo čakalnih dob v 
dejavnostih s preseženo NDČD. 

 
V okviru Splošnega dogovora 2022 se predvideva naslednje plačilo: 

- operacije haluksov, porodi, splavi, kirurško zdravljenje rakavih bolezni, zdravljenje možganske kapi – 
plačilo po realizaciji, 

- medikamentozni splavi, histeroskopske operacije, izrez benignih in malignih tvorb – plačilo po 
realizaciji, 

- CT, RTG, UZ preiskave, presejanje diabetične retinopatije – plačilo po realizaciji, 
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- specialne fizioterapevtske obravnave – plačilo po realizaciji, 
- vsi prvi pregledi v specialistični ambulantni dejavnosti – plačilo po realizaciji,  
- plačilo realizacije prvih pregledov ob končnem obračunu 2022 po 20% višji vrednosti, 
- spec. amb. kardiologija, nevrologija, ortopedija – plačilo po realizaciji, 
- specialistično ambulantna dejavnost – plačilo do 10% preseganja rednega pogodbenega programa, 
- operacije karpalnega kanala – plačilo do 5% preseganja rednega pogodbenega programa. 

 
V dejavnostih, kjer je odobreno plačilo po realizaciji,  se bomo trudili program izpolniti v čim višji možni meri z 
uvedbo dodatnih ambulant ter z angažiranjem lastnih in zunanjih sodelavcev. 
 
NACIONALNI RAZPIS ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI DO ZDRAVSTVENIH STORITEV 
 
Na podlagi podpisane Pogodbe o izvajanju programov zdravstvenih storitev po NR bi lahko v letu  
2022 opravili še naslednje storitve: 

- endoproteza kolena: 49 primerov, 
- endoproteza kolka: 23 primerov, 
- operacija na ožilju: 48 primerov, 
- kolonoskopija: 40 primerov, 
- gastroskopija: 16 primerov. 

 
Za leto 2021 smo za storitve po NR od 1. 10. 2021 dalje odprli skupno 125 terminov, vendar smo do 16. 11. 
2021 (ko se je izvajanje programa zaradi Covid situacije začasno zaustavilo) s strani klicnega centra prejeli 
samo 54 naročil, od tega je bilo 31 naročil odpovedanih (želja pacienta, zdravstveno stanje pacienta ni 
dopuščalo izvedbe). Glede na navedeno tudi v letu 2022 ne predvidevamo zapolnitve vseh razpoložljivih 
trminov ter s tem realizacijo programa po NR.  
 
Tabela 15: Plan in realizacija primerov NR za leto 2021: 
 

Šifra Naziv VZS 

1. kvartal: okt. - dec. 2021 

Načrt 
Zasedeni 
termini 

Odpovedani 
termini 

Realizacija 

1626N Endoproteza kolena 37 2 3 2 

1624N 
Endoproteza kolka delna 
(PEP) totalna (TEP) 

17 0 0 0 

1311N Operacija krčnih žil 35 6 12 6 

1597N 
Kolonoskopija (razen v okviru 
SVITa) 

19 12 9 12 

1325N 
Ezofagogastroduodenoskopija 
(FGDS) 

17 3 7 3 

  SKUPAJ 125 23 31 23 

 
Načrt za skrajševanje čakalnih dob in števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo v letu 
2022: 
 
 Tudi v letu 2022 si bomo z namenom ohranitve čakalnih dob v okviru dopustnih prizadevali realizirati 

program v čim višji možni meri - do plačanega obsega. 
 Pri storitvah, za katere je s Splošnim dogovorom 2020 dogovorjeno plačilo po realizaciji, si bomo 

prizadevali za ohranitev minimalne čakalne dobe, npr.: CT, RTG preiskave, prospektivni program. 
 V ostalih dejavnostih, kjer je plačilo po pogodbi, prizadevanje za doseganje pogodbeno dogovorjenega 

programa – v okviru obstoječih zmožnosti. 
 V dejavnostih, kjer nas omejuje pogodbeni obseg storitev, si bomo prizadevali za prestrukturiranje med 

posameznimi programi ZZZS in za pridobitev programa od izvajalcev, ki ne dosegajo programa - glede 
na potrebe gravitacijskega območja. 

 Izvedba dogovorjenega obsega programa v skladu s splošnim dogovorom za tekoče leto. 
 Prizadevanje za začasen prenos programa od drugih izvajalcev, ki ne dosegajo obdobnih programov. 
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 V dejavnostih, kjer imamo daljše čakalne dobe od dopustnih, predvidevamo skrajšanje čakalnih dob in 
števila čakajočih z uvedbo dodatnih ambulant in angažiranjem zunanjih izvajalcev.  

 Uvedba dodatnih ambulant, v okviru obstoječih kadrovskih zmogljivosti. 
 Sklepanje podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci v dejavnostih, kjer nimamo lastnega kadra. 
 V dejavnostih, kjer imamo krajše čakalne dobe ter kadrovske in prostorske zmogljivosti, se trudimo 

odpovedanim pacientom zaradi COVID prednostno zagotavljati nove dodatne termine. 
 V ostalih dejavnostih, kjer se zaradi nadaljevalnih ukrepov s ciljem preprečevanja širjenja okužb še 

vedno soočamo z velikim številom čakajočih in čakalnimi dobami nad dopustnimi, imamo z internim 
aktom uvedeno triažo napotnih listin, tako da na ta način omogočimo prednostno obravnavo pacientom, 
ki to potrebujejo. 

 Mesečno, po potrebi tedensko, bomo spremljali realizacijo programa. Na osnovi ugotovljenih odmikov 
bomo pripravili načrt in ukrepe za odpravo odstopanj od plačane realizacije. 

 Nadaljevanje izvajanja storitev po NR če bodo izpolnjeni naslednji pogoji:  
o zagotovljeno plačilo s strani MZ in prostovoljnih zavarovalnic za vse opravljene predoperativne 

in pooperativne preiskave, ki so indicirane pred in po izvedbi operativnega posega za storitve po 
NR, 

o če bo klicni center NIJZ poskrbel za polno zasedenost vseh ponujenih prostih terminov, 
o če bodo epidemiološke razmere to dopuščale. 

 
SB Brežice si z namenom skrajšanja čakalnih dob in števila čakajočih vseskozi aktivno prizadeva za 
pridobitev novih zdravnikov v dejavnostih, ki so kadrovsko podhranjene. 
 
 
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022, I. del  
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 
V načrtu prihodkov in odhodkov so načrtovani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o računovodstvu in 
načelom nastanka poslovnega dogodka (zaračunana realizacija) in Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2022 je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč, 
navedenih v tretjem poglavju tega dokumenta.  
 
Za poslovanje v letu 2022 je načrtovan izravnan poslovni izid. 
 
 
8.1.1. Načrtovani prihodki 
 
Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 23.895.451 EUR in bodo za 7,88%  nižji od doseženih v letu 
2021.   
 
Podlaga za izdelavo načrta prihodkov za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje je program 
zdravstvenih storitev, dogovorjenih s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZZS. Prihodki, ki izhajajo 
iz Pogodbe ZZZS so za leto 2022 načrtovani  za 7,42%, kot so bili realizirani v letu 2021. 
 
Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani prihodki so prikazani v spodnji preglednici. 
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2020 2021 2021 2022 5/4 5/3
1 2 3 4 5 6 7

A) Prihodki od poslovanja 21.668.536 25.318.998 22.730.213 23.588.501 103,78 93,17

iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 14.456.867 17.664.885 15.952.493 18.976.096 118,95 107,42

bolnišnična dejavnost 9.057.161 11.783.597 118,95 0,00

dispanzernska dejavnosti gin. 265.388 263.338 0,00

specialistična ambulantna dejavnost 4.117.722 4.738.975 0,00

f izioterapija 134.684 146.871 0,00

NBO, PBZ in sobivanje starša 867.333 718.302 0,00

nacionalni program in program Svit 14.578 13.802 0,00

iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja 2.320.689 2.327.528 2.263.661 2.389.137 105,54 102,65

bolnišnična dejavnost 1.580.689 1.494.718 105,54 0,00

ambulantno specialistična dejavnost 740.000 832.811 0,00
iz doplačil  do polne cene,  konvencij, 
nadstandarda, samoplačnikov 621.172 553.365 635.000 560.000 88,19 101,20

doplačila do polne cene 42.172 38.208 45.000 40.000 88,89 104,69

nadstandard (Vzajemna + samoplačniki) 14.019 13.460 15.000 15.000 100,00 111,44

samoplačniki (f izične osebe) 154.950 124.705 160.000 125.000 78,13 100,24

samoplačniki (pravne osebe) 46.873 64.627 55.000 65.000 118,18 100,58

konvencije in begunci 363.158 312.364 360.000 315.000 87,50 100,84

od prodaje drugih proizvodov in storitev 4.269.808 4.773.219 3.879.058 1.663.268 42,88 34,85

zaposlovanje javna dela, usposabljanja 32.228 59.130 33.000 55.000 166,67 93,02

Projekt Most 52.402 23.005 #DEL/0! 0,00

zaposlovanje specializantov 713.920 624.846 715.000 630.000 88,11 100,82

zaposlovanje pripravnikov, sekundarijev 120.815 123.088 120.000 130.000 108,33 105,62

menza 116.105 118.134 120.000 130.000 108,33 110,04

spremstvo bolnikov 1.778 1.728 1.800 1.800 100,00 104,18

zdravniški pregledi za zaposlene 7.625 20.924 8.000 20.000 250,00 95,59

provizija Adriatic, Vzajemna, Triglav 14.201 14.064 14.500 15.000 103,45 106,65

skladiščenje blagovnih rezerv 3.893 3.968 3.893 3.968 101,93 99,99

donacije za zdravila, vzdrževanje opreme, literaturo, DI 15.033 35.118 30.000 35.000 116,67 99,67

donacije za izobraževanje 1.299 1.625 2.500 2.500 100,00 153,85

drugo (delo zdravnikov v drugem zavodu,  odvzemi 
krvi, mentorstvo, raziskave, obdukcije KOP) 92.116 1.104.225 120.000 440.000 366,67 39,85

COVID-19 3.098.393 2.643.367 2.710.365 200.000 7,38 7,57

B) Finančni prihodki 1.809 130.583 1.800 1.800 100,00 1,38

od obresti od depozitov

od obresti sredstev na vpogled

ostali (zamudne obresti, opomini, tožbe, …) 1.809 130.583 1.800 1.800 100,00 1,38

C) Drugi prihodki 971.949 255.137 1.024.766 205.000 20,00 80,35

Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 1.500 150 150

od prodaje OS 1.500

drugi (odbitni delež DDV, odškodnine zavarovalnice) 150 150

D) Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki 233.516 100.000

CELOTNI PRIHODKI 22.642.295 25.939.733 23.756.929 23.895.451 100,58 92,12

Indeks

Naziv podskupine kontov

FINANČNI NAČRT

15.952.493

2.263.661

18.976.096

2.389.137

REALIZACIJA

 
 
 
8.1.2. Načrtovani odhodki 
 
Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 23.895.451  EUR in bodo za 7,88% nižji od doseženih v letu 
2021. 
 
Načrtovano zmanjšanje stroškov postavk dela, materiala in storitev povezujemo s koncem izplačevanja 
dodatkov po kolektivni pogodbi ter drugih stroškov, vezanih na epidemijo COVID-19 (laboratorijski stroški, 
stroški osebne varovalne opreme, testov,…). 
 
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  
 
Načrt stroškov materiala za leto 2022 je pripravljen na osnovi porabe zadnjih let in na osnovi realnih 
predpostavk v letu 2022. 
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Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 8.215.500 EUR in 
bodo za 15,15% nižji od realiziranih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 
34,38%. 
 
Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani odhodki so prikazani v spodnjih preglednicah. 
 

2020 2021 2021 2022 5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

A) Stroški  materiala in storitev 6.606.682 9.682.820 7.814.300 8.215.500 0,8485     1,0513       

stroški materiala 3.950.685 4.930.782 4.194.000 4.970.000 1,0080     1,1850       

zdravila 1.188.017 1.552.054 1.324.820 1.530.000 0,9858     1,1549       

medicinski pripomočki 579.000 769.051 597.800 764.000 0,9934     1,2780       

ostali zdravstveni material 1.609.627 1.959.178 1.702.380 1.950.000 0,9953     1,1455       

živila 150.898 148.060 150.000 172.500 1,1651     1,1500       

pralna in čistilna sredstva 33.496 36.189 33.000 35.000 0,9671     1,0606       

voda 29.734 38.394 30.000 38.000 0,9897     1,2667       

električna energija 135.398 133.370 135.000 170.000 1,2747     1,2593       

kurivo za ogrevanje 70.945 125.602 70.000 150.000 1,1942     2,1429       

strokovna literatura 1.170 1.464 1.000 1.500 1,0246     1,5000       

pisarniški material 47.124 48.039 45.000 47.000 0,9784     1,0444       
ostali material (toaletni papir, papirnate 
brisače, PVC jedilni pribor, žarnice, krpe za 
čiščenje, obutev, …) 105.275 119.380 105.000 112.000 0,9382     1,0667       

stroški storitev 2.655.997 4.752.039 3.620.300 3.245.500 0,6830     0,8965       

laboratorijske storitve 837.435 941.397 860.000 890.000 0,9454     1,0349       

ostale zdravstvene storitve 129.376 178.304 125.000 180.000 1,0095     1,4400       

pranje perila 127.402 127.191 125.000 125.000 0,9828     1,0000       

vzdrževanje: 523.528 1.899.592 1.202.000 780.000 0,4106     0,6489       

- medicinske opreme 143.608 212.815 195.000 205.000 0,9633     1,0513       

- komunikacijske opreme 140.951 153.504 160.000 185.000 1,2052     1,1563       

- objektov 151.530 1.399.509 750.000 290.000 0,2072     0,3867       

- druge opreme in DI 87.439 133.763 97.000 100.000 0,7476     1,0309       

najemnine (rač. licence, VAC, …) 32.629 66.940 115.000 50.000 0,7469     0,4348       

najemnine med.opreme 152.387 125.000

zavarovalne premije 131.621 288.433 279.000 279.000 0,9673     1,0000       

plačilni in bančni promet 3.411 5.923 3.300 5.800 0,9792     1,7576       

notranje revizije 3.500 6.500 6.500 6.500 1,0000     1,0000       
intelektualne storitve (izobraževanje, 
svetovanje, odvetništvo …) 50.618 56.644 48.000 57.000 1,0063     1,1875       

telefonski in poštni promet 64.995 74.557 65.000 75.000 1,0059     1,1538       

komunalne in prevozne storitve 198.486 231.062 195.000 200.000 0,8656     1,0256       

povračila stroškov v zvezi z delom: 34.023 28.827 78.000 78.000 2,7058     1,0000       

- dnevnice in prevoz na službeni poti 2.569 1.597 3.000 3.000 1,8791     1,0000       

- volonterstvo #DEL/0! #DEL/0!
- izobraževanje (kotizacije, šolnine, prevoz, 
prehrana,…) 31.454 27.231 75.000 75.000 2,7542     1,0000       

pogodbe o delu in avtorski honorarji 463.805 518.550 460.000 460.000 0,8871     1,0000       

sejnine 1.500 2.679 2.000 2.700 1,0079     1,3500       

študentsko delo 22.636 100.798 25.000 25.000 0,2480     1,0000       

reprezentanca 1.476 1.522 1.500 1.500 0,9858     1,0000       
ostale storitve (naročnine, čiščenje, urejanje 
okolice,varstvo pri delu, požarni red …) 29.555 70.732 30.000 30.000 0,4241     1,0000       

REALIZACIJA FN
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2020 2021 2021 2022 5/3 5/4

B) Stroški dela 13.689.929 15.093.189 14.864.145 14.593.026 0,9669     0,9818       

plače 7.012.622 8.187.157 7.410.000 9.485.710 1,1586     1,2801       

nadomestila plač 1.550.364 1.517.971 1.750.000 1.544.780 1,0177     0,8827       

prispevki za socialno varnost delodajalcev 1.747.692 1.895.364 1.891.086 1.931.375 1,0190     1,0213       

dodatek po KPJS 2.297.789 1.834.923 2.300.365 0,0817     0,0652       

dodatek Covid-19 52.422 269.819 210.000 -       -         

drugi stroški dela: 39.764 248.203 234.365 255.161 1,0280     1,0887       

- jubilejne nagrade 9.760 12.792 12.000 11.661 0,9116     0,9718       

- odpravnine 30.004 64.475 55.000 71.000 1,1012     1,2909       

redna delovna uspešnost 168.129 164.865 170.000 1,0111     1,0311       

redna delovna uspešnost, skupina B 2.807 2.500 2.500 0,8906     1,0000       

potni stroški (prevoz na delo) 184.191 256.364 195.648 260.000 1,0142     1,3289       

prehrana med delom 308.281 340.462 333.131 390.000 1,1455     1,1707       

dodatno pokojninsko zavarovanje 144.311 150.516 145.000 155.000 1,0298     1,0690       

regres za letni dopust 347.642 386.286 389.550 414.500 1,0730     1,0640       

solidarnostne pomoči in drugi stroški dela 4.851 6.123 5.000 6.500 1,0616     1,3000       

C) Amortizacija 871.136 857.927 774.099 863.575 1,0066     1,1156       

neopredmetenih in opredmetenih OS iz lastnih 
virov 704.688 1.214.444 -       #DEL/0!

odvod Ministrstvu za zdravje 144.383 #DEL/0! #DEL/0!
neopredmetenih in opredmetenih OS iz tujih 
virov 288.358 483.987 -       #DEL/0!

drobnega inventarja 91.315 140.758 -       #DEL/0!

razlika do priznane amortizacije v ceni storitev 75.133 #DEL/0! #DEL/0!

zmanjšanje  obveznosti do virov sredstev -288.358 -483.987 -       #DEL/0!

Č) Ostali drugi stroški 144.810 108.885 147.300 21.300 0,1956     0,1446       
dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela 
(takse, članarine, prispevki, …) 23.737 15.944 20.000 17.000 1,0662     0,8500       

stroški za varstvo človekovega okolja 239 952 300 1.000 1,0502     3,3333       

štipendije dijakom in študentom 3.600 3.300 10.000 3.300 1,0000     0,3300       

ostali stroški (prihranki Petrol) 117.234 88.689 117.000 0 -       -         

D) Finančni odhodki 95 25 50 50 2,0292     1,0000       

za obresti 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

drugi 95 25 50 50 2,0000     1,0000       

E) Drugi odhodki 8.076 163.073 155.035 200.000 1,2264     1,2900       

F) Prevrednotovalni poslovni odhodki 799 2.976 2.000 2.000 0,6720     1,0000       

CELOTNI ODHODKI 21.321.527 25.908.895 23.756.929 23.895.451 0,9223     1,0058       

150.000

 

REALIZACIJA FN

 
 
Načrtovani stroški dela 
 
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 14.593.026  EUR in bodo za 3,31% 
nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 61,07%. 
 
Redna delovna uspešnost se v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list, št.108/09 – 
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – 
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in določbami 
Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 
91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) izplačuje od 1.7.2020 v višini 2% skupnega obsega sredstev za plače. V 
letu 2022 znaša masa letnih sredstev za redno delovno uspešnost 170.000 EUR. 
 
Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ne izplačujemo. 
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Načrtovani stroški amortizacije 
 
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.501.060 EUR:  

- del amortizacije, ki se združuje  po ZIJZ 0 EUR, 
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 863.575 EUR, 
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje  400.000 EUR in  
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 200.000 EUR. 

 
 
8.1.3. Načrtovan poslovni izid 
 
Tabela 16: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2022 

REALIZACIJA 
2021

FN 2022
REALIZACIJA 

2021
FN 2022

REALIZACIJA 
2021

FN 2022

SKUPAJ 
OE 

25.939.733 23.895.451 25.908.895 23.895.451 30.838 0

CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI
POSLOVNI IZID (brez davka 

od dohodka pravnih oseb)

 
 
Načrtovan poslovni izid za leto 2022 je uravnotežen, zato ne izkazuje razlike med načrtovanimi prihodki in 
načrtovanimi odhodki. 
 
Finančni kazalniki poslovanja 
 
V skladu s Slovenskim računovodskim standardom 29 in na podlagi predračunskih izkazov za leto 2022 so v 
spodnji preglednici navedeni kazalniki, ki se uporabljajo za zdravstvene zavode. 
 
Načrtovani kazalnik celotne gospodarnosti za leto 2022 znaša 1,00, kar kaže na to, da so načrtovani 
prihodki enaki načrtovanim odhodkom. Kazalnik kaže na naravo javnega zavoda, ki opravlja neprofitno javno 
službo. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar vrednost kazalnika znaša 1. 
 
Načrtovani delež amortizacije v Pogodbi z ZZZS za leto 2022 znaša 3,974% in se bo, v primerjavi z 
realiziranim v letu 2021, zmanjšal za 0,317 odstotne točke.  
 
Načrtovani kazalnik plačilne sposobnosti znaša 1, kar pomeni, da naj bi se obveznosti do dobaviteljev 
poravnavale 60 dni po datumu zapadlosti obveznosti – v skladu z zakonsko določenim plačilnim rokom (19. 
člen ZZUOOP). Za morebitna predčasna plačila bo z dobavitelji dogovorjen finančni popust, ki v skladu s 36. 
členom Zakona o davku na dodano vrednost zmanjšuje nabavno vrednost materiala, storitev, opredmetenih 
in neopredmetenih sredstev. 
 
Načrtovani kazalnik zapadlih obveznosti je 0, kar pomeni, da  na dan 31.12.2022 ni načrtovanih zapadlih 
obveznosti. 
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2020 2021 2021 2022

1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI 1,06 1,00 1,00 1,00
celotni prihodki  AOP 870 22.642.294 25.939.733 23.007.163 23.270.238
celotni odhodki  AOP 887 21.321.518 25.908.895 23.007.163 23.270.238

2. DELEŽ AMORTIZACIJE V POGODBAH 
ZZZS 5,192 4,291 4,250 3,974
priznana amortizacija s strani ZZZS 871.136 857.927 774.099 863.575
celotni prihodki iz pogodb ZZZS 16.777.556 19.992.413 18.216.154 21.365.233

3.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI 1,694 0,984 1,000 1,000
povprečno št. dejanskih dni za plačilo 101,61 60,00 60,00 60,00
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo 60,00 61,00 60,00 60,00

4. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI 0,02 0,00 0,00 0,00
zapadle obveznosti na dan 31.12. 10.255 0 0 0
mesečni promet do dobaviteljev 550.556 807.402 550.000 684.625

REALIZACIJA
KAZALNIK

FINANČNI NAČRT

 
 
 
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI 
 
Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe znašajo 23.245.047 EUR in predstavljajo 
97,28% celotnih prihodkov. V primerjavi z realiziranimi v letu 2021 je načrtovano znižanje  za 1.927.713 EUR 
(zmanjšanje prihodkov iz naslova Covid pacientov in s Covidom povezanih ostalih prihodkov – povračilo za 
nerealiziran program, dodatki zaposlenim,…). 
 
Tržni prihodki znašajo 650.404 EUR in predstavljajo 2,72% celotnih prihodkov in so v primerjavi z realizacijo 
2021 nižji za 87.376 EUR.  
 
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: 

a) storitev v menzi v višini 130.000 EUR, 
b) laboratorijskih, zdravstvenih in nadstandardnih storitev za samoplačnike v višini 250.000 EUR, 
c) ostalih storitev (spremstvo bolnikov, delo zdravnikov v drugih zavodih, skladiščenje blagovnih rezerv, 

provizija Adriatica, Triglava in Vzajemne, zdravniški pregledi za zaposlene) v višini 270.404 EUR. 
 

Internega splošnega akta o razporejanju stroškov na javno in tržno dejavnost bolnišnica nima, tudi v letu 2021 
ga zaradi izredne situacije povezane z epidemijo nismo uspeli sprejeti, načrtujemo dokončanje le-tega v letu 
2022. Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od 
prodaje blaga in storitev na trgu je do sedaj upoštevano navodilo Ministrstva za zdravje št. 024-17/2016/11, z 
dne 20.12.2018. 
 
Ker v zavodu ni bilo oblikovanega posebnega sodila, je bilo za delitev odhodkov v posameznem letu 
uporabljeno razmerje med tržnimi prihodki in prihodki od poslovanja javne službe (AOP 660) – izkaz prihodkov 
in odhodkov po vrstah dejavnosti (drugi odstavek 25. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava). 
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Planiran poslovni izid je izravnan (prihodki so enaki odhodkom) tako pri izvajanju javne službe kot tudi iz 
naslova izvajanja tržne dejavnosti. 
 
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, 
Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022, II.del. 

 
 
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. 
 
Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je sestavljen v skladu s 45. in 56. členom Pravilnika o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in 16. členom 
Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Pripoznani 
prihodki in odhodki so knjiženi evidenčno. Upoštevano je računovodsko načelo denarnega toka – plačane 
realizacije. Evidenčno izkazovanje zagotavlja primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja 
javnofinančnih sredstev na ravneh države in občin. 
 
Razlika med prihodki in odhodki, ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov, ter med prihodki in odhodki, 
ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, je posledica zamika poslovnih 
dogodkov, knjiženih po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka za te poslovne 
dogodke.  
 
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so prikazani vsi prihodki in 
odhodki po načelu denarnega toka, če sta izpolnjena dva (oba) pogoja: 
- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov, je nastal, 
- denar ali njegov ekvivalent je prejet oziroma izplačan. 
 
Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 so, v primerjavi z realiziranimi v letu 2021, nižji za 1,35% in višji od 
načrtovanih za  leto 2021 za 18,99% 
 
Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so, glede na realizirane v letu 2021, za 1% 
nižji. 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 v primerjavi z realiziranimi v 
letu 2021 višji za 1,2%.  
 
Načrtovani celotni odhodki so višji od realiziranih v letu 2021 za 4,3% in za  od planiranih za leto 2021. 
 
Za leto 2022 je po načelu denarnega toka načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 14.050 EUR. 
 
V preglednici je prikazan načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. 
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1 4 3 4 6=4/2 7=4/3

I. SKUPAJ PRIHODKI 21.925.800 26.448.681 26.091.350 1,19        0,99         
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 21.425.800 25.678.308      25.311.350 1,18        0,99         
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 18.785.800 22.973.028      22.211.350 1,18        0,97         

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 2.500.000 3.577.549        3.500.000 1,40        0,98         
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 2.500.000 3.577.549        3.500.000 1,40        0,98         
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 10.000 12.679            10.000 0,79         
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 10.000 12.679            10.000 0,79         
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 16.274.000 19.381.451      18.700.000 1,15        0,96         
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 15.500.000 19.381.451      18.700.000 1,21        0,96         
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 774.000 -           #DEL/0!
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 1.800 1.350              1.350 0,75        1,00         
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 1.800 1.350              1.350 0,75        1,00         
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
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 2.640.000 2.705.279        3.100.000 1,17        1,15         
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe #DEL/0!
Prejete obresti 6.064              -           
odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 2.550.000 2.596.974        3.000.000 1,18        
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov 90.000 102.241          100.000 0,98         
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 500.000 770.373          780.000 1,56        1,01         
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 500.000 770.373          780.000 1,56        1,01         
Prejete obresti
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja #DEL/0!
odhodki
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

II. SKUPAJ ODHODKI 21.929.712 24.990.617 26.077.300 1,19        1,04         
1. ODHODKI ZA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 21.486.712 24.311.733 25.303.300 1,18        1,04         
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 12.440.212 12.817.695 14.160.000 1,14        1,10         
Plače in dodatki 10.212.662 10.318.129      11.150.000 1,09        1,08         
Regres za letni dopust 389.550 374.709          480.000 1,23        1,28         
Povračila in nadomestila 500.000 561.720          700.000 1,40        1,25         
Sredstva za delovno uspešnost 113.000 190.284          230.000 2,04        1,21         
Sredstva za nadurno delo 1.180.000 1.325.023        1.550.000 1,31        1,17         
Plače za delo nerezidentov po pogodbi #DEL/0!
Drugi izdatki zaposlenim 45.000 47.830            50.000 1,11        1,05         
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.775.000 2.032.947 2.291.800 1,29        1,13         
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 890.000 1.031.987        1.240.000 1,39        1,20         
Prispevek za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu 720.000 840.267          890.000 1,24        1,06         
Prispevek za zaposlovanje 10.000 11.158            11.600 1,16        1,04         
Prispevek za starševsko varstvo 10.000 11.842            12.200 1,22        1,03         
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 145.000 137.693          138.000 0,95        1,00         
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 6.455.000 8.456.981 7.955.000 1,23        0,94         
Pisarniški in splošni material in storitve 600.000 660.935          700.000 1,17        1,06         
Posebni material in storitve 4.000.000 4.857.915        5.000.000 1,25        1,03         
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 430.000 539.457          700.000 1,63        1,30         
Prevozni stroški in storitve 45.000 74.462            90.000 2,00        1,21         
Izdatki za službena potovanja 10.000 8.089              10.000 1,00        1,24         
Tekoče vzdrževanje 630.000 1.333.228        600.000 0,95        0,45         
Poslovne najemnine in zakupnine 40.000 58.658            55.000 1,38        0,94         
Kazni in odškodnine 159.493          100.000 0,63         
Davek od dohodka pravnih oseb 703                 -           
Drugi operativni odhodki 700.000 764.041          700.000 1,00        0,92         
D. Plačila domačih obresti 25                  -           
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Vrednost v EUR INDEKS

FN 2022
REALIZACIJA 

2021FN 2021
FN 2021/ 
FN 2020

FN 2021/ 
REAL. 2020
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G Transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.000 3.000              10.000 1,00        3,33         
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji
J. Investicijski odhodki 806.500 1.001.085 886.500 1,10        0,89         
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme 700.000 911.621          700.000 1,00        0,77         
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 6.000 6.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.500 1.455              5.500
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja 75.000 69.176            75.000 1,08         
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 20.000 18.833            100.000 5,00        5,31         
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog #DEL/0!

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 443.000 678.884 774.000 1,75        1,14         
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 250.000 373.343          405.000 1,62        1,08         
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 43.000 59.214            68.000 1,58        1,15         

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 150.000 246.327          301.000 2,01        1,22         

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI -3.912 1.458.064        14.050 3,59 -       0,01         

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Vrednost v EUR INDEKS

FN 2021
REALIZACIJA 

2021 FN 2022
FN 2021/ 
FN 2020

FN 2021/ 
REAL. 2020

 
 

1 2 3 4 6=4/2 7=4/3

G Transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.000 3.600              10.000 1,00        2,78         
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji
J. Investicijski odhodki 757.500 766.900 806.500 1,06        1,05         
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme 700.000 659.998          700.000 1,00        1,06         
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 1.500 5.697              6.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000 5.242              5.500
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja 42.000 76.064            75.000 0,99         
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 12.000 19.899            20.000 1,67        1,01         
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog #DEL/0!

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 443.000 448.360 443.000 1,00        0,99         
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 250.000 243.213          250.000 1,00        1,03         
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 43.000 39.241            43.000 1,00        1,10         
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 150.000 165.906          150.000 1,00        0,90         
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI -3.912 1.458.064 14.050 3,59 -       0,01         

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Vrednost v EUR Indeks

FN 2020 realizacija 2020 FN 2021
FN 2021/ 
FN 2020

FN 2021/ 
real. 2020

 
 
 
9. PLAN KADROV 
 
Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022  
 
9.1. ZAPOSLENOST 
 
V SB Brežice načrtujemo, da se bo število zaposlenih konec leta 2022 v primerjavi s številom zaposlenih 
konec leta 2021 povečalo okvirno za 3,11%, oziroma za 12 javnih uslužbencev.  
 
Zaradi reorganizacije dela in širitve oddelkov nameravamo v letu 2022 zaposlitvi zdravnike specialiste, 
uslužbence na področju zdravstvene nege ter dodatnega zdravstvenega sodelavca zaradi povečanega 
obsega storitev v laboratoriju. 
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V začetku leta 2021 smo zaključili z investicijo na oddelku Centralne intenzivne terapije, ki od meseca maja 
2021 deluje v novih prostorih nad Urgentnim centrom. Posledično smo konec leta 2021 spremenili tudi 
organizacijo dela na internem oddelku tako, da se je oddelek pol-intenzivne terapije iz internističnega 
oddelka preselil na novi oddelek CIT. Tako so se kapacitete na intenzivni terapiji povečale iz 4 na 6 postelj 
ter dodatne 3 postelje v pol intenzivni negi. Zaradi sprememb organizacije na novem CIT oddelku, kakor tudi 
napovedanih upokojitev, načrtujemo na tem oddelku v letu 2022 dodatno zaposliti 3 zdravnike specialiste ter 
2 diplomirani medicinski sestri v intenzivni terapiji.   
 
Na oddelku pediatrije načrtujemo zaposlitev 1 zdravnika specialista. 
 
Zaradi načrtovanih upokojitev zdravnikov specialistov v naslednjih 5 letih načrtujemo v letu 2022 objaviti 
razpise specializacij za področje interne in urgentne medicine ter anestezije, reanimatologije in 
perioperativne intenzivne medicine in iz tega naslova zaposliti vsaj 3 zdravnike specializante. 
 
V urgentnem centru načrtujemo dodatno zaposlitev 1 diplomirane sestre, saj je na tem delovišču tudi zaradi 
Covid epidemije dolgotrajno povečan obseg dela. 
 
Zaradi dodatnega programa oz. povečanega obsega izvajanja gastroenteroloških preiskav bomo dodatno 
zaposlili 1 diplomirano medicinsko sestro. 
 
Z nakupom MR naprave in s tem širitvijo programa zdravstvene dejavnosti na RTG oddelku nameravamo 
dodatno zaposliti enega zdravnika specialista radiologije ter 2 radiološka inženirja. 
 
V laboratoriju s transfuzijo načrtujemo v letu 2022 zaradi povečanega obsega storitev dodatno zaposlitev 1 
laboratorijskega tehnika. 
 
Pri načrtovanju kadrov smo upoštevali javno finančne omejitve, vendar pri nekaterih službah zaradi 
vzpostavitve dodatnih delovišč zaradi Covid epidemije to ni mogoče. K načrtovanju zaposlenih pristopamo 
preudarno in selektivno, predvsem v primerih sklepanja pogodb za nedoločen čas, s katerimi se nadomesti 
javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje. Tudi v bodoče bomo temeljito preverjali, katere 
nadomestne zaposlitve so nujno potrebne za izvajanje dejavnosti javnega zavoda. 
 
Na področju zdravstvene nege, kakor tudi v drugih zdravstvenih službah, nameravamo nadomeščati 
uslužbence za določen čas v primeru daljših odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta 
ali dopusta za nego in varstvo otroka ter nadomestiti tiste javne uslužbence, ki se bodo upokojili. Poudariti pa 
je potrebno, da je pridobitev kadra za začasno nadomeščanje dlje časa odsotnih uslužbencev, izjemno težko 
dobiti. Zaradi pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester na trgu dela je oteženo zaposlovanje že pri novih 
zaposlitvah za nedoločen čas, saj je prijav zelo malo, medtem ko se na objave na razpise za določen čas 
nadomeščanja odsotnih uslužbencev praktično ne prijavi noben ustrezen kandidat. 
 
Tudi v prihodnje bomo spodbujali fleksibilne oblike dela glede na uspešnost zavoda pri prijavah projektov na 
različnih razpisih, kakor tudi v pri pridobivanju sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu. 
 
Glede na specifičnost in kategorizacijo zdravstvene nege, v zavodu še vedno beležimo primanjkljaj javnih 
uslužbencev na tem področju. 
 
9.1.1. NAČRTOVANJE DODATNIH ZAPOSLITEV GLEDE DA STRUKTURO ZAPOSLENIH 
 
1. Zdravniki specialisti, specializanti in sekundariji 
 
Zaposlovanje zdravnikov načrtujemo do leta 2025 glede na standarde in normative, zapisane v modri knjigi.  
V letu 2022 načrtujemo zaposlitev 5 zdravnikov specialistov. 
 
Pri razpisu specializacij z znanim plačnikom planiramo v letu 2022 razpisati 4 dodatna mesta za 
specializante, in sicer za področje interne in urgentne medicine ter anestezije, reanimatologije in 
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perioperativne intenzivne medicine. Prav tako načrtujemo, da se bodo v izvajanje obveznega dela 
sekundarija v SB Brežice vključili še 4 zdravniki. 
 
2. Zdravstvena nega 
 
Na novem oddelku Centralne intenzivne terapije načrtujemo dodatne zaposlitve zaradi povečanja števila 
postelj v pol intenzivni negi. Zaposliti nameravamo dodatno 2 diplomirani medicinski sestri v intenzivni terapiji 
I, II. 
 
Novo dodatno delovišče se je s formiranjem rdeče in sive cone za COVID ter z izvajanjem obveznih ter 
samoplačniških testiranj na COVID vzpostavilo v Urgentnem centru, iz česar načrtujemo dodatno zaposlitev 
1 diplomirane medicinske sestre. 
 
Zaradi širitve programa gastroenterologije načrtujemo zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre v 
specialistični ambulanti. 
 
Pripravništvo za poklic zdravstvenega tehnika bomo omogočili 4 kandidatom.  
 
3. Zdravstveni sodelavci  
 
V laboratoriju nameravamo zaradi povečanega obsega dela zaradi COVID-a ter reorganizacije dela v 
diabetološki ambulanti dodatno zaposliti 1 laboratorijskega tehnika, kot nadomestno zaposlitev za upokojeni 
uslužbenki, ki sta se do sedaj vključevali v delo v laboratoriju preko podjemne pogodbe. 
 
Na RTG oddelku načrtujemo z širjenjem obsega poslovanja zaradi nakupa MR naprave dodatno zaposliti še 
1 zdravnika specialista radiologije ter 2 radiološka inženirja. 
 
V letu 2022 načrtujemo zaposlitev 2 strokovnih zdravstvenih sodelavcev, za čas opravljanja pripravništva.  
 
 
9.2. OSTALE OBLIKE DELA 
 
V kolikor tudi v letu 2022 ne bo mogoče zaposliti javnih uslužbencev za polni delovni čas, bomo tako z 
zdravniki specialisti, kakor tudi z nekaterimi drugimi profili, tudi v prihodnje sklepali podjemne pogodbe.  
Začasno povečan obseg dela oziroma za namen nadomeščanja kratkotrajnih bolniških odsotnosti in 
podobnih nenačrtovanih izpadov bomo uporabljali pomoč v obliki študentskega dela. 
 
Z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali podjemne pogodbe na področju izvajanja državnih presejalnih 
programov (SVIT), dodatnih RTG storitev ter za izvajanje EDP 2022. 
 
Podjemne pogodbe bomo sklepali za izvajanje naslednjih storitev: 

- zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, 
- storitve bolnišničnih in ambulantno specialističnih dejavnosti, 
- sodelovanje v lokalnih, nacionalnih, meddržavnih in evropskih projektih, 
- državnih presejalnih programov, 
- internih komisij zavoda, 
- internih in eksternih strokovnih nadzorov, 
- izdelavo izvedenskih mnenj, projektne dokumentacije. 

 
 
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 
 
SB Brežice bo v letu 2022 oddajala zunanjim izvajalcem v izvedbo storitve pranja perila, prevoza bolnikov, 
odvetniške storitve ter ostale intelektualne storitve (strokovni nadzor, prevajanje, revizije,…) 
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Za pranje bolnišničnega perila in uniform v letu 2022 v SB Brežice načrtujemo porabo v višini 125.000 EUR. 
 
Za komunalne in prevozne storitve ima bolnišnica sklenjeno pogodbo z zunanjimi izvajalci in v letu 2022 
načrtuje porabo v višini 200.000 EUR. 
 
Za intelektualne storitve (izobraževanje, svetovanje, odvetništvo,…) načrtujemo v letu 2022 porabo v višini 
57.000 EUR 
 
Za notranje revidiranje imamo za leto 2022 v načrtu porabo v višini 6.500 EUR (po navodilih ustanovitelja je 
obvezno revidiranje izplačila dodatkov v letih 2020 in 2021, zato odstopanje v znesku od prejšnjih let). 
 
Za vse navedene storitve v SB Brežice ne bomo imeli lastnih zaposlenih. 
 
 
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 
V skladu s potrebami delovnega procesa bomo javne uslužbence izobraževali in usposabljali na tečajih, 
seminarjih in učnih delavnicah tako zunaj kot znotraj javnega zavoda. Pretežni del izobraževanj bomo izvajali 
znotraj zavoda tako z lastnimi kot z zunanjimi predavatelji.  
 
Za namen izobraževanj v letu 2022 si bomo prizadevali pridobiti čim več sredstev iz naslova donacij. Na 
izobraževanja bomo napotovali uslužbence selektivno, glede na zahtevnost njihovega delovnega mesta in 
po načelu, da se zunanjega izobraževanja udeleži eden izmed javnih uslužbencev, ki nato po opravljenem 
izobraževanju pridobljeno znanje prenese tudi na sodelavce v obliki organiziranega notranjega 
izobraževanja. Za večino notranjih izobraževanj bomo podali vlogo za pridobitev licenčnih točk s strani 
strokovnih združenj. 
 
V sodelovanju z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije bomo tudi v letu 2022 zaposlovali tako 
pripravnike zdravstvene nege ter zdravstvene sodelavce ostalih profilov, kakor tudi pripravnike in sekundarije 
zdravnike, napotene v naš zavod s strani Zdravniške zbornice Slovenije.  
 
Sredstva za tovrstne stroške dela bodo zagotovljena s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V letu 
2022 načrtujemo zaposlitev pripravnikov zdravstvenih tehnikov, farmacevtskih tehnikov, inženirjev 
laboratorijske biomedicine, fizioterapevtov kakor tudi zdravnikov pripravnikov in sekundarijev. 
 
Programe specializacij bomo v letu 2022 izvajali v skladu s predpisanimi programi Zdravniške zbornice 
Slovenije, in sicer na področju interne medicine, splošne kirurgije, ortopedije, fizikalne in rehabilitacijske 
medicine, urgentne medicine, anesteziologije z reanimatologijo, ginekologije in porodništva, pediatrije, 
oftalmologije in radiologije. Specializanti so financirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, lastnih 
sredstev za namen specializacij v letu 2022 ne načrtujemo. 
 
Kot učni zavod bomo tudi v letu 2022 na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju z izobraževalnimi 
ustanovami izvajali praktično usposabljanje pri delu za dijake srednjega strokovnega izobraževanja na 
programih tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, farmacevtski tehnik, kakor tudi za študente 
visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, babištvo, radiološka tehnologija, 
fizioterapija, laboratorijska biomedicina ter za študente visokošolskega programa medicina.  
Na tem področju imamo sklenjene pogodbe z naslednjimi izobraževalnimi ustanovami: 

- Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto, 
- Srednja zdravstvena šola Celje, 
- Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, 
- Visoka šola za zdravstvo Novo mesto, 
- Visoka zdravstvena šola Celje, 
- Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, 
- ALMA MATER Europea – evropski center Maribor, 
- Visokošolski zavod Fizioterapevtika. 
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Tabela 17: Pregled števila dni za izobraževanje prikazanih po strukturi zaposlenih 

Enota 
Št. dni izobra. 

po k.p. 
Načrt 2021 po 

deležih 

Porabljena 
sredstva 

2021 

Načrt 2022 po 
deležih 

Izobraževane po kolektivni pogodbi 

Urgentni center 120,00 2.476,64 1.458,86 2.690,36 

  - DMS 120,00 2.476,64 1.458,86 2.690,36 

Kirurgija  394,33 9.605,04 2.810,60 8.840,73 
  - zdravniki 105,00 2.304,35 165,00 2.354,06 
  - DMS 230,00 5.814,71 2.562,90 5.156,51 
  - SMS 59,33 1.485,98 82,70 1.330,16 

Ginekologija 226,00 5.814,71 3.504,08 5.066,84 
  - zdravniki 45,00 1.292,16 1.232,69 1.008,88 
  - DMS 171,00 4.091,83 2.271,39 3.833,76 
  - SMS 10,00 430,72   224,20 

Internistika 510,00 11.198,70 3.327,14 11.434,01 
  - zdravniki 180,00 3.553,43 2.588,05 4.035,53 
  - DMS 150,00 3.230,39 739,09 3.362,94 
  - SMS 180,00 4.414,87   4.035,53 

Pediatrija 109,50 2.627,39 602,07 2.454,95 
  - zdravniki 34,50 1.012,19 55,70 773,48 
  - DMS 30,00 646,08 22,00 672,59 
  - SMS 45,00 969,12 524,37 1.008,88 

Inten. terap. 370,50 7.020,72 1.102,01 8.306,47 
  - zdravniki 130,50 2.282,81 411,74 2.925,76 
  -DMS 230,00 4.522,55 690,27 5.156,51 
  - SMS 10,00 215,36   224,20 
Fizioterapija 26,67 581,47 1.575,84 597,93 
Rentgen 120,00 2.799,67 1.005,44 2.690,36 
  - zdravniki 45,00 1.292,16   1.008,88 
  - dipl. rad. ing. 75,00 1.507,52 1.005,44 1.681,47 
Laboratorij 100,00 2.153,60 161,14 2.241,96 
Lekarna 38,67 732,22 482,95 866,97 
Ostale ambulante 50,00 1.442,91 406,37 1.120,98 
   - nevrologija   215,36   0,00 
   - ORL   215,36 74,11 0,00 
   - okulistika 50,00 1.012,19 332,26 1.120,98 
Upravno-teh. sl. 298,33 6.546,93 2.630,98 6.688,45 

Skupaj 2.364,00 53.000,00 19.067,48 53.000,00 

Specializanti 6.750,00 

Organizacija izobraževanj iz skupnih vsebin: komunikacija, delo z 
zahtevnimi strankami, etika v zdravstvu,… 15.250,00 

SKUPAJ 
Izobraževanje po kolektivni pogodbi + 
specializanti + izobraževanje iz skupnih vsebin 75.000,00 

Opombe: 
 



57 

 

1.    Število dni za izobraževanje je izračunano iz pripadajočega števila dni  za izobraževanje po 
kolektivni pogodbi in dejansko zaposlenih na dan 7. 2. 2022. 
2.    Skupen znesek za izobraževanje leto 2022 je seštevek: načrt izobraževanj po kolektivni 
pogodbi 53.000 EUR (izračunan iz števila dni za izobraževanje po kolektivni pogodbi ter dejansko 
zaposlenih na dan 7. 2. 2022) + načrt izobraževanj za specializante 6.750 EUR + načrt 
izobraževanj iz skupnih vsebin 15.250 EUR = SKUPAJ 75.000 EUR. 
3. Porabljena sredstva za leto 2021 vključujejo tudi porabo pridobljenih namenskih donacij za 
izobraževanje. 

 
 
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022 
 
Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2022 
 

 
10.1. PLAN INVESTICIJ 
 
Priloga: obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022 

Načrt investicij z opredeljenimi viri za leto 2022 znaša skupno 5.441.400 EUR. 

 

10.1.1. VIRI FINANCIRANJA 

Načrtovana sredstva za amortizacijo, priznana v cenah storitev, ki izhajajo iz SD za 2022, znašajo 863.575 
EUR.  

Iz proračuna države je načrtovano: 

- Nakup naprave za magnetno resonanco v višini 1.244.400 EUR 
- Pričetek izgradnje objekta F za potrebe ABO in rekonstrukcija objekta A za potrebe NBO in PBZ v 

višini 2.440.000 EUR. Investicija je uvrščena v Zakon o nujnih investicijah na področju zdravstva.  

Iz sredstev kratkoročne rezervacije v višini 640.000 EUR bomo zagotovili plačilo za dokončanje pričetih 
investicijsko vzdrževalnih del in pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo objekta F in rekonstrukcijo 
objekta A.  

VIR NAZIV INVESTICIJE oz. INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVALNEGA DELA 

VREDNOST 
EUR 

Ministrstvo za z. Pričetek gradnje objekta F in 
rekonstrukcije objekta A 

2.440.000 

Ministrstvo za z. Nakup MR naprave za obravnavo COVID 
bolnikov 

1.244.400 

Amortizacija  863.575 
Donacije pravnih in fizičnih oseb  50.000 
Občine regije Posavje Sofinanciranje UZ in pridobitev projektne 

dokumentacije in nakupe medicinske 
opreme 

80.000 

Kratkoročno odloženi prihodek  640.000 
Presežek prihodkov nad odhodki 
iz preteklih let  

 123.425 

SKUPAJ  5.441.400 
 
Za leto 2022 je načrtovanih 50.000 EUR namenskih donacij pravnih in fizičnih oseb za nabavo opredmetenih 
in neopredmetenih osnovnih sredstev. Predvideno je tudi sofinanciranje pridobitve projektne dokumentacije s 
strani lokalnih skupnosti regije Posavje v višini 80.000 EUR v skladu s sklepom Sveta regije Posavje. 

V kolikor bi za izvedbo posamezne investicije potrebovali dodatna sredstva glede na ocenjeno vrednost, se 
sredstva zagotovijo iz dela presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, skladno z namenom porabe, kot 
je bil sprejet sklep na Svetu zavoda za posamezno leto. Razpoložljiv presežek znaša 1.457.473,38 EUR. V 
načrtu je predvidena poraba dela tega presežka v višini 123.425 EUR. 
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10.1.2. INVESTICIJE 

V letu 2022 načrtujemo spodaj prikazane investicije: 

INVESTICIJA VREDNOST EUR 
Investicije v prostor 2.590.000 
Medicinska oprema 1.864.400 
Nemedicinska oprema 200.000 
Dolgoročne premoženjske pravice 440.000 
SKUPAJ 5.094.400 
 
V letu 2022 zavod načrtuje pričetek izvedbe investicije »Izgradnja objekta »F« za potrebe akutne bolnišnične 
obravnave in rekonstrukcija objekta »A« Splošne bolnišnice Brežice za ureditev prostorov za negovalno 
bolnišnico in podaljšano bolnišnično zdravljenje. Investicija je uvrščena v Zakon o nujnih investicijah na 
področju zdravstva za obdobje od 2021 do 2031. Idejna zasnova je izdelana in usklajena z uporabniki 
prostorov. V teku je izvedba javnega naročila za izdelavo PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI za 
potrebe izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del. Do sredine februarja bo 
izdelana PIZ. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena do konca julija, 2022, izvedba JN za izbor 
izvajalca GOI del pa do konca avgusta, 2022. V jeseni se prične z izvedbo rušitvenih del in pričetkom 
gradnje novega objekta F. Gradnja se nadaljuje v letu 2023 in 2024. Do konca leta 2023 se dokonča in 
pridobi uporabno dovoljenje za nov objekt F, sledi preselitev in nato v letu 2024 pričetek rekonstrukcije 
objekta A, ki se dokonča do konca avgusta, 2024. 

Posamezne načrtovane nabave opreme so načrtovane v skladu z uresničevanjem strateško razvojnih 
načrtov oddelkov in služb zavoda. Prioriteta bo dokončanje ureditve parkirišč na severni strani kompleksa 
bolnišnice, dokončanje nujnih sanacijskih del vodovodnih instalacij – vertikala od kuhinje v kleti do otroškega 
oddelka v 2. nadstropju objekta, ki jo je bilo nujno potrebno izvršiti zaradi večletnega zamakanja sistema v 
prostore kuhinje. Dokončana bo tudi prenova prostorov specialističnih kirurških ambulant, ter ureditev 
kotlovnice skladno s projektom upravljanja. Nadaljujemo tudi z zamenjavo filtrov sušilca zraka, nadgradnjo 
vakuumskega sistema z dodatno črpalko ter dobavo reducirne proge za zrak, menjavo žlebov in obnovo 
simsov ter postavitvijo špic proti golobom na stavbi A. 

Pri nakupu medicinske opreme bomo nadaljevali s prenovo ključne drage medicinske opreme za vsa 
področja dela. Sklenjena je že pogodba za dobavo nove endoskopske opreme za nov endoskopski center, 
zamenjati bo potrebno dotrajan UZ aparat v urgentnem centru in CTG napravo na ginekološko-porodnem 
oddelku. V centralni intenzivni terapiji potrebujemo nov UZ za izvajanje regionalne anestezije, na otroškem 
oddelku bo potrebno ustrezno opremiti bivše prostore endoskopske ambulante, ki jih dobi v uporabo otroški 
oddelek. V laboratoriju moramo zamenjati dotrajana hematološka analizatorja, analizatorja za SR ter 
hladilnik za reagente za transfuzijo. V operacijskem bloku potrebujemo novo anesteziološko napravo in 
artroskopski stolp ter na CIT dializni monitor, saj v letošnjem letu pričnemo z dializo za akutne bolnike.  
Zamenjati moramo tudi več kot 15 let staro premično RTG napravo. Prenovljene prostore bo potrebno 
opremiti tudi z novim pohištvom. 

Del sredstev bo namenjen vlaganjem v komunikacijsko (IT) opremo in sicer za nakup programske in strojne 
opreme. 

Načrtovane so naslednje nujne investicije za nemoten potek dela v bolnišnici: 

INVESTICIJA VREDNOST EUR 
Izgradnja objekta F, rekonstrukcija objekta A v 
letu 2022 

2.440.000 

Nakup MR in ureditev prostora za MR 1.244.400 
Projektna dokumentacija, investicijska d., 
varnostni načrt, nadzor 

350.000 

Nakup endoskopske opreme za nov endoskopski 
cener 

300.000 

Nakup laboratorijski naprav – 2x hematološki 
analizitaor, SR analizoator, hladilnik za reagente 
za transfuzijo  

170.000 

Nakup premične RTG naprave 70.000 
Artroskopski stolp 80.000 



59 

 

Anesteziološki aparat 50.000 
UZ za CIT 25.000 
CTG za ginekološko-porodni oddelek 20.000 
Dializni monitor 20.000 
Pohištvo za prenovljene prostore kirurške in 
internistične ambulante, bivši prostori endoskopije 
preurejeni za otroški oddelek … 

50.000 

Strojna in programska oprema za ohranjanje 
ustrezne IT opremljenosti bolnišnice 

90.000 

Ostala medicinska oprema in nemedicinska 
oprema 

100.000 

SKUPAJ 5.009.400 
 

Načrtovane nabave drobnega inventarja v letu 2021 (skupaj 70.000 EUR): 

Nabava po namenu 2019 načrt 2020 načrt 2021 načrt 2022 načrt  
Medicinski drobni inventar 30.507 35.000 40.000 48.000 
Splošni drobni inventar 9.300 10.000 10.000 10.000 
Zdravstveno varstvena obleka 7.500 8.000 10.000 25.000 
Pisarniški drobni inventar 1.000 1.500 2.000 2.000 
SKUPAJ DROBNI INVENTAR 53.822 61.015 70.000 85.000 
 

Med drobni inventar se po SRS (Slovenski računovodski standard) uvrščajo vse aparature in oprema z 
življenjsko dobo daljšo od enega leta in v vrednostnem razponu od 100 do 500 EUR. V okviru nabav 
drobnega inventarja sodijo vsi tisti pripomočki in aparature, ki jih planirano oddelki, kot na primer, avtomatski 
aparati za merjenje krvnega tlaka, aparati za kisik, ograje za postelje, posamezne arhivske omare, servirne 
mizice za bolnike, španske stene, umivalniki za nego nog, pisarniški stoli, inhalatorji, kovinske police za 
delovna oblačila, koši za smeti, hladilniki, posode za razkuževanje instrumentov, kirurški instrumentarij, 
vlažilne doze, stojala za infuzije, hidravlike za bolniške postelje ušesni termometri,…. 

 
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
 
Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022 

 
10.2.1. VZDRŽEVALNA DELA V OBJEKTE 

V letu 2022 načrtujemo za 347.000 EUR vzdrževalnih del v objekte (v letu 2019 je bilo izvedenih za 258.212 
EUR, v letu 2020 za 151.530 EUR in v 2021 za 1.399.509). Za izvedbo so zagotovljena sredstva iz 
kratkoročnih odloženih prihodkov. 

Načrt vzdrževalnih del v objekte: 

INVESTICIJA VREDNOST EUR 
Ureditev parkirišč na S strani bolnišničnega kompleksa 150.000 
Menjava žlebov in ureditev simsov proti golobom objekt A 50.000 
Ureditev vodovodne inštalacije – vetikala v objektu B 70.000 
Menjava filtra/sušilca zraka 37.000 
Nadgradnja vakuumskega sistema 8.000 
Reducirna proga VKZ5 in KZ10 za zrak 12.000 
Razna vzdrževalna dela – beljenje, ureditev tlakov vodovodnih 
instalacij … 

20.000 

SKUPAJ: 347.000 
 

10.2.2. OSTALA VZDRŽEVALNA DELA  

Preostala sredstva namenjena vzdrževanju so v višini 780.000 EUR. Od tega bo namenjenih: 
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- 205.000 EUR za vzdrževanje medicinske opreme (2019 – 264.414 EUR, 2020 – 143.608 EUR, 2021 
pa 212.815 EUR) 

- 185.000 za vzdrževanje komunikacijske opreme (2019 – 126.572 EUR, 2020 – 140.951 EUR, 2021 
pa 153.504) 

- 100.000 za vzdrževanje druge opreme (2019 – 98.674 EUR, 2020 – 87.439 EUR, v 2021 133.763) 

 
 
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 
 
Zavod se v letu 2021 ni zadolžil. 

V letu 2022 zavod načrtuje obdobno zadolževanje pri zakladnici za poplačilo zapadlih obveznosti do 
dobaviteljev (po izvedbi večjih investicijskih vložkov oziroma za druge večje enkratne izdatke). Zneske do 
250.000 EUR bomo vračali v enkratnem znesku, večje zneske pa bomo odplačevali delno po mesecih, v 
soglasju z ustanoviteljem tudi s prenosom dela obveznosti v leto 2023, v kolikor bi bilo to potrebno. 

 
 
Brežice: 11. 2. 2022 
 
Podpis odgovorne osebe  
Anica Hribar, direktorica  


