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UVOD 

 

Bolnišnica Topolšica je leto 2011 zaključila finančno pričakovano uspešno. S te strani moramo biti 

zadovoljni, ker so časi slovenskega gospodarstva in še bolj politične situacije res slabi. Nejasna 

politika, pomanjkanje utemeljene mreže javnega zdravstva glede na potrebe, menjavanje ministrov 

in vlad, nespoštovanje zavodov kot partnerjev s strani ZZZS, počasen odziv javnih služb in 

ministrstva – vse to pomeni napredovanje v zelo kratkih korakih in zgubljanje tekme s primerljivimi 

zavodi v Evropi. Nezmožnost dogovarjanja sproža številne arbitražne postopke, ki se namesto v 

mesecu končajo v letu dni in povzročajo poleg slabega finančnega učinka tudi dodatno 

nemotiviranost delavcev zavodov za izboljševanje našega dela. 

V Bolnišnici Topolšica izpolnitev delovnih obveznosti glede pogodb ni vprašljiva. V primerjavi s 

predhodnimi leti smo se kadrovsko in strokovno okrepili, priključili so se nam ugledni kolegi iz 

drugih slovenskih ustanov, vrnili so se tudi specializanti. Kot glavni cilj smo si zato zadali 

obnovitev bolnišnice, da bi poleg strokovnosti nudili bolnikom prijetno bivalno okolje, moderno in 

spodbudno. Pridružili smo se bolnišnicam, ki izvajajo energetsko sanacijo, ki smo jo v načrtih 

nadgradili z nujnimi rekonstrukcijskimi posegi. Kljub naporom smo leto 2011 porabili za izdelavo 

dokumentacije, ki še ni zaključena. Vzroki so tako zunanji (počasno usklajevanje) kot notranji 

(zasutost z rutinskim delom). Iz enakih razlogov ni bil dokončan poslovni načrt, kjer je kot dodatna 

ovira nastopila tudi nenadna menjava članov sveta zavoda v sredini leta. 

Nasprotje neprijaznemu delovnemu okolju zunaj zavoda pa je kolektiv bolnišnice, ki vliva upanje v 

svetlejšo prihodnost. Vsi zaposleni svoje delo opravljajo odgovorno, požrtvovalno, znova in znova 

presegajo običajne norme. Tako program povsod presegamo, nimamo čakalnih dob. Izvajamo 

delavnice za izboljšanje komunikacij, izdelujemo manjkajoče poslovne dokumente in klinične poti, 

pripravljamo se na akreditacijo bolnišnice. 

Zaposleni so opisali bolnikovo bivalno okolje pri nas kot okolje »v objemu ljudi in narave«: 

upajmo, da bomo v letu 2012 res postavili temeljni kamen bodoči obnovljeni bolnišnici in 

nadaljevali naše poslanstvo v takem okolju, kot si ga želimo za nas in za nam zaupane bolnike – da 

bo skrb za bolezen zamenjala skrb za zdravje vseh prebivalcev naše regije. 

 

 

Damjan Justinek, v.d. direktorja 
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 

 

 

IME: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA 

SEDEŽ: Topolšica 61, 3326 TOPOLŠICA 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5820570 

DAVČNA ŠTEVILKA: 64971635 

ŠIFRA UPORABNIKA: 27.910 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030279155 

TELEFON: 03 898 77 00 

FAX: 03 897 77 22 

SPLETNA STRAN: htpp://www.boltop.si 

USTANOVITELJ: Republika Slovenija 

DATUM USTANOVITVE: 31.12.1993 

ZAČETEK DELOVANJA: 1919 

 

DEJAVNOSTI: 

Dejavnosti Bolnišnice Topolšica v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) so naslednje: 

 bolnišnična zdravstvena dejavnost (N 85.110), 

 dejavnost lekarn (G 52.310), 

 specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost (N 85.122), 

 samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (N 85.141), 

 gospodarska dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod 

 ustanovljen: 

 urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin (A 01.411), 

 druge storitve za rastlinsko pridelavo (A 01.412), 

 splošna gradbena dela (F 45.210), 

 dejavnost menz (H 55.510), 

 priprava in dostava hrane (catering) (H 55.520), 

 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (O 93.010). 

 

ORGANI ZAVODA: 

- Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, sestavljajo ga predstavniki:  

 ustanovitelja: 4 člani 

 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: 1 član 

 Občine Šoštanj: 1 član 

 delavcev zavoda: 1 član 

Skupaj 7 članov 
 

- Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda. 
 

- Strokovni svet zavoda je posvetovalni organ direktorja in sveta zavoda. Sestavljajo ga 

  direktor, vodje strokovno medicinskih enot in glavna sestra. 
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PREDSTAVITEV ZAVODA 

 

Bolnišnica Topolšica je javni zdravstveni zavod. V sedanji obliki posluje od preoblikovanja 

Zdravstvenega zavoda Velenje dne 31.12.1993. Ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske 

pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. 

Po sklepu ustanovitelja je Bolnišnica Topolšica specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno 

dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično 

dejavnost na področju splošne interne, pljučnih bolezni in tuberkuloze ter druge spremljajoče 

dejavnosti specialistične bolnišnične dejavnosti.  

Bolnišnica pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti od Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije (ZZZS), iz proračuna Republike Slovenije, s prodajo storitev na trgu, z donacijami, darili 

in iz drugih virov. 

Poslovne dogodke obravnava bolnišnica v skladu z Zakonom o javnih financah, Zakonom o 

računovodstvu, drugimi podzakonskimi in internimi akti ter v skladu s Slovenskimi računovodskimi 

standardi. 

Po Zakonu o računovodstvu je bolnišnica pravna oseba javnega prava, po Odredbi o razčlenjevanju 

in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta sodi med določene 

uporabnike enotnega kontnega načrta, po Zakonu o javnih financah pa med posredne uporabnike 

proračuna. 

 

 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 

 

Za izvajanje dejavnosti Bolnišnice Topolšica so v skladu s statutom organizirane strokovno 

medicinske enote ter administrativne in tehnično-preskrbovalne enote: 

 strokovno medicinske enote: 

 pljučni oddelek, 

 interni oddelek, 

 intenzivna terapija, 

 specialistične ambulante, 

 endoskopski center, 

 laboratorij, 

 fizioterapija, 

 rentgen in 

 lekarna, 

 administrativne in tehnično-preskrbovalne enote: 

 uprava, 

 kuhinja, 

 pralnica, 

 vrtnarija in 

 vzdrževalna enota. 

Organizacijske enote so zaokrožene delovne oziroma strokovne enote, kjer se praviloma ločeno 

spremljajo prihodki in odhodki. 

Oddelke in službe v okviru organizacijskih enot določa pravilnik o notranji organizaciji zavoda, ki 

ga sprejme direktor zavoda na predlog strokovnega sveta in delavcev, ki so odgovorni za delo 

administrativno tehničnih enot. 

 



LETNO POROČILO ZA LETO 2011 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

6 

 

 

VODSTVO ZAVODA 

 

Vršilec dolžnosti direktorja: Damjan Justinek, dr.  med., spec. interne medicine 

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Darja Kramar, dipl. med. sestra 

Pomočnica direktorja za gospodarske zadeve: Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon. 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

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

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

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 

102/10: 

 

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

uporabnika; 

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

posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

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

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

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

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

njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 

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

preteklega leta ali več preteklih let; 

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

kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

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

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih 

ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

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

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

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

investicijskih vlaganjih. 

 

Bolnišnica je svoje poročanje razširila s poglavjem: 

12. Druga poročila in pojasnila 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 

DELOVNO PODROČJE ZAVODA 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 

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

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 z ZZZS. 

 

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

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4), 

‒ Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) 

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), 

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11) 

‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

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

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

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

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

104/10, 104/11), 

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

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11), 

‒ 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), 

‒ 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), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

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

računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03), 

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

97/09) 

‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

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

7/10) 

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

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) 

 

 

c) Interni akti zavoda:  

1 Temeljni akt Bolnišnice Topolšica, Sklep Vlade RS o 

oblikovanju javnega zavoda Bolnišnice Topolšica 

1993,1997,2003,2009 

2 Statut Bolnišnice Topolšica 1.0, 1.1, 1.2 

3 Poslovnik sveta zavoda Bolnišnice Topolšica 3.0, 3.1, 3.2 

4 Pravilnik o postopku reševanja pritožb v Bolnišnici Topolšica 4.0,  

5 Pravilnik o opravljanju dežurstva v Bolnišnici Topolšica 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 

6 Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 1995 

7 Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

Bolnišnice Topolšica 

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

1995 

11.0, 11.1 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002117&stevilka=5692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5844
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8 Pravilnik o osnovah in pravilih za ugotavljanje delovne 

uspešnosti 

1995 

9 Pravilnik o varstvu pri delu in o uporabi delovnih in zaščitnih 

sredstev 

Odredba o delovni obleki 

Požarni red 

1996 

11 Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti  2003 

12 Pravilnik o računovodstvu 2003 

13 Postopkovnik za imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica 11.0 

14 Pravilnik o nadzoru odsotnosti delojemalcev od delovnega 

procesa iz zdravstvenih razlogov 

15.0 

15 Pravilnik o izvajanju nadzora zaradi vpliva alkohola, mamil ali 

drugih narkotičnih snovi pri opravljanju dela 

16.0 

16 Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem 

daril v Bolnišnici Topolšica 

17.00 

17 Pravilnika o prometu in parkiranju na površinah Bolnišnice 

Topolšica 

18.00 

18 Pravilnik o obliki, vsebini in nivojih enotnih žigov Bolnišnice  

Topolšica 

19.00 

19 Načrt integritete Bolnišnice Topolšica Junij 2011 

20 Navodilo za delo popisnih komisij in drugih služb ter delavcev, 

udeleženih v rednem letnem popisu  

 

21 Katalog informacij javnega značaja Bolnišnice Topolšica  

22 Navodilo za preprečevanje okužb in higieno rok v pralnici  

 

 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

Dolgoročni cilji bolnišnice so v Poslovnem planu Bolnišnice Topolšica za leto 2010 in za leto 2011 

opredeljeni po štirih vidikih, ki tvorijo zaključen krog na poti k uresničevanju vizije in strategije: 

 

1. finančni vidik: Cilj bolnišnice iz finančnega vidika je zagotoviti uravnotežen poslovni 

izid in finančno stabilnost. 

2. vidik strank: Ključna cilja z vidika strank sta visoka kakovost storitev in zadovoljni 

uporabniki. 

3. vidik poslovnih procesov: Z vidika poslovnih procesov je cilj bolnišnice dobra 

organizacija dela, podprta z učinkovito informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. 

4. vidik učenja in rasti: Z vidika učenja in rasti je cilj bolnišnice ustvarjati vzpodbudno 

delovno okolje za rast in razvoj zaposlenih. 

 

 

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 

Finančni cilji: 

- povečati prihodke najmanj za 1,89% (realizacija celotnega programa ZZZS),  

- zagotoviti ustrezno financiranje programov v pogodbi z ZZZS (NBO, SAD),  

- povečanje prihodkov tržnih storitev za vsaj 1,5% (vzpostavitev novih samoplačniških 

programov s področja zdravstva, povečanje prihodkov kuhinje s prodajo cateringa in 

aranžmajev za razne dogodke, povečanje prihodkov pralnice, vrtnarije in vzdrževalne enote, 

povečanje prihodkov od oddaje raznih kapacitet…),   

- učinkovita raba sredstev oz. obvladovanje odhodkov – znižanje stroškov zdravstvenih 

storitev za 2,93% (obvladovanje stroškov zdravil, obvladovanje stroškov zdravstvenega 
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materiala in drugih stroškov povezanih z zdravljenjem, obvladovanje obratovalnih stroškov, 

obvladovanje finančnih odhodkov), 

- zagotavljanje likvidnosti (mesečno spremljanje finančnih rezultatov po oddelkih, mesečno 

spremljanje realizacije ciljev letnega plana), 

- pridobiti nove vire financiranja razvojnih projektov in večjih investicij (sredstva EU – 

»energetska sanacija stavb«, javno zasebno partnerstvo – rekonstrukcija objektov, proračun 

RS – sredstva za RTG, UZ, oprema za intenzivo in endoskopijo). 
 
 

Cilji na področju strank: 

- zadovoljni pacienti (izboljšanje nastavitvenih pogojev za bolnike),  

- izboljšanje informiranosti uporabnikov storitev,  

- izboljšanje komunikacije z uporabniki storitev, 

- zadovoljni poslovni partnerji (vzpostavljeni kakovostni in dolgoročni partnerski odnosi), 

- zagotavljanje kakovostnih storitev (skrajšanje odzivnega časa, izboljšanje kakovosti storitev 

v podpornih službah). 
 
 

Cilji na področju poslovnih procesov: 

- učinkovita organizacija dela (optimizacija organizacijske strukture in delovnih procesov, 

usklajevanje med organizacijskimi enotami),  

- prenova sistema planiranja in spremljanja rezultatov, 

- izboljšanje informiranosti zaposlenih za učinkovito izvajanje delovnih procesov (pretok 

informacij in usmeritev med upravo, vodji in zaposlenimi), 

- zagotavljanje kakovostnih in pravočasnih podatkov v podporo vodenju, 

- uspešen razvoj in vzdrževanje medicinske opreme, 

- učinkovito izvajanje in upravljanje investicij, 

- učinkovita – racionalna nabava (zagotavljati pravilnost postopkov nabave, racionalno 

naročanje materialov in zdravil, plan investicij), 

- vzdrževanje informacijske podpore za učinkovito delo (razvoj in vzdrževanje obstoječe 

informacijske podpore za delo), 

- razvoj nove informacijske podpore, 

- razvoj spletnih storitev,  

- boljša IT opremljenost delovnih mest. 
 
 

Cilji na področju strokovne in osebne rasti zaposlenih: 
 

- ustvariti spodbudno delovno okolje za uspešno delo in razvoj zaposlenih,  

- jasno razmejene pristojnosti oddelkov in posameznikov,  

- pridobiti nove zdravnike,  

- spodbujanje komunikacije in sodelovanja, 

- okrepiti znanstveno raziskovalno dejavnost (vključevanje v znanstveno raziskovalne 

projekte izven bolnišnice), 

- vzpostaviti sistem nasledstva ključnih kadrov in razvoj potencialov. 
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

Bolnišnica Topolšica je v letu 2011 izvajala zastavljene cilje v okviru tekočih nalog ter v okviru 

projektov in njihovega terminskega plana, ki na marsikaterih področjih presega obdobje enega leta. 

Pri tem so na samo realizacijo ciljev v letu 2011 vplivali spremenjeni pogoji poslovanja, ki so 

narekovali izvajanje varčevalnih ukrepov in nezmožnost realizacije določenih ciljev, ki so zahtevali 

finančno pokritje. Določeni cilji se tako izvajajo z zamiki oziroma se predstavljajo v kasnejša 

obdobja. 

 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

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

Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane naloge Odstotek 

realizacije 

 

Finančni 

cilji 

 

Povečati prihodke za 1,89%.  

Povečanje prihodkov tržnih storitev za vsaj 

1,5%. 
Zagotoviti financiranje programov po pogodbi z 

ZZZS. 

Učinkovita raba sredstev (znižanje stroškov 

zdravstvenih storitev za 2,93%).   

Zagotavljanje likvidnosti.  

Pridobivanje novih virov financiranja razvojnih 

projektov (sredstva EU – »energetska sanacija 

stavb«, javno zasebno partnerstvo – 

rekonstrukcija objektov, proračun RS – sredstva 

za RTG, UZ, oprema za intenzivo in 

endoskopijo). 

Zagotoviti vir za nove 

programe po pogodbi z 

ZZZS. 

Realizacija sklepa 

arbitraže z aneksom k 

pogodbi ZZZS. 

Pridobivanje novih virov 

financiranja razvojnih 

projektov (javno zasebno 

partnerstvo – 

rekonstrukcija objektov, 

proračun RS – sredstva za 

RTG, UZ, opremo za 

intenzivo in endoskopijo). 

70 % 

Cilji na 

področju 

strank 

Izboljšanje informiranosti uporabnikov storitev. 

Izboljšanje komunikacije z uporabniki storitev. 

Vzpostavljeni kakovostni in dolgoročni 

partnerski odnosi. 

Skrajšanje odzivnega časa. 

Izboljšanje kakovosti storitev v podpornih 

službah. 

Izboljšanje nastanitvenih 

pogojev za bolnike. 
90% 

Cilji 

poslovnih 

procesov 

Prenova sistema planiranja in spremljanja 

rezultatov. 

Razvoj nove informacijske podpore. 

Izboljšanje informiranosti zaposlenih. 

Zagotavljanje kvalitetnih in pravočasnih 

podatkov. 

Vzdrževanje in dopolnjevanje medicinske 

opreme. 

Racionalna nabava. 

Vzdrževanje informacijske podpore. 

Boljša IT opremljenost delovnih mest. 

Optimizacija 

organizacijske strukture in 

delovnih procesov. 

Učinkovito izvajanje in 

upravljanje investicij. 

Razvoj spletnih storitev.  

80% 

Cilji  

strokovne 

in osebne 

rasti 

zaposlenih 

Ustvariti spodbudno delovno okolje. Pridobiti 

nove zdravnike. 

Spodbujanje komunikacije in sodelovanja. 

Vključevanje v znanstveno raziskovalne 

projekte izven bolnišnice. 

Izvedba izobraževanj  strokovne in osebne rasti 

zaposlenih. 

Jasno razmejene 

pristojnosti oddelkov in 

posameznikov. 

Vzpostaviti sistem 

nasledstva ključnih 

kadrov in razvoj 

potencialov. 

85 % 

Nekatere zastavljene naloge in cilji niso bili doseženi iz objektivnih razlogov (pomanjkanje sredstev 

in kadra). 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

 

A. Specialistična ambulantna dejavnost 

Obseg programa za leto 2011 je bil v primerjavi z obsegom programa preteklega leta višji v 

dejavnostih rentgen, internistika, gastroenterologija (endoskopija prebavil), pulmologija 

(spirometrija) in kardiologija (UZ srca in kardiološki kabinet) ter nižji v dejavnosti računalniška 

tomografija-CT. Zaradi nedoseganja programa po pogodbi z ZZZS je Bolnišnica Topolšica 

29.09.2011 podala na ZZZS predlog za začasno prestrukturiranje računalniške tomografije–CT z 

veljavnostjo od 01.08.2011dalje. Po pogodbi 2010 smo za koledarsko leto 2011 znižali število CT 

preiskav iz 2.500 na 2.000 preiskav. Na področju rentgena, se je tako program povečal za 0,37106 

nosilca in za 29.728 točk, na področju  internistika za 0,0307 nosilca in 1.475 točk ter 23 obiskov, 

na področju gastroenterologije (endoskopija prebavil) 0,0923 nosilca in 5.731 točk, na področju 

pulmologije (spirometrije) 0,2615 nosilca in 14.192 točk in na področju kardiologije (UZ srca in 

kardiološki kabinet) 0,3692 nosilca in 17.741 točk. V ostalih dejavnostih je obseg programa ostal 

nespremenjen in je bil načrtovan v skladu z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011. 

Na področju diabetologije je bil obseg programa do ZZZS realiziran z indeksom 113,50 zaradi 

naraščajočega števila diabetičnih bolnikov. Zaradi preseganja programa že v letu 2010, kakor tudi v 

letu 2011, je Bolnišnica Topolšica 23.3.2011 poslala na ZZZS arbitražni zahtevek za širitev 

diabetološke ambulante v obsegu 0,5 standardnega tima. Na 1. naroku arbitraže se je sprejel sklep, 

da se arbitražnemu zahtevku, širitev diabetološke ambulante v obsegu 0,5 standardnega tima, ne 

ugodi. 

Program je bil načrtovan tudi v številu obiskov na zdravnika oziroma se je določil na ravni 

povprečne realizacije v obdobju 2007-2009 v posamezni specialistični ambulantni dejavnosti ob 

upoštevanju sprememb v številu timov. 

V primeru, da posamezna specialistična ambulanta ni dosegala planiranega števila točk, dosegla pa 

je plan obiskov, si je zagotovila plačilo planiranega števila točk, če je realizirala vsaj 85% 

planiranih točk. V kolikor ni dosegala plana obiskov, se je za obračun upošteval indeks doseganja 

plana točk. 

 

Realizacija plana v specialistični ambulantni dejavnosti 

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST
Plan                  

1-12/2010

Realizirano    

1-12/2010
Indeks

Plan                  

1-12/2011

Realizirano    

1-12/2011
Indeks

1 2 2/1 3 4 4/3

1. Število točk 413.691 405.267 97,96 447.309 444.945 99,47

Internistika 6.968 2.153 30,90 3.017 3.138 104,00

Pulmologija z Rtg 72.488 76.797 105,94 82.959 79.396 95,70

Diabetologija 24.079 26.643 110,65 27.208 30.882 113,50

Alergologija 22.775 23.619 103,71 22.775 23.964 105,22

Gastroenterologija 81.967 72.364 88,28 84.355 75.418 89,41

Kardiologija 163.400 162.465 99,43 172.594 178.845 103,62

Internistika - urgentna ambulanta 16.513 14.935 90,44 16.513 14.579 88,29

Rentgen 25.501 26.291 103,10 37.888 38.725 102,21

CT 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

2. Število obiskov (prvih in ponovnih) 16.321 15.892 97,38 16.355 17.159 104,92

Internistika 312 367 117,81 112 549 490,54

Pulmologija z Rtg 1.508 1.512 100,27 1.529 1.816 118,77

Diabetologija 2.653 2.676 100,87 2.848 2.936 103,09

Alergologija 1.422 1.400 98,46 1.433 1.418 98,95

Gastroenterologija 308 310 100,65 320 401 125,31

Kardiologija 8.396 7.772 92,57 8.396 8.271 98,51

Internistika - urgentna ambulanta 1.722 1.855 107,72 1.717 1.768 102,97

Rentgen - preiskave 7.875 11.687

CT - preiskave 833 578 69,36 2.000 1.974 98,70

CT - primeri (EVIDENČNO) 1.405 1.687  
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B. Specialistična bolnišnična dejavnost 

Programi bolnišnične dejavnosti so v letu 2011 temeljili na planiranemu programu bolnišnične 

dejavnosti v letu 2009, ugotovitvah nadzora glede neustreznih sprejemov ter dodatnih sredstev iz 

25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011. Izjema je bil program akutne bolnišnične 

dejavnosti, ki se v skladu s Prilogo BOL II/b-3 ne uvršča v prospektivni program. Program akutne 

bolnišnične obravnave, ki se ne uvršča v prospektivni program se je od 1.4.2010 zmanjšal za 2%.  

 

V okviru akutne bolnišnične obravnave je program za leto 2011 znašal 3.440 SPP, prav tako je v 

pogodbi priznana povprečna utež 1,6863 temeljila na planirani povprečni uteži preteklega leta. 

 

Realizacija plana akutne in neakutne obravnave v specialistični bolnišnični dejavnosti 

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST
Plan                  

1-12/2010

Realizirano    

1-12/2010
Indeks

Plan                  

1-12/2011

Realizirano    

1-12/2011
Indeks

1 2 2/1 3 4 4/3

1. AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

- število primerov  (SPP) 3.458 3.470 100,35 3.440 3.493 101,54

- število uteži 5.830,76 6.085,48 104,37 5.801,16 6.168,58 106,33

- povprečna utež 1,69 1,75 104,01 1,69 1,77 104,72

2. NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

- število bolnišnično oskrbnih dni (BOD) 3.229 3.760 116,44 3.229 4.400 136,27

- število primerov  (bolnikov) - evidenčno 292 354 121,23 360 337 93,61  
 

Za neakutno bolnišnično obravnavo (zdravstveno nego in paliativno oskrbo) je obseg programa 

po pogodbi z ZZZS za pogodbeno leto 2011 znašal 3.299 BOD-ov. Zaradi presežka realizacije 

programa v letu 2010 in v letu 2011 je Bolnišnica Topolšica sprožila arbitražni postopek za širitev 

programa neakutne bolnišnične obravnave, s ciljem zagotavljanja večje dostopnosti starejšim 

polimorbidnim bolnikom, ki potrebujejo po končani akutni obravnavi še dodatno nego. Arbitražni 

senat je na drugem naroku arbitražnega postopka z dne 27.7.2011 s sklepom št. 1, Bolnišnici 

Topolšica s 1.8.2011 odobril širitev programa neakutne bolnišnične obravnave za 1.500 BOD-ov na 

letnem nivoju iz prihrankov na podlagi določil 2. odstavka 9. člena Priloge BOL II/b k Splošnemu 

dogovoru za pogodbeno leto 2011.  

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bolnišnici v letu 2011 ni priznal programa širitve 

neakutne bolnišnične obravnave iz razlogov kot jih navaja, da je Vlada RS sprejela Aneks št. 3 k 

Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011, kjer je v drugem stavku drugega odstavka 1. člena 

Aneksa št. 3 zapisano, da se prihranki iz ostalih ukrepov v letu 2011 namenijo za financiranje 

specialistične ambulantne dejavnosti ter uvajanju novih tehnologij, v letu 2012 pa se prihranki tudi 

iz neakutne obravnave namenijo za specialistično ambulantno dejavnost, dnevne obravnave in 

referenčne, učne in ruralne ambulante, kar je zapisano v zadnjem odstavku 3. člena Aneksa št. 3.  

Bolnišnica Topolšica se z dopisom Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije ni strinjala, zato je 

dopis ZZZS posredovala Ministrstvu za zdravje s prošnjo za pomoč pri razrešitvi nastalega 

problema. Ministrstvo za zdravje je ZZZS z dopisom pozvalo k takojšnji izvršitvi sklepa senata 

arbitraže, saj zaradi zavlačevanja Zavoda Bolnišnica Topolšica ne more nositi odgovornosti in biti 

posledično oškodovana za program, ki ji je bil z arbitražo odobren. Program je bolnišnica realizirala 

v višini 4.400 BOD-ov, z indeksom 136,27. Bolnišnica Topolšica je za neakutno bolnišnično 

obravnavo po končnem obračunu zdravstvenih storitev za leto 2011 prejela plačane vse realizirane 

BOD-e, vendar Zavod še vedno ni uradno (z aneksom k pogodbi) realiziral sklepa arbitraže št. 1 z 

dne 27.7.2011. 
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4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2011 do ZZZS in ostalih 

plačnikov  

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2011 (1. in 2. del) je v prilogi letnega poročila 

A. Specialistična ambulantna dejavnost 

V vseh specialističnih ambulantnih dejavnostih si je bolnišnica zagotovila plačilo planiranega 

fizičnega obsega programa do ZZZS, razen v dejavnosti računalniške tomografije-CT, kjer je bil 

program v letu 2011 do ZZZS realiziran z indeksom 98,70. Program do ostalih plačnikov je bil v 

okviru ambulantne specialistične dejavnosti uresničen v manjšem obsegu kot preteklo leto. 

 

B. Specialistična bolnišnična dejavnost 

V okviru akutne bolnišnične obravnave je bil program do ZZZS uresničen v celoti, tako število 

planiranih primerov kot število planiranih uteži. Planirano število primerov je bilo realizirano z 

indeksom 101,51, planirano število uteži z indeksom 106,33. 

Program do ostalih plačnikov je bil v okviru akutne bolnišnične dejavnosti realiziran v manjšem 

obsegu kot preteklo leto. V letu 2011 so bili trije bolniki manj hospitalizirani. 

Za neakutno bolnišnično obravnavo (zdravstveno nego in paliativno oskrbo) smo planirani obseg 

programa do ZZZS uresničili z indeksom 136,27, če ne upoštevamo povečanje plana za 625 BOD 

po sklepu arbitraže. Če upoštevamo povečanje programa BOD po sklepu arbitraže, je bil program 

presežen za 546 BOD, oziroma je bil uresničen z indeksom 114,17. 

V okviru programa do ostalih plačnikov sta bila na neakutno obravnavo sprejeta dva bolnika, ki sta 

skupaj realizirala 47 BOD. 

 

 

Tabela: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2010 in Pogodbe 2011 (vključno z Aneksom 1, 2 

in 3 k SD 2011) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo 

 
Zap. 

št. 

DEJAVNOST  POGODBA 2010 POGODBA 2011 PLAČANA 

REALIZACIJA 

2011*** 

INDEKS 

POGODBA 

 11/10** 

  EUR % EUR % EUR  

1. AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 6.915.423 76,50 6.969.288 75,67 6.532.498 100,77 

2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI        

3. NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 351.811 3,89 348.980 3,78 425.428 99,19 

4. DOJEČE MATERE       

5. SPREMLJEVALCI       

6. SOBIVANJE STARŠA OB 

HOSPITALIZIRANEM OTROKU 

      

7. OSNOVNA ZDRAVSTVENA 

DEJAVNOST 

      

8. ZOBOZDRAVSTVENA 

DEJAVNOST 

      

9. REŠEVALNI PREVOZI       

10. LEKARNIŠKE STORITVE       

11. SPEC.AMB.DEJAVNOST 1.292.404 14,29 1.365.459 14,82 1.186.102 105,65 

12. FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA 479.685 5,30 526.330 5,71 432.411 109,72 

13. DIALIZE       

14. DRUGO*       

 SKUPAJ 9.039.323 100 9.209.822 100 8.576.439 101,88 

** primerjava pogodb v EUR 2011 in 2010 

*** v deležu OZZ 
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Tabela: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s 

prospektivnimi primeri. 

Dejavnosti FN 2011 Realizirano 2011 Indeks real. 11/ FN 11 Struktura 2011 

 Število 

primerov 

Število 

uteži 

Število 

primerov 
Delež 

Število 

uteži 

Število 

primerov 
Primerov Uteži 

- kirurgija         

- internistika s 

pulmologijo 

3.440 5.801 3.493 100 

 

106,33 101,54 100 100 

- ginekologija         

- pediatrija         

- ORL         

- okulistika         

-          

SKUPAJ 3.440 5.801 3.493 100 106,33 101,54 100 100 

 

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti 

 

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2011  

Bolnišnica Topolšica ne opravlja terciarne dejavnosti. 

 

 



LETNO POROČILO ZA LETO 2011 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

17 

 

4.3. POSLOVNI IZID 

 

Leto 2011 je Bolnišnica Topolšica zaključila s pozitivnim poslovnim izidom. Presežek prihodkov 

nad odhodki je znašal 40.454,79 €, kar znaša 0,40% celotnega prihodka. 

Tabela 2: Poslovni izid po letih v EUR 

LETO 2010 LETO 2011 INDEKS 11/10

PRIHODKI 9.840.866 10.090.777 102,54

ODHODKI 9.649.849 10.050.322 104,15

POSLOVNI IZID 191.017 40.455 21,18

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0,00

POSLOVNI IZID z upoštevanjem davka 191.017 40.455 21,18

DELEŽ IZGUBE/PRESEŽKA V 

CELOTNEM PRIHODKU
1,94% 0,40% 20,65

 
 

Poslovni izid po vrstah dejavnosti v EUR 

    Realizacija 2010     Realizacija 2011 Plan 2011

Celotni prihodki - JS 9.507.852 9.759.997 9.718.053 102,65 100,43

Celotni odhodki - JS 9.343.096 9.749.462 9.718.053 104,35 100,32

Presežek prihodkov - JS 164.755 10.535 0 6,39

Celotni prihodki - Trg 333.014 330.780 308.769 99,33 107,13

Celotni odhodki - Trg 306.753 300.860 308.769 98,08 97,44

Presežek prihodkov - Trg 26.262 29.920 0 98,08

Presežek prihodkov 

bolnišnice                                    

v obračunskem obdobju 

191.017 40.455 0 21,18

Prihodki, Odhodki in 

Poslovni izid                                  
po vrstah dejavnosti: višina v EUR višina v EUR

Indeks 

real.11/plan11
višina v EUR

Indeks 

real.11/real.10

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

 
 

 

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

2011. 
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5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 

POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 

Bistvena odstopanja so obrazložena v poglavju 4.2.. 

 

 

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 

V primerjavi s preteklimi leti smo naredili pomemben korak pri oblikovanju osnovnih izhodišč 

poslovanja. V okviru analize poslovanja smo med drugim opredelili strategijo za doseganje večje 

poslovne učinkovitosti in uspešnosti. Veliko pozornost smo posvetili oblikovanju knjigovodskih 

podatkov za potrebe notranjega poročanja.  

Na realizacijo nekaterih ciljev v letu 2011 so vplivali spremenjeni pogoji poslovanja, ki so 

narekovali izvajanje varčevalnih ukrepov in nezmožnost realizacije določenih ciljev, ki so zahtevali 

finančno pokritje, tako v smislu materialnih, kakor tudi kadrovskih resursov.  

 

 

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

 

Podane ocene poslovanja za leto 2011 so napovedovale slabše poslovne rezultate, saj so se prihodki 

s strani ZZZS zaradi gospodarske recesije v obdobju zadnjih treh let zniževali. Pogoji poslovanja v 

bolnišnici so se poslabševali predvsem zaradi absolutnih zniževanj cen s strani ZZZS. S 

prestrukturiranjem programov in arbitražnim postopkom za povečan obseg dela in višja finančna 

sredstva je ob koncu leta 2011 Bolnišnica Topolšica uspela realizirati programe v obsegu, ki je 

omogočil relativno dober poslovni rezultat. 

Poslovno leto 2011 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki, tako smo uspeli zadostiti 

merilom gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, kot je obrazloženo v nadaljevanju. 

 

 

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

 

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2011 je v prilogi letnega poročila. 

Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 in se 

izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo. 
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7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 3: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora 

za pogodbeno leto 2011 

INDEKS

11/10

1. Kazalnik gospodarnosti 1,02 1,00 98,43

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah zzzs 5,38 4,18 77,63

3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 94,00 102,85 109,42

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,68 0,75 110,57

5. Dnevi vezave zalog materiala 15,47 13,46 87,01

6.Koeficient plačilne sposobnosti 1,12 1,21 107,67

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,42 1,11 263,34

8. Kazalnik zadolženosti 0,43 0,45 104,35

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,79 0,84 106,76

10. Prihodkovnost sredstev 0,92 0,94 102,62

KAZALNIK LETO 2010 LETO 2011

 
 

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

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, če je vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Izračunan 

kazalnik celotne gospodarnosti v vrednosti 1,00 nam pove, da smo poslovali gospodarno in 

temu kazalniku zadostili. 

   

2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah z ZZZS (priznana amortizacija s strani 

ZZZS/celotni prihodki iz pogodbe z ZZZS) 

Delež amortizacije v celotnem prihodku se je v letu 2011 znižal in znaša 4,18%, in je za 

22,37% nižji kot v letu 2010. 

 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev (naložbe iz amortizacije/priznana amortizacija 

v ceni storitev) 

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev se je povečal za 9,42% v primerjavi z letom 

2010. 

 

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

opredmetena osnovna sredstva AOP 006) 

Stopnja odpisanosti opreme pomeni stopnjo zastarelosti opreme. Višja kot je stopnja, bolj je 

sredstvo zastarelo. Stopnja odpisanosti je v primerjavi z letom 2010 višja za 10,57% in je 

znašala 75,00%, kar pomeni, da je nabavna vrednost v letu 2011 padla. 

 

5. Dnevi vezave zalog materiala stanje zaloge (AOP 023)/stroški materiala (AOP 873 x 360) 

Kazalnik vezave zalog materiala izražen v dnevih nam pove, za koliko dni zadošča vrednost 

zalog na zadnji dan obdobja v primerjavi s celotno nabavno vrednostjo materiala. Izračunani 

dnevi vezave zalog materiala v letu 2011, glede na leto 2010 nam kažejo, da se je vezava 

skrajšala, kar pomeni, da se je vrednost sredstev vezanih v zalogah materiala znižala.  

 

6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo/povprečno št. 

dogovorjenih dni za plačilo) 

Delež plačilne sposobnosti nam pove razmerje med dejanskim številom dni plačila 

dobaviteljem in številom dogovorjenih dni za plačilo. V primerjavi z letom 2010 je kazalnik 

višji za 7,67%, kar pomeni, da so se podaljšali roki plačevanja. 
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7. Koeficient zapadlih obveznosti (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12./(mesečni promet 

do dobaviteljev AOP 871/12) 

Koeficient prikazuje delež zapadlih obveznosti na določen dan glede na povprečen promet 

do dobavitelje  v določenem obdobju. V primerjavi z letom 2010 je koeficient višji za 

163,34%, kar pomeni, da smo imeli slabo likvidnostno stanje in nismo mogli plačevati 

obveznosti na dan zapadlosti. 

 

8. Kazalnik zadolženosti (tuji viri AOP 034+047+048+055)/obveznosti do virov sredstev 

AOP 060) 

Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z 

večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Kazalnik je v primerjavi z letom 

2010 višji za 4,35%, kar pomeni, da je zadolženost v primerjavi z letom 2010 narasla. 

 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi (AOP 012+023/AOP 034). 

V letu 2011 se je kazalnik zvišal za 6,76% v primerjavi z letom 2010, vendar prikazuje slabo 

likvidnostno situacijo.  

 

10. Prihodkovnost sredstev (prihodek iz poslovne dejavnosti AOP 860/osnovna sredstva po 

neodpisani vrednosti AOP 002+004+006) 

Kazalnik nam pove koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in 

predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo 

zasedenost kapacitet. V primerjavi z letom 2010 je višji za 2,62%. 
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8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI  
 

Cilji na področju izboljševanja kakovosti in varnosti v Bolnišnici Topolšica za leto 2011: 

 

A ) Zagotavljanje kakovosti in varnosti na osnovi  

Splošnega dogovora ( roki , podatki..)  

 

realizirano 

B ) Spremljanje dodatnih KK po priročniku o KK 

 in po Področnem dogovoru za leto 2011 

 

     realizirano 

C ) Zmanjšanje padcev bolnikov s postelje 

 – ( izboljšave z  e – OVP- projektom ) 
 

realizirano 

D ) Aktivnejše delo krožkov za kakovost          delno realizirano 

E)  Zagotavljanje in izvajanje pogovorov o varnosti pacientov 

 na posameznih enotah, varnostne vizite 

 

delno realizirano 

F)  Priprava dveh KP realizirano 30.9.2011 

G ) Pričetek uvajanja ISO standarda 9001 v letu 2011 realizirano-junij 2011 

 

 
8.1. ZADOVOLJSTVO PACIENTOV 

 
V letu 2010 smo spremljali zadovoljstvo pacientov v akutni bolnišnični obravnavi  

 

 
Tabela 1: Izkušnje pacientov v Bolnišnici Topolšica v l.2010. 

 

Rezultati o izkušnjah pacientov v bolnišnici so podobni kot v letu 2008. Zaradi časovne zahtevnosti 

izboljševanja zadovoljstva pacientov, anketo o izkušnjah pacientov izvajamo na dve leti. 

 

V letu 2011 smo med pacienti bolnišnice izvedli anketo o zadovoljstvu s prehrano v bolnišnici. 

Razdeljenih je bilo 80 anket, izpolnjene ankete je vrnilo 48 pacientov. 
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Graf 1: Kako ste bili zadovoljni s prehranskimi storitvami Bolnišnice Topolšica? 

 

Bolniki so zadovoljni s prehranskimi storitvami Bolnišnice Topolšica. 60,4% vseh sodelujočih je 

zelo zadovoljnih s prehrano, 37,5% pa srednje zadovoljnih. 

Povprečna ocena kakovosti storitve je 3,6 od najvišje možne ocene 4.  

Rezultati prikazujejo, da so bolniki najbolj zadovoljni s prijaznostjo postrežbe osebja po oddelkih, 

velikostjo porcij jedi in ustreznostjo temperature hrane. Tudi ostali parametri so dobili visoke 

ocene, kar kaže na zadovoljstvo pacientov s prehrano v Bolnišnici Topolšica. Izmed vseh obrokov 

so najmanj zadovoljni z zajtrkom. V anketah so predvsem pohvalili kuhinjsko osebje za okusno 

hrano in prijazno oddelčno osebje, ki hrano deli. Zadovoljstvo med navadnimi in dietnimi obroki se 

ne razlikuje. Med pisnimi pripombami, sta bili po dve pripombi nad neslanostjo solate in premajhno 

količino zelenjave ter preveliko količino ogljikovih hidratov v dietnih obrokih. 

 

 

8.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 

 
Zap. št.po 
Priročniku 
KK 

 
Kazalnik (dopolnjen) 

 
januar - 
marec 

 

 
april - 
junij 

 
julij  

september 

 
oktober 

december 

 

UČINKOVITOST ZDRAVSTVENE OSKRBE 
21 Razjede zaradi pritiska (RZP)*     

števec 
 

Vsi pacienti z razjedo zaradi pritiska (od 1. do 4. stopnje po 
razvrstitvi EPUAP) 

 
9 

 
5 

 
14 

 
21 

imenovalec skupno število sprejetih pacientov, akutnih in neakutnih  
990 

 
900 

 
775 

 
996 

izračun 
kazalnika 

delež pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici v številu vseh 
sprejetih pacientov 

 
0,009 

 
0,006 

 
0,018 

 
0,021 

števec 
 

število pacientov, ki so pridobili RZP (I., II., III., IV.) v 
bolnišnic/1000 sprejetih pacientov 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 

imenovalec število sprejetih pacientov, akutnih in neakutnih  
990 

 
900 

 
775 

 
996 

izračun 
kazalnika 

kumulativna incidenca pridobljene RZP=št. pacientov s 
pridobljeno RZP*1000/št. sprejetih pacientov 

 
1,01 

 
0 

 
2,58 

 
0 

števec 
 

število pacientov, ki so imeli prisotno RZP (I., II., III., IV.) ob 
sprejemu v bolnišnico 

 
8 

 
5 

 
12 

 
21 

imenovalec število vseh sprejetih pacientov, akutnih in neakutnih  
990 

 
900 

 
775 

 
996 

izračun 
kazalnika 

kumulativna incidenca prinešene RZP=št. pacientov s prisotno 
RZP ob sprejemu*1000/št. sprejetih pacientov 

 
8,08 

 
5,5 

 
15,4 

 
21 
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22 Čakalna doba za CT* za hospitalizirane paciente     

števec število čakalnih ur od naročila do izvedbe CT 
 

37 24 42,5 48,6 

imenovalec število bolnikov, ki jim je bila izvedena CT v času 
hospitalizacije brez bolnikov, kjer je bila indikacija za CT 
postavljena že pred hospitalizacijo in brez CT, ki niso bile 
opravljene v času hospitalizacije 

 
 

220 

 
 

55 

 
 

132 

 
 

139 

izračun 
kazalnika 

povprečno št. ur čakanja na CT od naročila do izvedbe  
0,17 

 
0,43 

 
0,32 

 
0,34 

42 
 

Bolniki z AMI, ki jim je bila predpisana acet. kisl. ob 
odpustu 

    
 

števec Število pacientov starejših od 18 let sprejetih v bolnišnico zaradi 
AMI ( ICD 10:I21,I22), ki jim je bil ob odpustu predpisana 
acetilsalicilna kislina v skladu z nacionalnimi smernicami za 
dolgotrajno profilaktično uporabo aspirina pri pacientih z AMI 

 
 
0 

 
 

11 

 
 

12 

 
 

11 

imenovalec Število vseh pacientov starejših od 18 let sprejetih v bolnišnico 
zaradi AMI ( ICD 10: I21, I 22). 

 
0 

 
2 

 
6 

 
5 

Izračun 
kazalnika 

  
0 

 
5,5 

 
2 

 
2,2 

65 
 

Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)     
 

števec število sporočenih poškodb z ostrimi predmeti  
2 

 
0 

 
1 

 
3 

imenovalec Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim 
časom 

 
111 

 
111 

 
111 

 
111 

Izračun 
kazalnika 

  
0,02 

 
0 

 
0,01 

 
0,3 

VARNOST PACIENTOV IN OSEBJA 
 
67 
 

Padci pacientov     

števec vsi padci hospitaliziranih pacientov (padec=nenameren 
nepričakovan pristanek na tleh oz. na nižji ravni z ali brez 
poškodb pri pacientu 

23 31 24 8 

imenovalec število bolnišnično oskrbnih dni, brez: enodnevnih 
hospitalizacij, spremljevalcev, doječih mater, amb. pacientov 

 
9093 

 
8692 

 
7439 

 
8343 

Izračun 
kazalnika 

kumulativna incidenca vseh padcev=št. vseh padcev 
hospitaliziranih pacientov*1000/št. BOD 

 
2,52 

 
3,56 

 
3,22 

 
0,96 

števec št. padcev hospitaliziranih pacientov z manjšimi poškodbami 
(odrgnina, udarnina, zvin, rana, ki ne zahteva šivanja) 

 
3 

 
5 

 
4 

 
0 

imenovalec število vseh padcev hospitaliziranih pacientov v bolnišnici,brez: 
enodnevnih hospitalizacij, spremljevalcev, doječih mater, amb. 
pacientov 

 
23 

 
31 

 
24 

 
8 
 
 
 
 
 

Izračun 
kazalnika 

kumulativna incidenca padcev pacientov z manjšimi 
poškodbami=št padcev hospitaliziranih pacientov z manjšimi 
poškodbami*100/št. vseh padcev hospitaliziranih pacientov v 
bolnišnici 

 
0,13 

 
0,16 

 
0,17 

 
0 

števec št. padcev hospitaliziranih pacientov z večjimi poškodbami (zlom, 
izpah, poškodbe mehkih tkiv, ki zahtevajo šivanje ali drug op 
kirurški poseg, poškodbe glave in hrbtenjače. smrt) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

imenovalec število vseh padcev hospitaliziranih pacientov v bolnišnici,brez: 
enodnevnih hospitalizacij, spremljevalcev, doječih mater, amb. 
pacientov 

 
23 

 
31 

 
24 

 
8 

Izračun 
kazalnika 

kumulativna incidenca padcev pacientov z večjimi 
poškodbami=št padcev hospitaliziranih pacientov z večjimi 
poškodbami*100/št. vseh padcev hospitaliziranih pacientov v 
bolnišnici 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

števec vsi padci hospitaliziranih pacientov s postelje  
4 

 
5 

 
3 

 
3 

imenovalec število bolnišnično oskrbnih dni, brez: enodnevnih 
hospitalizacij, spremljevalcev, doječih mater, amb. pacientov 

 
9093 

 
8692 

 
7439 

 
8343 

Izračun 
kazalnika 

kumulativna incidenca padcev s postelje=št. vseh padcev s 
postelje*1000/št. BOD 
 

 
0,44 

 
0,57 

 
0,40 

 
0,36 

71 
 

Kolonizacija z MRSA     

števec število bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici v tekočem letu 
(MRSA ugotovljen v katerikoli kužnini, odvzeti > 48h po sprejemu) 

 
17 

 
15 

 
20 

 
18 

imenovalec število vseh bolnikov, pri katerih smo ugotovili MRSA v 
tekočem letu. Vsakega od bolnikov v tekočem letu štejemo 
samo enkrat. 

 
3 

 
4 

 
8 

 
7 

Izračun 
kazalnika 

 0,18 0,27 0,4 0,38 
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Tabela 2:  Primerjava KK padci s postelje med leti 2008-2011 

 

 LETO 

2008 

LETO 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2011 

Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni 0,96 1,48 1,14 0,45 

- Število padcev 35 54 39 15 

- Število oskrbnih dni 36292 36301 34228 33567 

 

V letu 2011 je opaziti precejšnje izboljšanje KK-  padci s postelje, za  kar je uspeh potrebno 

pripisati predvsem negovalnemu osebju, ki vestno spremlja in ocenjuje sprejete paciente glede 

ogroženosti za padec in nato načrtuje ukrepe za posameznega pacienta. Izboljšanje rezultatov pri 

varnosti gre tudi na račun sistema E- OVP, ki ga uporabljajo na pljučnem oddelku, kjer ugotavljamo 

zelo nizko incidenco padcev s postelje. 

Pri pregledu KK je zaznati pri padcih porast, vendar gre za dobro spremljanje in predvsem 

evidentiranje vse vrste padcev in zdrsov v bolnišnici in zunaj nje za paciente, ki so hospitalizirani. 

Vsak incident – padec je zabeležen v bolnišničnem informacijskem sistemu. 

 

 

8.3  KLINIČNE POTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.4 AKTIVNOSTI NA PODROČJU OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN 

SMOTRNE RABE PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL 

 

 V oktobru 2011 je bil sklican sestanek komisije za racionalno rabo antibiotikov v novi sestavi in 

sicer Andreja Pečnik, spec.int.med., Lucija Gabršček-Parežnik, predstojnica pljučnega oddelka, 

Borut Rijavec, predstojnik internega oddelka, Edita Fijavž, farmacevtka, Darja Kramar, pomočnica 

direktorja za zdravstveno nego. Eden izmed sklepov sestanka je bil, da se pregleda ponovno interna 

lista protimikrobnih zdravil in se glede na podatke o uporabi po potrebi spremeni. Naslednji sklep je 

bil, da specializanti potrebujejo pri predpisovanju antibiotikov z liste sopodpis predstojnika ali 

mentorja. Komisija je sklenila tudi, da se na glavnih oddelčnih vizitah spremlja upravičenost 

predpisovanja protimikrobnih zdravil. Komisija je v povezavi z Mikrobiologijo Celje obravnavala 

podatke o rezistenci mikrobov iz kužnin, ki so vzete v BT. 

Bolnišnica je v jeseni sodelovala v nacionalni presečni raziskavi o bolnišničnih okužbah 

(SNPRBO). 

Klinične poti v izvajanju 

ODDELEK KLINIČNA POT V uporabi od leta Št. obravnav KP v l. 2011  

PLJUČNI Zunaj bolnišnična pljučnica 2007 30 

 Poslabšanje KOPB 2007 12 

 KP testiranja B s KOPB 2009 Ni spremljana 

 Testiranje B s KOPB 2009          Ni spremljana 

 Poslabšanje astme 2009 7 

 KP PLJUČNI RAK 2011 4 

INTERNI Akutni koronarni sindrom 2008 Ni spremljana 

NEGOVALNI Neakutna obravnava bolnika 2008 355 

 Akutno poslabšanje B v na neg.odd. 2008 6 

 MOR - 1 2010 400 

END.CENTER PEG 2011 6 
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V bolnišnici so redno spremljani  nadzorni brisi glede klicenoscev MRSA in ESBL+ pri sprejetih 

pacientih iz DVO, večkratno hospitaliziranih, pri sprejemu v EIT pa pri vseh pacientih.  
 

8.5  VARNOSTNA KULTURA 

 

V letu 2011 je bila s strani MZ izvedena anketa – Projekt zaznavanje kulture varnosti pacientov. 

Namen projekta je bil ugotoviti izhodiščno kulturo varnosti v bolnišnicah in predlagati možne 

ukrepe za njeno izboljšanje. 

Priprave na anketiranje so pričele 7.3.2011 in do 30.3.2011 so vsi, ki so nameravali sodelovati v 

anketi, vrnili vprašalnike. Zaposlenih je bilo 228. Razdeljenih je bilo 150 vprašalnikov - 66% vseh 

zaposlenih. Vrnjenih je bilo 78 (52%) vprašalnikov od razdeljenih. 

 

Pomembno se je zavedati, da so zaposleni ocenili svoje zaznave o kulturi varnosti pacientov in 

torej rezultati pomenijo kaj si mislijo o varnosti pacientov in ne kakšna je ta v resnici. 

 

Vprašalnik je vseboval 12 razsežnosti kakovosti in vsaka od njih se ocenjuje s tremi ali 4 

trditvami/vprašanji z Likertovo petstopenjsko lestvico: 

1. Celokupno zaznavanje varnosti - 4 trditve 

2. Pogostost poročanja dogodkov - 3 trditve 

3. Podpora vodstva oddelka za varnost pacientov - 4 trditve 

4. Učeča se organizacija in nenehno izboljševanje uspešnosti - 3 trditve 

5. Timsko delo v bolnišničnih enotah - 4 trditve 

6. Odprtost komunikacij - 3 trditve 

7. Povratna informacija o napakah - 3 trditve 

8. Nekaznovalni odziv na napake - 3 trditve 

9. Ustreznost števila in kompetenc osebja - 4 trditve 

10. Podpora vrhnjega vodstva za varnost pacientov - 3 trditve 

11. Timsko delo med bolnišničnimi enotami - 4 trditve 

12. Predaja pacientov in premestitve znotraj bolnišnice - 4 trditve 

 

Skupna ocena kulture varnosti pacientov kaže povprečje pozitivnih odgovorov 12. razsežnosti 

kulture varnosti pacientov. Nobena od razsežnosti ne presega meje 75%, kar bi pomenilo, da je 

bolnišnica na tem področju dobra. Podpora vrhnjega vodstva za varnost pacientov, timsko delo med 

bolnišničnimi enotami, nekaznovalni odziv na napake, ustreznost števila osebja in predaja pacientov 

in premestitve znotraj bolnišnice pa zavzemajo zadnjih 5 mest, ki so vsa pod 50% pozitivnih 

odgovorov.  

Večina osebja zaznava največje probleme varnosti pacientov v premajhnem številu osebja. 

Primerno število osebja sicer vpliva na varnost pacientov, a potrebne bi bile objektivne meritve in 

ne samo zaznave osebja. Zagotovo pa dobro varnost pacientov ne zagotavlja samo primerno število 

veščega osebja. Težko bi s pomanjkanjem osebja razložili zakaj v akutnih bolnišnicah v razvitem 

svetu vsak 10 pacient utrpi škodo za zdravje, saj je v teh državah primerno število osebja in na 

razpolago je tudi dobra oprema. Ali je moč s pomanjkanjem osebja razložiti zakaj pride do napak 

pri ravnanju z zdravili zaradi nečitljivega predpisovanja, do izgube rezultatov preiskave, ali 

pošiljanje napačnega pacienta na neko preiskavo ali izvedbe napačne preiskave pri pacientu. Zakaj 

je sodelovanje med oddelki slabo, zakaj je še vedno prisoten strah pred kaznovalnimi ukrepi, zakaj 

se s prstom kaže samo na vodstvo? Vprašanj je veliko. Dobra novica je, da je varnost pacientov 

moč izboljšati. Vodstvo mora oblikovati sistem varnosti pacientov, ga uvesti v vsakdanjo prakso in 

njegovo izvajanje meriti. Zdravstveni in nezdravstveni strokovnjaki pa so ga dolžni dosledno 

izvajati v korist pacientov in tudi njih samih. 
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Ukrepi v letu 2012 na področju varnostne kulture: pregled rezultatov ankete o varnostni kulturi, 

iskanje vzrokov za nesodelovanje, izobraževanje osebja za varnost pacientov, vzpostaviti 

strategijo in sistem varnosti pacientov. 

 

 

8.6  ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

 

Med zaposlenimi v bolnišnici je bila izvedena anketa o zadovoljstvu s prehrano na delovnem mestu. 

Ankete je izpolnilo 24 zaposlenih od 40 razdeljenih. 

 

Graf 3: Kako pogosto si obroke naročate v kuhinji Bolnišnice Topolšica? 

 

 
 

Iz grafa je razvidno, da se 30,4 % zaposlenih redno prehranjuje na delovnem mestu, 47,8% 

zaposlenih naroča obroke 2-3 krat tedensko, 21,7 % pa zelo redko. 

 

Graf 4: Kaj je vzrok, da obrokov ne naročate pogosteje? 

 

 
 

Najpogostejši vzrok, da zaposleni ne naročajo hrane v kuhinji Bolnišnice Topolšica pogosteje, je 

ponudba (25%). Enak procent zaposlenih ni navedlo konkretnega razloga. Tisti, ki so navedli razlog 

(4 osebe) pa so sporočili, da jedo samo v času dežurstva, da nimajo časa jesti med delovnim časom, 

da bi jedli vsak dan, pa jih moti cena, prostor. Kadar si zaposleni ne naročajo hrane v kuhinji 

Bolnišnice Topolšica, si malico največkrat prinesejo od doma (58,3). 
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Graf 5: Ocena kakovosti hrane 

 

 
 

Povprečna ocena kakovosti storitve je 2,9 kar pomeni, da so zaposleni s storitvijo kuhinje 

največkrat zadovoljni. Najvišja ocena kakovosti je 4,0. Najbolj so zadovoljni z ustrezno 

temperaturo hrane, kakovostjo toplih obrokov in velikostjo porcij, najmanj pa z urejenostjo jedilnice 

in pestrostjo ponudbe. Zaposleni v anketi opozarjajo, da večkrat prihaja do neujemanja z 

jedilnikom, neskladnosti z naročilom, želeli bi večje porcije solat, želeli bi bolj prijazno jedilnico, 

moti jih ropot med obroki, do katerega prihaja zaradi pospravljanja. Gostje so podali tudi pohvale 

glede prehrane, všeč jim je, da je hrana "naravna in domača", pohvalili so kuhinjsko osebje. 

 

 

8.7  SESTANKI  KKVP 

 

Komisija za kakovost in varnost v Bolnišnici Topolšica se je v letu 2011 sestala na štirih sestankih. 

Na sestankih so bila obravnavana poročila za l. 2010 na področju kakovosti in varnosti v BT, 

predstavitev spremljanja dodatnih kazalnikov kakovosti v bolnišnici. Na dveh sestankih je potekala 

predstavitev in usklajevanje aktivnosti ob začetku uvajanja ISO 9001. Sestanki tima KKVP so ob 

uvajanju ISO pogostejši, saj je s strani direktorja tim KKVP pooblaščen, da obravnava in  sprejema 

dokumente ISO na nivoju bolnišnice.  

V bolnišnici so bili izvedeni tudi interni strokovni nadzori (zdravstvena nega). Interni nadzori so 

podrobneje opredeljeni v strokovnih poročilih  stroke. 
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8.8  SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 

 

Seznam izdanih dokumentov na področju vodenja kakovosti v letu 2011. 

 

OZNAKA DOKUMENT V 

IZDELAVI 

/ 

NAREJEN 

(DA, NE) 

DATUM 

IZDAJE 

SPL OP 42 01  OBVLADOVANJE DOKUMENTOV 

SPLOŠNEGA POMENA 

01 08.10. 

2011 

SPL OP 41 02  SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 01 08.10. 

2011 

SPL OP 53 03  VODENJE POLITIKE KAKOVOSTI 01 08.10. 

2011 

SPL OP 42 04 OBVLADOVANJE PREVZEMA, VROČANJA IN 

ODDAJE POŠTNIH POŠILJK 

DA  

SPL OP 83 06 NADZOR V PROCESIH, STATUSNO 

OZNAČEVANJE IN  OBVLADOVANJE 

NESKLADNOSTI 

01 14.11.2011 

SFE OP 61 01  PROCES IZDELAVE FINANČNEGA NAČRTA 01 18.11.2011 

OBO OP 64 

01  

PROCES OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH 

OKUŽB 

DA  

OBO OP 64 

02  

GOSPODARJENJE Z ODPADKI 01 18.11.2011 

LAB OP 75 

01  

PROCES DELA V BIOKEMIČNEM 

LABORATORIJU 

DA  

SJN OP 74 01 OCENJEVANJE DOBAVITELJEV 01 18.11.2011 

 

 

8.9  AKTIVNOSTI  NA PODROČJU KAKOVOSTI ZA LETO 2012 

 

A) SPREMLJANJE KK IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V BT, 

B) NADALJEVANJE UVAJANJA ISO 9001 PO PROGRAMU, 

C) RAZVIJANJE VARNOSTNE KULTURE ( podlaga rezultati ankete 2011), 

D) ZAGOTAVLJANJE VARNOSTNIH VIZIT, POGOVOROV O VARNOSTI, 

E) IMPLEMENTACIJA KP ( Projekt implementacije KP 2011-2014) IN VPELJAVA  VSAJ 2 

KP, 

F) PRISTOP V PROCES PRIDOBITVE AKREDITACIJE – predhodna ocenitev do 30.9.2012, 

G) AKTIVNEJŠE DELO KROŽKOV ZA KAKOVOST. 
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9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Notranji nadzor javnih financ obravnavamo vsaj iz treh vidikov: 

• glede obstoja internih pravil in postopkov delovanja v vseh delih poslovanja, 

• glede ločenosti funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja, 

• glede obstoja posebnih služb za nadzor nad poslovanjem. 

 

Po 100. členu Zakona o javnih financah je predstojnik neposrednega in posrednega uporabnika 

odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter 

notranjega revidiranja. 

 

V  bolnišnici tekoče nadziramo delo z izvajanjem notranjega finančnega nadzora v službi za finance 

in ekonomiko. V okviru izvajanja nalog te službe spremljamo dejavnost bolnišnice na različnih 

področjih: 

o mesečno spremljanje in nadziranje planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov na 

nivoju bolnišnice, 

o mesečno spremljanje realiziranih prihodkov in odhodkov po oddelkih in enotah, 

o mesečno spremljanje porabe zdravil in zdravstvenih materialov po oddelkih in enotah 

in primerjava s planom, 

o polletno spremljanje porabe planiranih sredstev za izobraževanje in izpopolnjevanje 

zaposlenih po oddelkih in po posameznikih, 

o dnevno spremljanje finančne situacije na nivoju bolnišnice. 

 

Vodilo za spremljanje in primerjavo je letni načrt poslovanja. 

 

Za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ smo na podlagi Metodologije za 

pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. 12/01 in 10/06) pozvali predstojnike 

oddelkov in služb za izpolnitev Samoocenitvenega vprašalnika. Na podlagi metodologije je bila 

izvedena zbirna obdelava podatkov. 

 

Določene vrednosti odgovorov  v % 

DA - za celotno poslovanje 4 100 

DA - za pretežni del  poslovanja od 2,6 do 3,9 75 

DA - za posamezna področja poslovanja od 1,1 do 2,5 50 

NE - šele začetne aktivnosti od 0,1 do 1,0 25 

NE - 0 0  

 

Za vse organizacijske enote se je na podlagi odgovorov po posameznih vprašanjih izvedlo 

točkovanje v %, kot je razvidno iz zgornje tabele. 

 

Povprečje odgovorov vseh oddelkov in enot po posameznih sklopih pa je osnova za izpolnitev 

Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ (tabela spodaj). 

Opredelitev odgovorov   v izjavi 

 

Povprečje vrednosti odgovorov 

vseh Organizacijskih enot 

Leto ocenitve NNJF: 2009 2010 2011 

Primerno kontrolno okolje 50 % 50% 50% 

Upravljanje s tveganji- Cilji so realni in merljivi 50% 50% 50% 

Upravljanje s tveganji 25% 50% 50% 

Tveganja, so opredeljena in ovrednotena 25% 25% 50% 

Obvladovanje tveganj z notranjim kontroliranjem 50% 50% 50% 

Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 50% 50% 50% 

Ustrezen sistem nadziranja 25% 50% 50% 
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Iz odgovorov vodij je razvidno, da se je ocena zvišala glede na leto 2010 na področju  upravljanja s 

tveganji – tveganja so opredeljena in ovrednotena  in na področju obvladovanja tveganj z notranjim 

kontroliranjem. 

 

Bolnišnica Topolšica nima vzpostavljene lastne revizijske službe. Pri izvedbi notranjega revidiranja 

je v preteklih letih sodelovala z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije.  

 

Na podlagi izbora Urada za nadzor proračuna je bila v Bolnišnici Topolšica v letu 2011 izvedena 

redna notranja revizija, ki jo je po izboru Urada za nadzor izvedla družba Dinamik – NR, d.o.o. v 

času od 12. do 15. 5. 2011.  

 

Delo notranje-revizijske službe je v sklopu pregleda poslovanja bolnišnice obsegalo: 

1. ovrednotenje obvladovanja tveganj pri obračunu in izplačilu plač, zaposlovanju oziroma 

prenehanju delovnega razmerja, 

2. pregled registra tveganj oziroma sistema upravljanja s tveganji, 

3. ovrednotenje obvladovanja tveganj pri poslovnem procesu oddaje javnih naročil. 

 

Na osnovi ugotovitev in priporočil poročila o notranjem revidiranju je potrebno v bolnišnici 

vzpostaviti sistem za upravljanje dokumentov in procesov in posodobiti in dopolniti register 

tveganj. 

 

 

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 

DOSEŽENI 
 

Cilji niso bili doseženi iz objektivnih razlogov, zaradi pomanjkanja sredstev in kadra. 

 

Tabela 8: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

NEDOSEŽENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT 

ZA DOSEGANJE 
Zagotoviti vir za nove programe po 

pogodbi z ZZZS. 

Pridobivanje novih virov financiranja 

razvojnih projektov (sredstva za 

RTG, UZ in opreme za intenzivo). 

Predlog širitve programa po 

pogodbi z ZZZS za leto 2012. 

Priprava DIIP-ov za pridobitev 

proračunskih sredstev. 

Marec 2012. 

 

Maj - Junij 2012. 

Izboljšanje nastanitvenih pogojev za 

bolnike. 
Izvedba energetske sanacije 

Izvedba rekonstrukcije objektov. 

November 2012 

2012 - 2014 

Optimizacija organizacijske strukture 

in delovnih procesov. 

Učinkovito izvajanje in upravljanje 

investicij. 

Razvoj nove informacijske podpore. 

Razvoj spletnih storitev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalne naloge. 

Jasno razmejene pristojnosti 

oddelkov in posameznikov. 

Vzpostaviti sistem nasledstva 

ključnih kadrov in razvoj 

potencialov. 

Dokončanje sistemizacije. 

Razpis specializacij. 

Letno načrtovanje kadrov in 

prepoznavanje ter razvoj 

potencialov za vse zaposlene. 

Maj 2012. 

Stalna naloga. 

Stalna naloga. 
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11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

Bolnišnica Topolšica je v okviru zdravstvenega in širšega družbenega sistema dolžna zagotavljati:  

 uspešno finančno in nefinančno poslovanje (osredotočenje na rezultate, jasne vloge in 

odgovornosti zaposlenih za rezultate, opredeljeni roki); 

 učinkovito in kvalitetno izvedbo programov zdravstvenih storitev, izrabo virov (izvajanje 

programov, aktivnosti, projektov in investicij mora temeljiti na ocenah ter primerjavi 

stroškov in učinkov); 

 presojanje oz. ugotavljanje uspešnosti doseganja rezultatov.    

 

V letu 2011 smo zato svoje aktivnosti osredotočili na področje zagotavljanja kakovostnih storitev 

ter razvoja novih storitev, ki jih potrebuje naša lokalna skupnost ob finančno učinkoviti in 

strokovno organizirani zdravstveni službi. Pri tem velja dodati, da za Bolnišnico Topolšica ni več 

pomembno samo, da so storitve kakovostne in da je finančno uspešna, temveč je pomemben tudi 

vpliv njenih dejanj na lokalno ter širše okolje in družbeno okolje.  
 

Vizija Bolnišnice Topolšica je, da bo odlična bolnišnica, v družbi prepoznana kot nosilec dviga 

kvalitete življenja. Za uspešno uresničevanje vizije je potrebno doseganje odličnosti poslovanja z 

zagotavljanjem kakovostnih zdravstvenih storitev, partnerski odnosi z ostalimi subjekti v sistemu 

zdravstvenega varstva Slovenije in lokalne skupnosti, odgovoren odnos do okolja in zaposlenih v 

bolnišnici.  

 

 

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 

KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH 

VLAGANJIH 
 

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

 

Podatki o zaposlenih so opisani in prikazani v Obrazcu 3: Spremljanje kadrov, ki je priloga temu 

poročilu. 

 

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 

Na dan 31. 12. 2011 je bilo v Bolnišnici Topolšica zaposlenih 234 delavcev, od tega 20 za določen 

čas.  

Med zaposlenimi za določen čas je 4 pripravnikov-tehnikov zdravstvene nege, 1 zdravnica 

sekundarijka, 8 srednjih medicinskih sester, 2 delovni terapevtki, 2 strežnici, 1 poslovna sekretarka, 

1 administratorka in 1 skrbnik podpore uporabnikom. Od 20 zaposlenih za določen čas je bilo na 

dan 31. 12. 2011 8 delavk zaposlenih za nadomeščanje odsotnih delavcev zaradi porodniškega 

dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka in daljših bolniških, 7 pa zaradi povečanega obsega 

dela, 5 pogodb je bilo sklenjenih zaradi opravljanja pripravništva. 

Bolnišnico je finančno bremenilo 225 delavcev, saj je 9 delavk bilo na porodniškem dopustu 

oziroma dopustu za nego in varstvo otroka (bolnica je izplačala le strošek letnega regresa in premije 

za pokojninsko zavarovanje). Tako plače kot tudi drugi stroški v zvezi z delom pa so bili za 4 

tehnike zdravstvene nege in 1 zdravnika sekundarija in 2 zdravnika specializanta financirani iz 

drugih virov (refundacija). 
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    Zdravniki 

 

Na dan 31. 12. 2011 je bilo zaposlenih 10 zdravnikov specialistov (vključno z direktorjem), od tega 

je 1 zdravnica specialistka zaposlena za 20% delovnega časa, 4 zdravniki specializanti ter 3 

zdravnice po opravljenem strokovnem izpitu ter 1 zdravnica sekundarijka. 

 

Po stanju na dan 31. 12. 2011 ima Bolnišnica Topolšica po pogodbi z ZZZS za izvajanje 

zdravstvenih storitev priznanih 24,31 nosilcev, in sicer: 

 

- 15,07 nosilcev za program akutne bolnišnične dejavnosti, 

-   0,17 nosilca za program neakutne bolnišnične dejavnosti,  

-   9,07 nosilcev za program specialistično ambulantne dejavnosti: 

* 8,03 nosilca za ambulante in FD brez RTG in CT, 

* 0,32 nosilca za RTG, 

* 0,72 nosilca za CT. 

 

Zaposlovanje 

 

Do 31. 12. 2011 je bilo v letu 2011 sklenjenih 42 pogodb o zaposlitvi. 18 pogodb o zaposlitvi je 

bilo sklenjenih za nedoločen čas, in sicer: 

- 4 zdravniki specialisti, 

- 3 zdravniki po opravljenem sekundariatu in strokovnem izpitu, 

- 1 zdravnik specializant po končanju kroženja v okviru specializacije,  

- 1 zdravnik specializant, 

- 1 univerzitetna diplomirana pravnica-vodja splošne pravno kadrovske službe, 

- 1 univerzitetna diplomirana ekonomistka, 

- 1 diplomirana ekonomistka, 

- 1 radiološki inženir, 

- 1 diplomirana medicinska sestra, 

- 4 srednje medicinske sestre (transformacija pogodb o zaposlitvi za določen čas nad 2 leti v 

pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas). 

 

Od 18-tih pogodb za nedoločen čas je bilo 8 pogodb za nedoločen čas sklenjenih z nosilci 

dejavnosti, torej z zdravniki. Kljub zaposlitvi 11 zdravnikov skupno število zdravnikov še vedno ni 

doseglo števila, ki ga  imamo priznanega s pogodbo z ZZZS-jem (18 zaposlenih zdravnikov od 

priznanih 23,81, od tega le 10 specialistov, s tem, da je ena zdravnica specialistka zaposlena za 1/5 

delovnega časa).  

24 pogodb o zaposlitvi je bilo sklenjenih za določen čas zaradi nadomeščanje dolgotrajnih 

odsotnosti, torej zaradi koriščenja porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, 

bolniških odsotnosti nad 30 dni, koriščenja pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva, s 

tem, da so 4 pogodbe o zaposlitvi za določen čas v letu 2011 že prenehale. Tako je bilo na dan 

31.12.2011 veljavnih 20 pogodb o zaposlitvi za določen čas. 

Ostale pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas so bile sklenjene zaradi nadomestitve odhodov 

zaposlenih  bodisi zaradi upokojitve bodisi zaradi spremembe delodajalca, pri čemer velja poudariti, 

da vseh odhodov nismo nadomeščali (upokojitve v zunanjih obratih-ne zdravstveni kader). 
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Odhodi 

Do 31. 12. 2011 je prenehalo delovno razmerje 23 delavcem, in sicer: 

– 2 zdravnika po opravljenem sekundariatu in strokovnem izpitu zaradi nastopa specializacije, 

– 1 vodja finančno ekonomske službe,  

– 12 pripravnikov zdravstvene nege, 

– 1 strežnica, 

– 1 laboratorijski tehnik, 

– 2 srednja medicinska sestra, 

– 1 telefonistka,   

– 1 zdravstvena administratorka, 

– 1 vzdrževalka perila, 

– 1 vodja kuhinje. 

 

 

Porodnice 

Povprečno je bilo na mesec do 31. 12. 2011 evidentiranih 5,82 porodnic. Na dan 31. 12. 2011 sta 

dve delavki koristili pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva. 

 

Izkoriščenost delovnega časa 

V obdobju januar-december 2011 je bila delovna obveznost posameznega zaposlenega za polni 

delovni čas 2080 ur oziroma 252 delovnih dni. Odsotnost zaposlenih z dela iz različnih razlogov je 

izračunana na podlagi podatkov iz obračunanih plač in je predstavljena v spodnjih prikazih. 

 

Število zaposlenih iz ur v Bolnišnici Topolšica  2011: 

Število zaposlenih v breme BT

I.

redne ure nadure dežurstvo skupaj letni dopust izobraž. praznik boleznine št.dopust izredni dop. skupaj skupaj

2011 168,27 1,79 9,64 179,69 25,82 3,40 6,39 7,55 0,68 0,23 44,06 223,76

2010 168,35 1,24 8,91 178,50 26,53 2,51 4,71 5,78 0,87 0,24 40,65 219,15

efektivni delovni čas odsotnosti z  dela 

 
 

 

II. poškodbe nega dr.člana krv.dan invalidnina udel.na sod. voj.vaje starševski dopust skupaj

2011 3,48 0,53 0,70 0,05 2,25 0,01 0,01 15,82

2010 4,36 0,49 0,43 0,03 3,41 0,00 0,01 14,57

Število zaposlenih - refund.

boleznine 

nad 30 dni

8,78

5,82  
 

V letu 2011 je bilo odsotnih z dela po urah skupaj 59,88 delavcev, in sicer 44,06 delavcev v breme 

bolnišnice in 15,82 delavcev, katerih odsotnosti so se refundirale. V povprečju je bilo mesečno 

odsotnih z dela 4,99 delavca.  

 

Invalidi 

Na dan 31. 12. 2011 je bilo v bolnišnici zaposlenih 23 invalidov, od tega 11 zdravstvenih delavcev 

ter 12 ne zdravstvenih delavcev. 9 je invalidov II. kategorije, 14 III. kategorije. 

Delež zaposlenih invalidov v Bolnišnici Topolšica je na dan 31. 12. 2011 9,82 %. Od 1. 5. 2007 

dalje je določena kvota invalidov za delodajalce na področju zdravstva 6%, kar je v našem primeru 

povprečno 13,89 invalidov na mesec. Do 31. 12. 2011 smo povprečno za 9,59 invalidov mesečno 

presegli predpisano kvoto, zaradi česar smo uveljavljali določene vzpodbude (oprostitev plačil 

prispevkov in nagrade za preseganje kvote). 
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Pri vseh invalidih je vzrok invalidnosti bolezen. Zaradi visokega deleža zaposlenih invalidov v 

Bolnišnici Topolšica se pojavljajo težave pri razporeditvi delavca po prejeti odločbi o invalidnosti, 

vendar smo jih do sedaj uspeli rešiti. Težave se pojavljajo zaradi razmerja med naravo dela ter 

opisom del in nalog sistemiziranega delovnega mesta in omejitvami, ki jih odločbe o invalidnosti 

določajo.  

Predvideni ukrepi: 

- dokončne izvedbe invalidskih postopkov s podrobnimi opisi del in nalog s strani medicine 

dela, prometa  in športa za delovne invalide na delovnem mestu, 

- prilagoditve delovnih mest potrebam delovnega invalida oziroma njegovi invalidnosti, 

- uvajanje ukrepov zdravja pri delu na osnovi Zakona o varstvu in zdravju pri delu. 

Izvedeni ukrepi: 

- redne napotitev zaposlenih delavcev na obdobne zdravstvene preglede v skladu z Zakonom 

o varnosti in zdravju pri delu.  

 

12.1.2. Ostale oblike dela 

Poročilo o ostalih oblikah dela je prikazano v Računovodskem poročilu za leto 2011 v poglavju 2.2.  

Analiza odhodkov. 

 

12.1.3. Izobraževanje 

I. 

Na dan 31. 12. 2011 je bilo v veljavi 19 pogodb o izobraževanju ob delu za doseganje višje stopnje 

izobrazbe, in sicer: 

- 8 pogodb o izobraževanju ob delu na področju nege (DMS), 

- 4 pogodbe o izobraževanju ob delu na področju podiplomskega izobraževanja, smer  

 management-nega, 

- 1 pogodba o izobraževanju ob delu na področju podiplomskega izobraževanja iz farmacije, 

- 1 pogodba o izobraževanju ob delu na področju podiplomskega izobraževanja iz podjetništva, 

- 1 pogodba o izobraževanju ob delu na področju fizioterapije, 

- 1 pogodba o izobraževanju ob delu na področju ekonomije, 

- 1 pogodba o izobraževanju ob delu na področju poslovne in družbene študije, 

- 1 pogodba o izobraževanju za transakcijsko analizo in vedenjsko kognitivno terapijo, 

- 1 pogodba o izobraževanju za doktorski študij iz področja biomedicine. 

V letu 2011 je bilo sklenjenih 5 pogodb o izobraževanju, od tega 1 pogodba za podiplomski študij 

iz smeri podjetništva (zaradi opravljanja dela na delovnem mestu samostojni strokovni delavec za 

trženje), 1 pogodba o izobraževanju zaradi pridobitve licence za izvajanja transakcijske analize in 

vedenjske kognitivne terapije in 3 za pridobitev izobrazbe diplomirane medicinske sestre, saj so 

spremembe v kadrovski strukturi medicinskih sester v korist diplomiranih medicinskih sester nujne 

upoštevajoč potrebe oziroma vsebine delovnega procesa. 

11 zaposlenih, s katerimi so sklenjene pogodbe o izobraževanju, namerava izobraževanje zaključiti 

v letu 2012. Na podlagi teh pogodb o izobraževanju v letu 2011 niso nastali nobeni stroški. Tako so 

stroški izobraževanja v letu 2011 nastali samo iz 10-tih pogodb o izobraževanju, in sicer 18.279,26 

EUR iz naslova šolnin in vpisnin, 3.964,46 EUR iz potnih stroškov.   
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V letu 2011 je študij zaključilo 5 zaposlenih, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o izobraževanju 

(pridobitev naziva diplomirana medicinska sestra). S tem se je izboljšala izobrazbena struktura 

zaposlenih. 

II. 

Pasivno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih v vseh dejavnostih poteka na 

eksternih izobraževanjih  z udeležbo na seminarjih doma in v tujini.  

V Bolnišnici Topolšica so 1 krat mesečno organizirana interna izobraževanja za medicinske sestre, 

ki jih pripravljajo in izvajajo zaposleni. Teme so izbrane glede na aktualne oziroma prepoznane 

problematike, s katerimi se zaposleni srečujejo pri samem delu kot tudi glede na novosti. Preko 

Društva medicinskih sester so se zaposleni redno vključevali v licencirana izobraževanja s področja 

zakonodaje, etike ter temeljnih postopkov oživljanja. Izvedena je bila tudi delavnica s področja 

venskih pristopov ter previjanja nog.   

Nekateri zaposleni, večinoma zdravniki in medicinske sestre, so bili aktivni udeleženci 

izobraževanj, strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj. Sodelovali so kot predavatelji in avtorji 

pisnih prispevkov na strokovnih domačih in mednarodnih srečanjih, predavanjih za laično javnost, v 

medijih, ipd.. 

Ker se zavedamo, kako pomemben je razvoj vodstvenih veščin, smo s pomočjo zunanjih sodelavcev 

za vodstveni kader izvedli izobraževalne delavnice iz komunikacije, timskega dela, učinkovitejšega 

organiziranja dela (delovnega časa), motiviranja zaposlenih ter doseganja čim večje učinkovitosti 

pri delovnem procesu. 

III. 

Bolnišnica Topolšica v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu redno organizira 

izobraževanja na temo varnosti in zdravja pri delu, letno pa so tovrstna izobraževanja izvedena za 

vse novo zaposlene. 

 



LETNO POROČILO ZA LETO 2011 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

36 

 

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2011 

 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011 

Izpolnjen obrazec v Excelovi tabeli je priloga k Letnemu poročilu za leto 2011. Obrazec vsebuje 

nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede 

na vir nabave, vključno s projektom energetske sanacije. Bolnišnica Topolšica ni vključena v 

projekt centrov nujne medicinske pomoči, prav tako tudi nima investicij iz načrta razvojnih 

programov (NRP). 

V obrazcu so investicije razvrščene po podatkih iz kontov razreda 0 – Dolgoročna sredstva in 

sredstva v upravljanju. Medicinska oprema je v ustrezne podskupine v obrazcu uvrščena v skladu s 

sistemom enotne klasifikacije za javna naročila (CPV).  

 

12.2.1. Investicije, ki niso financirane s strani kohezijskih skladov 

12.2.1. 1. Investicijska vlaganja v letu 2011 

 

Skupni obseg investicijskih vlaganj v letu 2011 je znašal 394.230,94 evrov, kar je 12,51% 

planiranih investicijskih odhodkov po finančnem načrtu za leto 2011. Razlog za tako veliko 

odstopanje od plana je predvsem v tem, da ni bil izveden projekt energetske sanacije v skladu s 

planom in pa, da ni bila realizirana planirana nabava opreme za endoskopski center. 

Aktivnosti v zvezi z investicijo v okviru projekta energetske sanacije so podrobneje obrazložene v 

okviru poglavja 12.2.2.. 

V nadaljevanju so investicijska vlaganja prikazana po podatkih iz knjigovodskih evidenc Bolnišnice 

Topolšica.  

 

Tabela: Investicijska vlaganja v letu 2011 
 

REALIZACIJA PLAN Indeks
v EUR v EUR Real./Plan

Investicije v opremo: 169.459,05 42,98% 100,00% 360.000,00 47,07

 - medicinska oprema, aparati in naprave 113.457,25 28,78% 66,95% 270.000,00 42,02

 - nemedicinska oprema, aparati in naprave 2.614,02 0,66% 1,54%

 - pohištvo 21.966,88 5,57% 12,96%

 - drobni inventar 9.057,66 2,30% 5,35%

 - računalniška oprema 22.363,24 5,67% 13,20% 30.000,00 74,54

Investicije v nepremičnine: 188.789,37 47,89% 100,00% 2.757.227,00 6,85

 - zgradbe, energetska sanacija 62.200,54 15,78% 32,95% 2.757.227,00 2,26

 - zgradbe, rekonstrukcija objektov 126.588,83 32,11% 67,05% 0,00 #DEL/0!

Neopredmetena dolgoročna sredstva: 35.982,52 9,13% 100,00% 35.000,00 102,81

 - programska oprema in licence 35.982,52 9,13% 100,00% 35.000,00 102,81

Investicijska vlaganja  s k u p a j: 394.230,94 100,00% 100,00% 3.152.227,00 12,51

Investicijska vlaganja v letu 2011: delež

60.000,00 56,06

 

 

a) Investicije v opremo: 

Investicije v opremo so bile v obračunskem obdobju januar – december 2011 realizirane v višini 

169.459,05 evrov, kar pomeni, da je bilo realiziranega 47,07% plana.  
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V medicinsko opremo, aparate in naprave je bilo skupaj investiranih 113.457,25 evrov, 

realizacija plana je 42,02%.  

Nabavljena je bila naslednja medicinska oprema:  

- v skupni višini 34.725,72 evrov je bila nabavljena oprema za intenzivo,  

- odkupljen je bil ultrazvok v vrednosti 23.814,33 evrov,  

- zamenjana je bila kabina v respiratornem laboratoriju v vrednosti 23.283,00 evrov, 

- v kardiološko ambulanto je bilo investirano za opremo (holter sistem in analizator 

krvnega tlaka) skupaj 25.183,51 evrov, od tega iz donacij 22.555,00 evrov, 

- za lekarno je bila iz donacij nabavljena oprema v vrednosti 3.659,54 evrov (vodna kopel 

in hladilnik za zdravila), 

- podarjena sta bila dva inhalatorja za pljučna oddelka v skupni vrednosti 154,50 evrov, 

- za potrebe CT je bila nabavljena hladilna omara v vrednosti 248,65 evrov in 

- izdelan je bil DIIP za zamenjavo opreme v endoskopskim centru, katerega stroški 

izdelave so znašali 2.388,00 evrov.  

 

V nemedicinsko opremo, aparate in  naprave je bilo investirano 2.614,02 evrov, in sicer za: 

- aparat za vezavo papirja v tajništvu 529,40 evrov, 

- računski stroj v službi za finance in ekonomiko 116,42 evrov, 

- hladilnik v intenzivi 259,84 evrov, 

- fotoaparat v diabetični ambulanti 599,99 evrov, 

- uničevalec papirja v biokemičnem laboratoriju 508,37 evrov in 

- dva TV sprejemnika za pljučni oddelek (Pl. II) 600,00 evrov. 

 

V pohištvo za medicinsko in nemedicinsko dejavnost je bilo vloženih skupaj 21.966,88 evrov: 

- nabavljenih je bilo šest vozičkov za vizito v vrednosti 19.314,14 evrov, 

- kupljen je bil voziček za pomoč pri hoji v fizioterapiji za 522,61 evrov,  

- v lastni izdelavi je bilo izdelano pisarniško pohištvo v vrednosti 939,23 evrov, 

- dokupljene so bile garderobne omare v vrednosti 1.190,90 evrov. 

 

V drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od leta dni in katerega posamična 

nabavna vrednost ne presega 500 EUR ter se izkazuje ločeno, v okviru opredmetenih osnovnih 

sredstev, je bilo investiranih 9.057,66 evrov.  

Nabavljeni so bili pulzni oksimetri (1.257,40€), inhalator (260,41€), čitalniki zdravstvenih 

kartic (2.491,28€), pisarniški stoli (1.427,99€), telefoni in diktafoni (2.910,96€) ter ostali drobni 

inventar v vrednosti 709,62€. 

Skupaj je bilo v nemedicinsko opremo, pohištvo in drobni inventar investiranih 33.638,56 

evrov, kar predstavlja 56,06% plana.  

V računalniško opremo (računalniki, tiskalniki, monitorji) je bilo investiranih 22.363,24 

evrov, to je 74,54% planiranih sredstev. 

 

 

b) Investicije v nepremičnine: 

V knjigovodstvu bolnišnice se na kontih investicij v izgradnji vodita dva projekta:  
 
- na kontu 023012 - Investicije v gradnji ali izdelavi - se vodi projekt Energetska sanacija 

stavb Bolnišnice Topolšica, 
 

- na kontu 023013 - Investicije v gradnji ali izdelavi - se vodi projekt Rekonstrukcija 

objektov Bolnišnice Topolšica. 
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Investicije v oba projekta skupaj so v letu 2011 znašale 188.789,37 evrov, to je v višini 6,85% 

planiranih sredstev za leto 2011. 

Vsa do sedaj nastala investicijska vlaganja so pri obeh projektih vezana na pridobivanje 

projektne in investicijske dokumentacije. 

Za projekt energetske sanacije je bilo v letu 2011 namenjenih 62.200,54 evrov, v letu 2010 pa 

16.488,06 evrov. Skupaj je bilo do 31.12.2011 za projekt energetske sanacije namenjenih 

78.688,60 evrov. V letu 2011 je bilo na podlagi prvega zahtevka za povračilo sredstev 

povrnjenih 49.539,60 evrov.  

O projektu energetske sanacije se podrobneje poroča v poglavju 12.2.2.. 

 

Za projekt rekonstrukcije objektov, ki vključuje idejno zasnovo prostorskega razvoja 

bolnišnice je bilo v letu 2011 namenjenih 126.588,83 evrov. Skupaj z investicijo v ta projekt v 

letu 2010 v višini 75.622,27 evrov pa je bilo do 31.12.2011 za projekt rekonstrukcije objektov 

namenjenih 202.211,10 evrov. 

 

c) Investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva: 

V letu 2011 je bilo v neopredmetena dolgoročna sredstva, in sicer v programsko opremo, 

investiranih 35.982,52 evrov. Realizacija presega plan za 2,81%. 

V višini 8.367,55 evrov se je investiralo v lekarniški informacijski sistem (LIRPIS21), v višini 

5.246,44 evrov za zamenjavo informacijskega sistema za vodenje skladiščnega in materialnega 

poslovanja, za zamenjavo in nadgradnjo računovodskega informacijskega sistema se je 

investiralo 13.306,90 evrov, za program obračun storitev  1.791,00 evrov, za program javna 

naročila 1.576,07 evrov ter 5.694,56 evrov za sporočilni sistem (MS EXCHANGE). 

 

 

12.2.1. 2. Viri za investicijska vlaganja v letu 2011 

 

Viri financiranja investicij v obračunskem obdobju januar – december 2011 so bili v največji meri 

lastni, in sicer amortizacijska sredstva, priznana v cenah zdravstvenih storitev. 

 

Tabela: Viri financiranja investicijskih vlaganj v letu 2011 
 

PLAN Indeks

v EUR delež v EUR Real./Plan

316.613,94 80,31% 490.000,00 64,62

315.674,71 80,07%

939,23 0,24%

0,00 0,00% 0,00 #DEL/0!

28.077,40 7,12% 0,00 #DEL/0!

49.539,60 12,57% 1.962.227,00 2,52

0,00 0,00% 200.000,00 0,00

0,00 0,00% 500.000,00 0,00

394.230,94 100,00% 3.152.227,00 12,51

Dolgoročno razmejeni prihodki

Donacije in podarjena oprema

EU sredstva za projekt energetske sanacije

Posojila

Viri financiranja skupaj

Leasing

64,62
 - amortizacija za lastno izdelavo

Viri financiranja investicijskih vlaganj 

v letu 2011:
REALIZACIJA 

Lastni viri:

 - amortizacija za nabave
490.000,00

 

V breme amortizacijskih sredstev, priznanih v cenah storitev je bilo realiziranih 80,31% 

investicijskih vlaganj, to je 316.613,94 evrov. V lastni režiji je bilo izdelano pohištvo v skupni 

vrednosti 939,23 evrov. 
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Vrednost podarjene opreme skupaj z opremo, financirano iz donacij znaša 28.077,40 evrov, 

kar predstavlja 7,12% vseh investicijskih vlaganj v letu 2011.  

Iz donacij je bil sofinanciran nakup opreme: 

- v lekarni v višini 3.659,54 evrov (vodna kopel in hladilnik za zdravila) in 

-  v kardiološki ambulanti v višini 22.555,00 evrov (holter sistem in analizator krvnega tlaka). 

Podarjena pa je bila naslednja oprema: 

- dva inhalatorja v skupni vrednosti 154,50 evrov,  

- dva TV sprejemnika v skupni vrednosti 600,00 evrov, 

- fotoaparat v vrednosti 599,99 evrov in 

- uničevalec papirja v vrednosti 508,37 evrov. 

 

EU sredstva za projekt energetske sanacije: 

V skladu s sklepom Ministrstva za zdravje št. 4300-45/2009-173, pogodbo o sofinanciranju št. 

C2711-10Y000219, z dne 02. 07. 2010, sklenjeno med Ministrstvom za zdravje in Bolnišnico 

Topolšico ter predloženo dokumentacijo o izvajanju operacije »Energetska sanacija stavb 

Bolnišnice Topolšica« je bolnišnica izstavila prvi zahtevek za izplačilo sredstev, namenjen 

sofinanciranju prej navedene operacije v skupni višini: 49.539,60 evrov. 

Sredstva namenjena sofinanciranju prispevata: 

- Evropski kohezijski sklad v 85,00% deležu v višini: 42.108,66 evrov in 

- Republika Slovenija v 15,00% deležu v višini: 7.430,94 evrov. 

Zneski sofinanciranih upravičenih stroškov ne vključujejo neupravičenih stroškov (davka na dodano 

vrednost in drugih neupravičenih stroškov), realizirana operacija (investicija) je prikazana v 

bilancah stanja in izkazih poslovnega izida bolnišnice. 

Sredstva so bila na transakcijski račun bolnišnice nakazana dne 16.8.2011. 

 

12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije 

 
Poročanje o izvedenih aktivnostih v okviru projekta energetske sanacije bolnišnice je podano: 

- za obdobje od začetka operacije, to je od 1.1.2009 pa do 30.6.2011, in sicer v obliki, kot je 

bilo poročilo podano ob posredovanju prvega zahtevka za izplačilo (ZZI) na MZ v mesecu 

juliju 2011 in 

- za obdobje od 1.7.2011 do 31.12.2011. 

 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI IN DOSEŽENI REZULTATI V OBDOBJU OD 1.1.2009 DO 

30.6.2011 
 

Bolnišnica Topolšica je v mesecu januarju 2009 na podlagi informacije Ministrstva za zdravje o 

možnostih koriščenja EU sredstev za energetsko učinkovitost v javnih zdravstvenih zavodih podala 

podatke za pripravo osnutka razpisa ali programa za sofinanciranje projekta energetske sanacije 

stavb javnih zavodov ter učinkovito rabo električne energije v javnih zavodih. 

V mesecu decembru 2009 je bolnišnica posredovala izpolnjen Vprašalnik za izvedbo energetskega 

pregleda v objektu PLANIKA (Objekt 1) in SMREČINE (Objekt 2). 

V mesecu januarju 2010 so predstavniki Ministrstva za zdravje obiskali bolnišnico v skladu s 

terminskim planom obiskov za presojo energetskega stanja bolnišnic. Po tem obisku je bolnišnica 
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pristopila k izdelavi DIIP-a za izvedbo energetske učinkovitosti v Bolnišnici Topolšica, opravljen je 

bil razširjen energetski pregled in statična presoja objekta Smrečine. 

Člani sveta zavoda Bolnišnice Topolšica so DIIP za energetsko sanacijo stavb sprejeli na 2. seji, ki 

je potekala 14.5.2010. Sprejet je bil naslednji sklep: »Svet zavoda podpira nadaljevanje in končanje 

postopka energetske sanacije stavb in predlaga ustanovitelju, da se takoj izda sklep o dodelitvi 

sredstev.« 

Po podpisu pogodbe o sofinanciranju operacije »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega 

prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti 

Ministrstva za zdravje« v začetku meseca julija 2010, se je pristopilo k izdelavi razpisne 

dokumentacije za javno naročilo za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za energetsko 

sanacijo stavb. 

Postopek javnega naročila po dvofaznem postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za 

predmet javnega naročila je bil zaključen 10.12.2010 s podpisom pogodbe. Hkrati z izvedbo tega 

razpisa so se že izvajale aktivnosti s področja obveščanja in informiranja javnosti v lokalnem 

časopisu, poleg tega pa je tudi v razpisni dokumentaciji bila vključena navedba: »  Operacijo delno 

financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. 

razvojna prioriteta "Trajnostna raba energije"; 1. prednostna usmeritev "Energetska sanacija in 

trajnostna gradnja stavb". 

Pri izvedbi aktivnosti so prisotna odstopanja od terminskega in finančnega plana. Realizacija 

zaostaja zaradi dodatnega usklajevanja izvedbe energetske sanacije z aktivnostmi za kompleksno 

rekonstrukcijo objektov Bolnišnice Topolšica. 

Primerjava izvedenih aktivnosti s planiranimi: 

DA NE

Izelava in potrditev DIIP DA

Prijava na razpis za sredstva EU DA

Izid razpisa in podpis pogodbe DA

Izdelava razpisne dokumentacije za projektiranje DA

Javno naročanje projektne dokumentacije DA

Izdelava projektne dokumentacije PZI DA

Izdelava in potrditev IP NE

Izdelava razpisne dok. GOI in SV. INŽ. NE

Javno naročanje GOI in SV. INŽ. NE

Izbor izvajalca in podpis pogodbe NE

Vgradnja energijsko varčnih oken NE

Vgradnja toplotne izolacije v strop proti strehi NE

Sanacija fasade na obeh stavbah NE

Sanacija obeh toplotnih podpostaj vkjučno s sanacijo na ogrevalnem sistemu NE

Sanacija razsvetljave NE

Vgradnja senzorjev prisotnosti s povezavo časovnih stikal NE

Vgradnja CNS NE

Vgradnja solarnega sistema NE

Sanacija sistema za prezračevanje in klimatizacijo NE

Sanacija tlakov NE

Nadzor in inženiring NE

Energetski monitoring NE

Prevzem in dokončni obračun NE

Izvedene aktivnostiAktivnosti operacije po terminskem planu:
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Primerjava višine stroškov glede na originalni načrt izvajanja investicije: 

Aktivnosti operacije po terminskem planu, 

izvedene do 30.6.2011:

Višina stroškov po 

planu izvajanja 

investicije z DDV

Višina realiziranih 

stroškov investicije 

z DDV

Izelava in potrditev DIIP 3.600,00 € 3.600,00 €

Prijava na razpis za sredstva EU 0,00 € 0,00 €

Izid razpisa in podpis pogodbe 0,00 € 0,00 €

Izdelava razpisne dokumentacije za projektiranje 0,00 € 0,00 €

Javno naročanje projektne dokumentacije 0,00 € 0,00 €

Izdelava projektne dokumentacije PZI 136.632,00 € 62.452,80 €

Skupaj z DDV 140.232,00 € 66.052,80 €
 

 

Primerjava s terminskim planom: 

Aktivnosti operacije po terminskem planu,                                    

izvedene do 30.6.2011:

Terminski plan 

izvedbe aktivnosti

Termin 

izvedbe/realizacije 

aktivnosti

Izelava in potrditev DIIP marec 2010 maj 2010

Prijava na razpis za sredstva EU marec 2011 marec 2010

Izid razpisa in podpis pogodbe junij 2010 julij 2010

Izdelava razpisne dokumentacije za projektiranje april 2010 december 2010

Javno naročanje projektne dokumentacije april 2011 december 2010

Izdelava projektne dokumentacije PZI maj - junij 2010 maj 2011  
 

Utemeljitev vseh odstopanj od terminskega in finančnega plana ter dinamike plačil ali 

kakršnih koli drugih odstopanj pri izvedbi investicije ter obrazložitev kako bodo odstopanja 

odpravljena: Pri izvedbi aktivnosti so prisotna odstopanja od terminskega in finančnega plana. 

Realizacija zaostaja zaradi dodatnega usklajevanja izvedbe energetske sanacije z aktivnostmi za 

kompleksno rekonstrukcijo objektov Bolnišnice Topolšica, kar pa je nujno za kvalitetno izvedbo 

energetske sanacije. Zaostanek bomo nadomestili s pospešenimi aktivnostmi v letu 2011 in 2012. 

    

Tabela celotnih stroškov investicije: 
Povzetek dinamike in virov financiranja v tekočih cenah

AKTIVNOSTI MESEC/LETO
VREDNOST Z 

DDV

UPRAVIČENI 

STROŠKI

NEUPRAVIČE

NI STROŠKI

EU SKLADI (85% 

od 90%) in MG 

(15% od 90%) 

upravičenih 

stroškov

Bolnišnica 

Topolšica 

(10% 

upravičenih) + 

neupravičeni 

stroški

Vgradnja energijsko varčnih oken jun - jul 2011 680.620,50 € 567.183,75 € 113.436,75 € 510.465,38 € 170.155,13 €

Vgradnja toplotne izolacije v strop proti strehi dec.10 60.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 45.000,00 € 15.000,00 €

Sanacija fasade na obeh stavbah jun - jul 2011 393.907,50 € 328.256,25 € 65.651,25 € 295.430,63 € 98.476,88 €

Sanacija obeh toplotnih podpostaj vključno s sanacijo 

na ogrevalnem sistemu
avg - sept 2011 303.502,50 € 252.918,75 € 50.583,75 € 227.626,88 € 75.875,63 €

Sanacija razsvetljave avg.11 126.567,00 € 105.472,50 € 21.094,50 € 94.925,25 € 31.641,75 €

Vgradnja senzorjev prisotnosti s povezavo časovnih 

stikal
avg.11 19.372,50 € 16.143,75 € 3.228,75 € 14.529,38 € 4.843,13 €

Vgradnja CNS okt.11 87.822,00 € 73.185,00 € 14.637,00 € 65.866,50 € 21.955,50 €

Vgradnja solarnega sistema nov - dec 2011 116.235,00 € 96.862,50 € 19.372,50 € 87.176,25 € 29.058,75 €

Sanacija sistema za prezračevanje in klimatizacijo sep - okt 2011 542.430,00 € 452.025,00 € 90.405,00 € 406.822,50 € 135.607,50 €

Sanacija tlakov nov.10 48.000,00 € 40.000,00 € 8.000,00 € 36.000,00 € 12.000,00 €

Projektna in investicijska dokumentacija maj - sept 2010 154.007,49 € 128.339,58 € 25.667,92 € 115.505,62 € 38.501,87 €

Nadzor in inženiring nov 2010 - okt 2010 71.353,71 € 59.461,43 € 11.892,29 € 53.515,28 € 17.838,43 €

Energetski monitoring nov 2011 dalje 12.484,50 € 10.403,75 € 2.080,75 € 9.363,38 € 3.121,13 €

SKUPAJ 2.616.302,70 € 2.180.252,25 € 436.050,45 € 1.962.227,03 € 654.075,68 €

DINAMIKA FINANCIRANJA VIRI FINANCIRANJA
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Doseganje kazalcev/ciljev: 

V obdobju poročanja, to je v obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2011, je bila dosežena večja 

ozaveščenost in informiranost vodstva, osebja ter uporabnikov objekta na področju učinkovite rabe 

energije. 

 

Izvajanje aktivnosti s področja obveščanja in informiranja javnosti: 

Aktivnosti s področja obveščanja in informiranja javnosti so se izvajale hkrati z izvedbo javnega 

naročila za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo stavb v 

lokalnem časopisu, v razpisni dokumentaciji pa je bila vključena navedba: »Operacijo delno 

financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. 

razvojna prioriteta "Trajnostna raba energije"; 1. prednostna usmeritev "Energetska sanacija in 

trajnostna gradnja stavb". 

 

 

Priloga: Seznam računov za upravičene stroške operacije (v EUR) do 30.6.2011 

100% 90%

Znesek 

računa                 
brez DDV

Znesek 

računa                     
brez DDV

1. Izdelava DIIP-a 18.3.2010 11/2010
Situar d.o.o. 

Ljubljana
26.4.2010 3.600,00 600,00 3.000,00 2.700,00 2.295,00 405,00

2.

Izdelava projektne 

in investicijske 

dokumentacije za 

energetsko sanacijo 

stavb, 1. situacija

29.3.2011 2011-023

Projektivni 

biro Velenje 

d.d.

27.5.2011 55.252,80 9.208,80 46.044,00 41.439,60 35.223,66 6.215,94

3.

Izdelava projektne 

in investicijske 

dokumentacije za 

energetsko sanacijo 

stavb, 2. situacija

19.5.2011 2011-032

Projektivni 

biro Velenje 

d.d.

27.5.2011 7.200,00 1.200,00 6.000,00 5.400,00 4.590,00 810,00

66.052,80 11.008,80 55.044,00 49.539,60 42.108,66 7.430,94  S K U P A J

Zap. 

št.
Vsebina računa

Datum 

izdaje

Številka 

računa

Izdajatelj 

računa

Datum 

plačila

Znesek 

računa                  

z DDV

DDV 
(neupraviče

ni strošek)

Upravičen strošek

85%                     

od 90%

15%                     

od 90%

 

 

Priloga: Seznam računov za neupravičene stroške operacije (v EUR) do 30.6.2011 

Znesek 

računa                 
brez DDV

1. Fotokopiranje 3.9.2010 10004590
HTZ, I.P., d.o.o. 

Velenje
3.10.2010 47,30 7,88 39,42

47,30 7,88 39,42

Znesek 

računa                  

z DDV

DDV 
(neupravičeni 

strošek)

Neupravičen 

strošek

  S K U P A J

Zap. 

št.
Vsebina računa

Datum 

izdaje

Številka 

računa
Izdajatelj računa

Datum 

plačila
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IZVEDENE AKTIVNOSTI IN DOSEŽENI REZULTATI V OBDOBJU OD 1.7.2011 DO 

31.12.2011 
 

Bolnišnica Topolšica je v obdobju julij – december 2011 intenzivno iskala najprimernejši način 

izvedbe aktivnosti energetske sanacije v povezavi z izvedbo aktivnosti za kompleksno 

rekonstrukcijo objektov. 

Za kvalitetno izvedbo energetske sanacije je nujna izvedbe prve faze rekonstrukcije, to je 

zasteklitev balkonov in izvedba dveh prizidkov do tretje gradbene faze. 

Usklajevanje aktivnosti obeh projektov je zelo zahtevno in časovno presega prvotno izdelan 

terminski plan izvedbe energetske sanacije. Zaostanek bo bolnišnica nadomestila s pospešenimi 

aktivnostmi v letu 2012.  

 

Izdelan je naslednji plan aktivnosti izvedbe energetske sanacije: 

Aktivnost - energetska sanacija stavb (Planika, Smrečina)
Izvedba                v 

letu 2012

Dokumentacija

Razpis za nadzor nad izvedbo jan.12

 - Podpis pogodbe feb.12

Razpis za revizijo projektov jan.12

 -Podpis pogodbe feb.12

Razpis za izvedbo feb.12

 - Evaluacija ponudb mar.12

 - Podpis pogodbe z izvajalcem del apr.12

Pridobitev gradbenega dovoljenja* jun.12

Izvedba

Pripravljalna dela apr.12

Aktivnosti dobav opreme apr.12, maj.12

 Vgradnja energetsko varčnih oken  maj.12 - avg.12

 Vgradnja toplotne izolacije v strop proti strehi  jun.12 - avg.12

 Sanacija fasade na obeh stavbah  jun.12 - sep.12

 Sanacija obeh toplotnih podpostaj vključno s  sanaciio na ogrevalnem 

sistemu  
maj.12 - sep.12

 Sanacija razsvetljave in kabelskih razvodov  maj.12 - nov.12

 Vgradnja senzorjev prisotnosti s povezavo časovnih stikaI  maj.12 - nov.12

 V gradnia CNS  jul.12 - okt.12

 Vgradnja solarnega sistema  jul.12 - okt.12

 Sanacija sistema za prezračevanje in klimatizacijo  maj.12 - okt.12

 Sanacija tlakov  maj.12 - nov.12

Predajna dokumentacija, monitoring  maj.12 - nov.12

 Nadzor in inzeniring maj.12 - nov.12

Predaja objekta-dokončanje del nov.12

* Opomba: za 1. fazo rekonstrukcije BT (prestavitev oken na J fasadi Planike)
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Na podlagi izdelanega plana aktivnosti izvedbe energetske sanacije je bil na Ministrstvo za zdravje  

4.1.2012 posredovan plan »Realizacije v letih 2012 in 2013«, ki predstavlja vrednosti porabe 90% 

upravičenih stroškov. 

 

Plan porabe 90% upravičenih stroškov oz. plan vlaganja ZZI-jev*: 

datum pošiljanja ZZI-ja 90% upravičenih stroškov 

10.1.2012  

10.2.2012  

10.3.2012  

10.4.2012  

10.5.2012  

10.6.2012  

10.7.2012  

10.8.2012 149.324,31 

10.9.2012 539.779,87 

10.10.2012 600.366,41 

10.11.2012 363.745,19 

10.12.2012 164.170,81 

10.1.2013 95.300,83 

skupaj 1.912.687,42 

* ZZI = zahtevek za izplačilo 

 

Na podlagi 2. točke 5. člena Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena 

Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št.: 112/2009) mora Bolnišnica Topolšica pridobiti pozitivno 

mnenje Ministrstva za zdravje k vlogi za pridobitev soglasja k dolgoročni zadolžitvi.  

Vloga za pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje mora vsebovati tudi Akt, na podlagi katerega se 

namerava pravna oseba zadolžiti ter pooblastilo direktorju, da izpelje celoten investicijski projekt 

in izvedbo investicije. Poleg tega se morajo člani sveta zavoda strinjati, da se bolnišnica zadolži za 

namen financiranja investicije. Zadolževanje mora biti zajeto v finančnem načrtu za tekoče leto. 

Bolnišnica Topolšica pripravlja formalno vlogo za pridobitev pozitivnega mnenja Ministrstva za 

zdravje, prav tako pripravlja tudi vlogo za pridobitev soglasja Ministrstva za finance k dolgoročni 

zadolžitvi. 

Zadolžitev je potrebna za sklenitev predvidene finančne konstrukcije za financiranje investicij, ki 

bodo načrtovane v Finančnem načrtu za leto 2012, ker bolnišnica ne razpolaga z zadostnimi 

lastnimi namenskimi sredstvi. 

 

12.2.3. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči 

 

Investicij v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči nimamo.  

 

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2011 

   

Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih 2011 

Izpolnjen obrazec v Excelovi tabeli je priloga k Letnemu poročilu za leto 2011. 

Vrednost izvedenih vzdrževalnih del (tekoče in investicijsko vzdrževanje), ki se evidentirajo na 

kontih podskupine 4612, je v poslovnem letu 2011 znašala 300.977 EUR, od tega so stroški 
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tekočega vzdrževanja v znesku 296.638 EUR, in stroški investicijskega vzdrževanja v znesku 4.339 

EUR. 

Tabela: Vlaganja v tekoče in investicijsko vzdrževanje v letu 2011 
 

Celotna vrednost 

vzdrževalnih del v 

letu 2011 
1

Stroški tekočega 

vzdrževanja                   

(konti 461)

Stroški 

investicijskega 

vzdrževanja 

(konti 461)

Realizirana so bila naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3

SKUPAJ: 300.977 296.638 4.339

1 prenova stanovanja 4.339 4.339

2 razna vzdrževanja na poslovnih objektih 2.605 2.605

3 ureditev arhiva 2.875 2.875

4 ureditev sob na pljučnem oddelku 1.918 1.918

5 popravilo strojev v pralnici 4.064 4.064

6 vzdrževanje dvigal 6.373 6.373

7 vzdrževanje in popravilo voznega parka 5.365 5.365

8 servis centralne klime 1.434 1.434

9 popravilo aparatov v kuhinji 8.472 8.472

10 manjša popravila nemed. aparatov 31.073 31.073

11 vzdrževanje ultrazvoka 4.487 4.487

12 popravilo med. aparatov v endoskopiji 19.562 19.562

13 popravilo med. aparatov -funkc. diagnostika 6.969 6.969

14 vzdrževanje CT 52.642 52.642

15 popravila RTG 9.417 9.417

16 aparati v oddelku intenzive 1.836 1.836

17 aparati v laboratoriju 1.387 1.387

18 manjša vzdrževanje med. opreme 23.589 23.589

19 vzdrževanje računalniške opreme 112.569 112.569

Namen

 

Realizacija izvedenih del predstavlja za 94,06% plana. 

Vrednost načrtovanih vzdrževalnih del, ki se evidentirajo na kontih podskupine 4612, je za leto 

2011 znašala skupaj 320.000 evrov.  
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13. DRUGA POROČILA 
 

13.1. POROČILO O UPRAVLJANJU 

 

V letu 2011 je bilo sklicanih sedem sej Sveta zavoda Bolnišnice Topolšica, od tega pet rednih sej in 

dve dopisni seji.  

 

I.  

30. 3. 2011 je bila izvedena 5. redna seja, na kateri se je odločalo o sprejemu finančnega načrta za 

leto 2010, o sprejemu letnega poročila za leto 2010 ter o finančnem načrtu za leto 2011, sprejet je 

bil sklep o objavi razpisa za delovno mesto direktorja bolnišnice ter o imenovanju razpisne 

komisije. 

 

II.  

6. 5. 2011 je bila sklicana 6. dopisna seja, na kateri je bil obravnavan in sprejet DIIP za endoskopski 

center. 

 

III.  

7. redna seja je bila sklicana 20. 6. 2011. Obravnavano je bilo poročilo o poslovanju v obdobju od 

januarja do aprila 2011, poročilo razpisne komisije o postopku imenovanja direktorja bolnišnice, 

hkrati pa se je razpravljalo o predlogu za spremembe statuta zavoda.  

 

IV.  

13. 7. 2011 je bila sklicana 8. dopisna seja, na kateri se je odločalo o imenovanju vršilca dolžnosti 

direktorja Bolnišnice Topolšica zaradi poteka mandata dotedanjemu direktorju zavoda. 

 

V.  

9. redna seja je bila sklicana 7. 9. 2011, na kateri je bilo obravnava poročilo o poslovanju v obdobju 

od januarja do julija 2011, program dela in finančni načrt za leto 2011 z dopolnitvami, odločalo pa 

se je tudi o spremembah statuta zavoda. Na seji se je predstavil edini kandidat za delovno mesto 

direktorja bolnišnice, o katerem so člani Sveta tudi glasovali. Kandidat ni dobil potrebne večine 

glasov.  

 

VI. 

10. redna seja je bila sklicana 9. 11. 2011. Na seji so bili prvič prisotni novi predstavniki 

ustanovitelja. S sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 01414-39/2009/6 z dne 14. 9. 2011 so bili 

namreč trije člani Sveta zavoda kot predstavniki ustanovitelja razrešeni ter z istim sklepom 

imenovani novi trije člani Sveta zavoda kot predstavniki ustanovitelja. Obravnavano je bilo 

poročilo o poslovanju v obdobju od januarja do septembra 2011. Odločanje o spremembah statuta 

ter o ponovnem razpisu za direktorja bolnišnice je bilo preloženo na naslednjo sejo. 

 

VII. 

29. 11. 2011 je bila 11. redna seja Sveta  zavoda, na kateri so bile obravnavane dopolnitve poročila 

o poslovanju v obdobju od januarja do septembra 2011, sprejete so bile spremembe in dopolnitve 

statuta, in sicer 1., 2., 3., 4., 6., 7. in 28. člena, sprejet je bil sklep o imenovanju razpisne komisije za 

izvedbo ponovnega razpisa za delovno mesto direktorja bolnišnice, hkrati je bil določen rok za 

objavo novega razpisa.  

 

Pripravila: Duška Lalek 
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13.2. POROČILO O JAVNIH NAROČILIH 

 

V letu 2011 so bile izvedene nabave blaga in izvedbe storitev po naslednjih postopkih:  
 

13.2.1 Evidenčni postopek do 20.000,00 EUR brez DDV – z naročilnico 
 

Zap. št. Vrsta nabave – izvedba storitve Vrednost brez DDV 

1 Aparat za analizo krvnega tlaka (don.) 13.591,72 

2 Pulzni oksimetri 1.053,10 

3 Hladilnik za zdravila (don.) 2.633,58 

4 Računalniška oprema 19.802,60 

5 Batni inhalator 240,57 

6 Finger oksimeter 287,33 

7 Voziček za pomoč pri hoji 437,7 

8 Kasete za rtg 3.564,00 

9 Posoda - kuhinja 434,02 

10 Garderobne omare 997,40 

11 PICCO 15.900,00 

12 Ventilator newpore 14.542,13 

13 Nadgradnja poštnega  strežnika  5.777,89 

14 Ultrazvočni aparat 19.945,00 

15 Ušesni termometer 419,54 

16 Vozički za vizito 16.176,00 

17 Aparat za izvajanje bodypletizmografije 19.500,00 

18 Izdelava teh. programa za prenovo P in S 16.554,40 

19 Izvedba stat. preiskav  P in S 19.860,00 

20 HOLTER sistem MT-100 7.500,00 

21 Izdelava projekt. naloge za energetsko san. 19.000,00 

22 Nadgradnja prog. opreme – paket računovodstvo,  

trgovina,  javna naročila 

13.964,80 

 

13.2.2 Evidenčni postopek do 20.000,00 EUR brez DDV – s pogodbo  
 

Zap. št. Vrsta nabave – izvedba storitve Vrednost brez DDV 

 

1 Enteralna prehrana 14.959,55 

2 Zbiranje, odvoz, odlaganje kom. odpad. plenic    7.392,82 

3 Vzdrževanje komunalnih naprav 15.648,59 

4 Elektro vzdrževalna dela 4.271,16 

5 Servisiranje strojev, naprav - kuhinje 12.257,70 

6 Servisiranje pralnih, sušilnih strojev 2.421,84 

7 Servisiranje in skrbništvo dvigal 7.403,79  

8 Zbiranje, odvoz, dezinf. in unič. odpadkov iz zdravstva  13.158,32 

9 Tiskarske storitve 9.350,06 

 

13.2.3 Naročila male vrednosti 20.000,00 – 40.000,00 EUR brez DDV 

Objava -  Portal male vrednosti Uradni list  RS  
 

Zap. št. Vrsta nabave – izvedba storitve Vrednost brez DDV 

 

1 Kruh in pekovski izdelki 10.500,00  

2 Mikrobiološki laboratorijski material po sklopih 28.633,62 

3  Tekoča pralna sredstva 23.827,06 

4 Pisarniški material 30.481,64 
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13.2.4 Naročila od 40.000,00 – 193.000,00 EUR brez DDV 

Objava- Portal velike vrednosti Uradni list RS 

 

1. Živila in prehrambeno blago po sklopih v ocenjeni vrednosti 114.000,00 EUR brez DDV. 

Javno naročilo  je bilo izvedeno po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v 

s skladu s (25. členom ZJN-2) in  (šestim odstavkom 32. člena ZJN-2). 

V skladu s (šestim odstavkom 32. člena ZJN -2) smo odpirali konkurenco med ponudniki po sklopih 

v trimesečnih in šestmesečnih obdobjih.    

 

2. Upravljanje prehranskih storitev v ocenjeni vrednosti 51.200,00 EUR brez  DDV. 

Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi (prve 

točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2).    

 

3. Plini medicinski po sklopih v ocenjeni vrednosti 52.700,00 EUR brez DDV.   

Javno naročilo je bilo izvedeno po odprtem postopku v skladu s (25. členom ZJN-2) 

 

 

13.2.5 Naročila nad 193.000,00 EUR brez DDV 

Objava- Portal velike vrednosti Uradni list RS in Portal ULEU 

 

1. Laboratorijski material po sklopih v ocenjeni vrednosti 213.000,00 EUR brez DDV 

Javno naročilo je bilo izvedeno po odprtem postopku (25. člen ZJN-2  z namenom sklenitve 

okvirnega sporazuma v s skladu s (petim odstavkom 32. člena ZJN-2). 

 

 

13.2.6 Skupna javna naročila 

 

Javno naročilo za dobavo električne energije, objavljeno na portalih: Uradni list RS in Uradnem 

glasilu EU, je po pooblastilu Bolnišnice Topolšica izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov 

Slovenije  za čas 1.1. 2012 do 31. 12. 2012.  Ocenjena vrednost naročila je bila 26.897,76 EUR brez 

DDV.  

 

      

13.2.7 Sklepna ugotovitev: 

 

Postopki javnih naročil so bili izvedeni na podlagi: 

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06), 

- Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 16/08), 

- Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 19/10) in 

- Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 18/11). 

 

Na razpisno dokumentacijo in na izvedene postopke JN ni bilo v letu 2011 vloženih revizijskih 

zahtevkov. 

 

 

Pripravil: Vili Sijarto 
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13.3. POROČILO O UPRAVLJANJU Z NEPREMIČNINAMI 

 

13.3.1 Dejansko stanje ter stvarnopravna in obligacijsko pravna razmerja vezana na 

upravljanje z nepremičninami 

 

I.1 Problematika upravljanja z gozdovi 

 

Gozdovi kot ločena in zaokrožena zemljišča, zahtevajo zaradi svoje narave in pomena za 

zdravstveno dejavnost bolnišnice, stalni nadzor in prisotnost upravitelja.  

 

Problematike in rešitve v letu 2011: 

a) S strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je bila izražena zahteva 

na soglasje k prenosu lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih in gozdovih Bolnišnice 

Topolšica. Zavzeto in utemeljeno stališče Bolnišnice Topolšica  na tem področju je bilo, da 

imajo zemljišča in gozdovi v upravljanju bolnišnice poseben zaščitni status, vezan na  

ustrezne akte lokalnih skupnosti in da bolnišnica potrebuje navedena zemljišča za 

opravljanje svoje dejavnosti. Navedeno pomeni, da do prenosa lastninske pravice na 

predmetnih kmetijskih in gozdnih površinah ni prišlo. 

b) Urejanje vplivnih območij gradenj do Naravnega zdravilišča Topolšica d.d.,  in Doma 

starejših Zimzelen. Gozdna zemljišča Bolnišnice so soležeča zemljišča parcelam v lasti 

Naravnega zdravilišča Topolšica in doma za starejše Zimzelen. Iz naslova načrtov razvoja 

zdraviliškega turizma, se Bolnišnica Topolšica skuša prilagoditi dinamiki razvoja kraja in 

regije. Izpostaviti je potrebno postopkovne določbe razpolaganja s stvarnim premoženjem 

države, po katerih smo zavezani ravnati in kateri predpisi so bistveno bolj rigidni kot je 

praksa v gospodarstvu. 

c) V letu 2011 so se obravnavali naslednji primeri ravnanja z gozdnimi površinami:  

 

Posek lesne mase: 

V letu 2011 se je posekalo 107,00 m3 lesne mase iz gozdov v upravljanju Bolnišnice Topolšica, na 

podlagi treh odločb Zavoda za gozdove Slovenija, št. 3408-10-0516-C018/11, 3408-10-0516-

C017/11 in 3408-10-0516-C015/11.  

Ukrepi predvideni na posekanih območjih so:  

 stalno spremljanje rasti gozda s pomlajevanjem, 

 redno čiščenje gozdov v rednih obdobjih. 

 

 

I.2 ZEMLJIŠČA 

 

Bolnišnica Topolšica upravlja z zemljišči, katerih vrste rabe oziroma naziv, kot to izhaja tudi iz 

zemljiške knjige, obsegajo rabo, travnika, sadovnjak, pot, njiva, zelenica, gozdna površina in druge. 

 

a) V letu 2011 se je opustila uporaba objekta Vrtnarija ter parcel pod in ob tem objektu, 

primarno namenjena kot obdelovalna površina, 

 

b) Izvedla se je sanacija komunalne trase od objekta Planika do komunalnega priključka na 

regionalni cesti Šoštanj- Topolšica, skladno s služnostno pogodbo št. Pogodba št. 1/10-

KA/Š/TP, 

 

I.2.1 Razpolaganje z nepremičninami v letu 2011 

 

V letu 2011 se niso izvajali postopki razpolaganja s stvarnim premoženjem v upravljanju Bolnišnice 

Topolšica. V septembru 2011 je bila podana napoved za razpolaganje s štirimi nepremičninami.  
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I.3 STANOVANJA 

 

Bolnišnica Topolšica upravlja  s sedmimi (7) stanovanjskimi enotami v katastrski občini Velenje, 

od katerih jih je šest (6) oddanih v najem; 

 stanovanje na naslovu Kardeljev trg 1, Velenje, 

 stanovanje na naslovu Kardeljev trg 2, Velenje, 

 stanovanje na naslovu Jenkova 21, Velenje, stanovanje št. 15, enota št. 9, na naslovu 

Jenkova 21, Velenje je obnovljena vendar neopremljena, 

 stanovanje Jenkova 25, Velenje, je ena stanovanjska enota obnovljena in pripravljeno za 

bivanje zdravstvenega osebja, oziroma zdravnikov , stanovanje št. 10, 

 stanovanje Jenkova 25, Velenje, št. 13, je enostanovanjska enota, oddana v najemno  

razmerje, ki traja že več kot dve desetletij, 

 stanovanje na naslovu Šaleška 18b, Velenje, je neopremljeno in nezasedeno ter je s 

Programom št. 401/08 predvideno za odsvojitev. 

 

V katastrski občini Topolšica, je v letu 2011 upravljala Bolnišnica Topolšica z 21 

stanovanjsko/bivalnimi enotami: 

 Na večstanovanjski stavbi Topolšica 56, Topolšica, upravlja Bolnišnica Topolšica z dvoje 

kletnih bivalnih enot. Te enote so neopremljene in sta obe enoti na podlagi Programov 

prodaje nepremičnin v upravljanju Bolnišnice Topolšica, št. 399/08 in 400/08, pripravljeni 

za odsvojitev. Postopek je bil uveden v letu 2010 in se nadaljuje v 2012, 

 Na večstanovanjskem objektu Topolšica 59, Topolšica, Bolnišnica Topolšica razpolaga z 

bivalno enoto/stanovanjem št. 5, ki je opremljeno in bilo oddano v najem po najemni 

pogodbi, 

 na večstanovanjskem objektu na naslovu Topolšica 66, Topolšica (nad pošto – skladno z 

geodetskimi evidencami), razpolaga Bolnišnica Topolšica s štirimi (4) bivalnimi enotami, 

katere so vse zasedene z najemniki po najemnih pogodbah, 

 na večstanovanjskem objektu na naslovu Topolšica 67, Topolšica (med pošto in kuhinjo) 

razpolaga Bolnišnica Topolšica s šestimi (6) stanovanjskimi enotami, od katerih so bila štiri 

oddana v najem. Eno stanovanje je odsvojeno. Eno največje prazno podstrešno stanovanje, 

je neopremljeno in v slabšem stanju. Objekt je varovan po določbah varstva kulturne 

dediščine. 

 na poslovno/stanovanjskem objektu na naslovu Topolšica 68, Topolšica (nad garažami), 

razpolaga Bolnišnica Topolšica z eno stanovanjsko enoto, ki je oddano v najem; skladno s 

Programom prodaje nepremičnin v upravljanju Bolnišnice Topolšica, št. 398/08, je 

pripravljeno za razpolaganje, 

 na poslovno/stanovanjskem objektu Topolšica 70, Topolšica (nad pralnico), razpolaga 

Bolnišnica Topolšica z štirimi (4) stanovanjsko bivalnimi enotami, ki so vse oddane v 

najem, 

 na poslovno/stanovanjskem objektu Topolšica 71, Topolšica (nad mizarsko delavnico), 

razpolaga Bolnišnica Topolšica s tremi bivalnimi enotami,  od katerih je bila ena oddana  v 

najem; ena je izpraznjena in je potrebna obnove. 

 

 

 

Število stanovanjsko 

bivalnih  enote v 

upravljanju Bolnišnice 

Topolšica na dan 

31.12.2011 

Število zasedenih 

stanovanjsko 

bivalnih enot 

(najemna razmerja) 

Število 

nezasedenih 

stanovanjskih 

enot 

Število stanovanjsko 

bivalnih enot predvidenih 

za razpolaganje/odsvojitev 

28 22 6 4 
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I.3.1 Upravljanje/vzdrževanje  stanovanjskih enot 

 

Opis nekaj primerov neposrednih posegov in ravnanja v objektih/stanovanjih skozi leto: 

 

a) v letu 2011 so se izvedla in dokončala obnovitvena dela prostorov v objektu Topolšica 69, 

Topolšica, ki so se namenila za potrebe zdravstvenega in poslovnega arhiva, ki sta med 

seboj fizično ločena. 

 

b) V objektih v Topolšici  in pa Velenju v upravljanju Bolnišnice Topolšica, kjer se nahajajo 

stanovanja namenjena za bivanje zdravniškega in drugega kadra se je vzporedno z menjavo 

najemnikov po stanovanjskih enotah skoz leto 2011 izvajalo čiščenje. 

 

Stanovanja v stanovanjskih in poslovno/stanovanjskih stavbah, v 

upravljanju Bolnišnice Topolšica v letu 2011 

Strošek po 

elementih za leto 

2011 

Porabljen 

material (1) 

stroški 

storitev (2) 

Amortizacija 

(3) 

Drugi 

stroški (4) 

Skupaj 

v EUR 6.847,00 21.118,71 1.226,25 645,08 29.837,07 

 

1 – voda, električna energija, material za popravila,  

2 – komunala, ogrevanje, telefon,bančne storitve, vzdrževanje rač. opreme, 

3 – amort. opredmetenih os. sredstev, 

4 – nadomestila, prispevki 

 

I.4 Počitniške kapacitete 

 

Bolnišnica Topolšica upravlja z dvoje počitniških kapacitet v Piranu, na naslovu Vegova 14, Piran – 

štirje apartmaji v enem stanovanjskem objektu in z apartmajem v počitniškem naselju Barbariga pri 

Pulju na Hrvaškem. 

Razpolagali smo tudi s prostimi termini letovanja v počitniških kapacitetah Term Čatež, preko 

pogodbene naveze Zdravstvenega doma Velenje. 

 

a.) Piran 

 

Strošek upravljanja s apartmajskim objektom v Piranu, Vegova 14. 

Strošek po 

elementih za leto 

2011 

Porabljen 

material (1) 

stroški 

storitev (2) 

Amortizacija 

(3) 

Drugi 

stroški (4) 

Skupaj 

v EUR 3.001,50 1.765,98 1.821,80 443,28 7.032,56 

 

1 – pralna in čistilna sredstva, material za popravila, voda, potrošni material, električna energija, 

2 -  telefonske storitve, storitve za investicije – ureditev odtoka kanalizacije, 

3 – amortizacija opredmetenih sredstev, 

4 – drugi prispevki in članarine. 

 

a.1) Piran – razmerje prihodkov nad odhodki 

Razmerje prihodkov nad odhodki v letu 2011.  

Apartmajski objekt v Piranu, Vegova 14. 

 Prihodek odhodek Razlika  

v EUR 15.477,71 7.032,71 8.445,15 

 

Ukrep v letu 2012: Vzpostavitev pravilnika o razporejanju počitniških kapacitet 
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b.) Barbariga 

 

Strošek upravljanja z apartmajem v počitniškem naselju Barbariga pri 

Pulju na Hrvaškem v letu 2011 

Strošek po 

elementih za leto 

2011 

Porabljen 

material (1) 

stroški 

storitev (2) 

Amortizacija 

(3) 

Drugi 

stroški (4) 

Skupaj 

v EUR 1.281,76 1.680,83 700,80 0,00 3.149,92 

 

1 – pralna in čistilna sredstva, 

2 – material za popravila in vzdrževanje, 

3 -  amortizacija os, zmanjšanje os, 

4 -  kredit. 

 

b.1) Barbariga – razmerje prihodkov nad odhodki 

 

Razmerje prihodkov nad odhodki v letu 2011.  

Apartma v počitniškem naselju Barbariga pri Pulju na Hrvaškem. 

 Prihodek odhodek Razlika  

v EUR 3.187,82  3.149,92 37,90 

 

Dodatni in drugi ukrepi: Popravilo strehe apartmaja, ureditev OIB oznake, vpis apartmaja v 

zemljiško knjigo Republike Hrvaške. 

 

 

13.3.2 Vode 

 

Bolnišnica Topolšica je na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 104/09 in 14/2010), zavezanec za okoljsko dajatev za 

namene industrijskega onesnaževanja voda in komunalnega obremenjevanja okoljskih voda.  

 

II.1 Industrijsko onesnaževanje vode 

 

Bolnišnica Topolšica preko izvajanja dejavnosti v pralnici Bolnišnice Topolšica obremenjuje vode 

okolja kot to izhaja iz določbi 7. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 104/09), kot pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja 

svoje dejavnosti povzroča onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, za 

katerega je v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring odpadnih vod, določeno izvajanje 

obratovalnega monitoringa odpadnih vod. 

Nadzor/monitoring vode, ki izteče iz Pralnice, se izvaja skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in 

obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za 

njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/2008) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/2005 s dopolnitvami) in se izvaja preko 

pooblaščene osebe akreditirane pri Ministrstvu za okolje. 

V letu 2011 se je, skladno s zgoraj navedenimi podzakonskimi predpisi, monitoring industrijskih 

odpadnih voda, izvedel 2x. 
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Monitoring industrijske odpadne vode in znesek okoljske dajatve iz naslova 

industrijskega onesnaževanja voda 

Število izvedenih 

meritev odpadnih 

voda/monitoringov v 

letu 2011 

Strošek 

izvedenih 

monitoringov 

(A) 

Znesek okoljske dajatve 

za industrijsko odpadno 

vodo za leto 2011 

(B) 

Strošek skupaj 

 

(A+B) 

2x 1.901,99 EUR 79,24 EUR  1.981, 23EUR 

 

13.3.3 Služnosti 

 

V letu 2011 so se na parcelah v upravljanju Bolnišnice Topolšica ustanovile naslednje 

služnosti na nepremičninah: 

 

1. Pridobljena služnost v korist Bolnišnice Topolšica, za parkiranje in vožnjo na makadamskem 

parkirnem mestu pod objektom Planika, 

2.   Podelitev služnosti s strani Bolnišnice Topolšica za namen oblikovanja turistično pohodne poti, 

smer Zdravilišče – Pirnat, 

3. Služnostna pogodba izvedbe enotne prometne signalizacije na zemljiščih Bolnišnice Topolšica; 

Projekt Občine Šoštanj, Služnostna pogodba z dne 15.7.2011 

4. Služnostna pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti gradnje, vzdrževanja in obratovanja 

kanalizacijskega omrežja – obnova kanalizacijskega omrežja Bolnišnice Topolšica, Pogodba št. 

1/10-KA/Š/TP, 

5. Soglasje h gradbenemu dovoljenju Naravnega zdravilišča Topolšica, urejanje parkirišč in 

komunalne infrastrukture ob zemljišču »na Ocepku«, 16.12.2011 

 

13.3.4 Arhiv – premestitev in urejanje dokumentarnega gradiva Bolnišnice Topolšica 

 

Na podlagi Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (Ur.l. 

RS, št. 30/2006) in Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/2006) 

ter sklepa št. 292/2009 z dne 2.11.2009, se je oblikovala skupina za izvedbo odbire in prestavitve 

arhivskega/dokumentarnega gradiva iz objekta Smrečine, Topolšica 63, Topolšica, ki deluje na 

podlagi Zapisnika o pregledu stanja dokumentarnega in arhivskega gradiva z dne 25.8.2009 in 

Navodil za odbiranje arhivskega iz dokumentarnega gradiva z dne 28.8.2009, Zgodovinskega arhiva 

Celje, ki je regionalno pristojen arhiv za naše območje.  

 

13.3.5 Doseganje ciljev na področju urejanja Arhiva 

 

Cilj prestavitve dokumentacije iz objekta Pralnica, Topolšica 70, 3326 Topolšica v arhiv na 

Topolšici 69, Topolšica je bil v letu 2011 v celoti dosežen. Postopek prenosa in urejanja arhiva v 

smislu opredelitve pravil dela in izločevanja dokumentacije ter razporejanja med stalnim in tekočim 

arhivom, še teče. 

 

13.3.6 Ureditev prostora za Kalijev jodid 

Bolnišnica Topolšica, ima zaradi svoje lege in specifičnih lastnosti, sposobnost biti krizna 

bolnišnica, na podlagi česar se je 20.7.2011, sklenila pogodba med Bolnišnico Topolšica in 

Zavodom RS za blagovne rezerve, po kateri Bolnišnica Topolšica nudi ustrezne prostore za 

skladiščenje kalijevega jodida za primer ukrepa jodne profilakse. 

V objektu Topolšica 74, 3326 Topolšica, se je uredil prostor za namene skladiščenja Kalijevega 

jodida, kjer se zagotavljajo in spremljajo pogoji skladiščenja glede na pogoje temperature, vlage in 

svetlobe. 
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13.3.7 Sklep 

 

Leto 2011 je teklo v znamenju gozdnega upravljanja in služnostnih pravic voženj in poti. Pokazalo 

se je, da je lesna gozdna masa, bogastvo samo po sebi, da je t.i. zeleni pas, varovalni zaščitni pas, ki 

je namenjen ne samo sebi in Bolnišničnim potrebam, temveč tudi ostali okolici v smislu razvoja 

kraja in da je potrebno to naravno bogastvo spremljati in negovati. Iz tega je izluščiti potrebo po 

oblikovanju terminskih planov posegov v gozdove na letnih ravneh v sodelovanju s pristojno službo 

Zavoda za godove.  

Služnosti so se oblikovale za različne namene, tako javnih komunalnih infrastruktur, kot 

javno/turističnih poti, kot za namene urejanja mirne pravice parkiranja in vožnje v neposredni 

bližini Bolnišnice.  

Tako pri služnostnih pogodbah kot pri upravljanju z nepremičninami se je pokazala potreba po 

sodelovanju s pristojnimi krajevnimi skupnostmi in občinsko upravo. 

 

Pripravil: Janez Sevčnikar 

 

 

 

13.4. POROČILO O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU 

POROČILO PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU  

 

 

PREGLED IZVEDENEGA DELA V LETU 2011 

 

MESEC IZVEDENE NALOGE VARNOSTI PRI DELU 

JANUAR 

 izdelava pregleda dela za leto 2010  

 ogled mesta nastanka požara v pralnici 

 dogovor o izvedbi ocene tveganja ter pregled vseh opisov del in nalog, 

določitev skupin delovnih mest, ki se bodo v oceni tveganja obravnavale 

skupaj zaradi podobnih nevarnosti in škodljivosti 

 ogled mesta postavitve osebne varovalne opreme v transformatorski postaji 

 določitev standarda za osebno varovalno opremo za električarja v 

transformatorski postaji (čelada, električarski čevlji in električarske rokavice) 

 dostava požarnega reda ter izvlečkov požarnega reda in načrtov evakuacije 

 dostava manjkajočih izvlečkov požarnega reda 

 zapis o incidentu – požar v pralnici ter navedba ukrepov 

 

FEBRUAR 

 usposabljanje s področja varnosti pri delu in požarne varnosti za 18 oseb 

 dogovor za izvedbo ocene tveganja in ogled delovnih mest za potrebe 

določanja vrste in stopnje nevarnosti 

 izvedba meritev mikroklimatskih pogojev dela in osvetljenosti 

MAREC 

 dogovor za izvedbo ocene tveganja in ogled delovnih mest za potrebe 

določanja vrste in stopnje nevarnosti 

 izdelava ocene tveganja 

APRIL 

 Predstavitev izdelane ocene tveganja 

 dogovor za izvajanje usposabljanja 

 dogovor za izdelavo internega predpisa za kontrolo bolniškega staleža 

 dogovor za izdelavo navodil za prijavo poškodbe pri delu in izdelavo 

internega obrazca za prijavo poškodbe pri delu 

 priprava osnutka za kontrolo bolniškega staleža 
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 priprava osnutka internega obrazca za prijavo poškodbe pri delu 

MAJ 

 Izdelava pooblastila za Ovčjak Bojana – upravljavec energetskih naprav 

 posredovanje navodil za izpolnjevanje prijave poškodbe pri delu. Navodila je 

 potrebno vključiti v interni pravilnik za prijavo poškodbe pri delu 

 pregled 2 prijavljenih poškodb pri delu  

 izdelava pregleda izvedenih usposabljanj in program usposabljanja  

JUNIJ 

 Ogled mesta poškodbe v kuhinji, popis podatkov za izdelavo raziskave 

poškodbe in za navedbo ukrepov za preprečitev pojavljanja takšnih in 

podobnih poškodb. 

 Ogled mesta poškodbe v kuhinji za popis podatkov za izdelavo raziskave 

poškodbe in za navedbo ukrepov za preprečitev pojavljanja takšnih in 

podobnih poškodb. 

 seznanitev s praktičnim postopkom prijavljanja poškodb pri delu – interna 

prijava in prijava na IRSD. 

 pregled mesečnega poročila za maj ter določitev izvajanja nalog iz poročila 

 Izvedba usposabljanja za varno delo in požarno varnost 

IZVEDENE NALOGE VARNOSTI PRI DELU 

SEPTEMBER 

 Usposabljanje s področja varnosti pri delu in požarne varnosti: 26 oseb. 

 ogled mesta poškodbe pri delu in intervju s poškodovanimi: poškodba 

(zlomljen del postelje udar delavko v nogo) in poškodba (zdrs v prostoru 

zdravstvene administracije). Za obe poškodbi se je izdelala interna raziskava. 

 izdelava revizije izjave o varnosti z oceno tveganja. 

OKTOBER 

  revizija ocene tveganja s popravki in dopolnitvami zaradi sprememb v opisih 

del in nalog ter nazivih delovnih mest. Spisek osebne varovalne opreme po 

delovnih mestih 

 Pripravljalni sestanek za izvedbo vaje evakuacije, požarne vaje in za izvedbo 

usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in za izvajanje 

načrta evakuacije 

 ogled prostorov in njihovih bistvenih značilnosti ter inštalacije za pripravo 

usposabljanja za gašenje začetnih požarov in za izvajanje načrta evakuacije 

 interna prijava poškodbe pri delu – dogovor z gospo Putar za spremembo in 

dopolnitev predloga 

 usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in za izvajanje 

načrta evakuacije 

 Končni usklajevalni sestanek z gasilci v zvezi z izvedbo požarne vaje  

NOVEMBER 

  izpis delovnih mest z navedbo osebne varovalne opreme skladno z izjavo o 

varnosti z oceno tveganja 

  Priprava analize požarne vaje 

DECEMBER 

 Sestanek glede izvedbe alkotestov 

 izvedba alkotestov 

                    ob 6.00 do 7.00,   KUHINJA, 6 alkotestov 

                    ob 17.00 – 18.30, KUHINJA, 3 alkotesti in  

                                                 BOLNIŠNICA, 7 alkotestov 

 priprava poročila o izvedbi alkotestov 

 

 

 

 

 

POŠKODBE PRI DELU, NA POTI NA DELO IN Z DELA 
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MESEC    -   

IZMENA 

VRSTA 

POŠKODBE 

Opis poškodbe DM 

POŠKODOVANCA 

JANUAR            DOP vbod z iglo Odvzem krvi Spec. ambulante (DMS) 

JANUAR            DOP Poškodba leve roke spuščanje vzglavja Interni oddelek (DMS) 

FEBRUAR         POP Padec na d. roko Čiščenje avtomobila Vzdrževanje 

MAREC                 pot z  dela Padec z motorjem Vzdrževanje 

APRIL                DOP Vreznina leva dlan Vrez z nožem Kuhinja 

MAJ                   POP Poškodba medenice Padec na spolzkih 

tleh 

Kuhinja 

JUNIJ                 DOP Udarec ležišča  

postelje na desno nogo 

Transport s posteljo- 

okvara postelje 

Pljučni odd. (DMS) 

JUNIJ                 pot z  dela  Prometna nesreča-

avto 

Negovalni odd (DMS) 

JUNIJ Prst na nogi Udarec v prst na 

prehodu-rob 

Kuhinja 

AVGUST            DOP Bolečina in otekla 

noga 

Zdrs noge Zdrav. administracija 

SEPTEMBER     NOČ Vbod z iglo Uvajanje i.v. kanala Pljučni odd. (DMS) 

OKTOBER         DOP Vbod   Vbod s skalpelom Endoskopije (zdravnik) 

OKTOBER         DOP Vbod z  s.c. iglo Aplikacija s.c.th Pljučni odd. (SMS) 

DECEMBER      DOP Vbod z  s.c. iglo Aplikacija s.c.th Negovalni odd. (dijak) 

Vbodi z iglo so še vedno najpomembnejši vzrok poškodbe na delovnih mestih v bolnišnici. V letu 

2009 sta bili prijavljeni 2 poškodbi pri delu, v letu 2010 pa je teh poškodb 5, v letu 2011 pa 6 

poškodb z ostrimi predmeti.  Za vsako poškodbo pri delu je bila s strani varnostnega inženirja 

opravljena raziskava in podani ukrepi. V letu 2010 je bilo skupno 9 poškodb, letos pa 14, za 55% 

več.  

Pri zagotavljanju Varnosti in zdravja pri delu sodeluje zunanji strokovni sodelavec – g. Andrej 

Majdak, varnostni inženir, iz podjetja Provarnost, Velenje. 

 

PLAN DELA ZA LETO 2012 

1. Pregled in preizkus delovne opreme v kuhinji in bolnišnici. 

2. Izdelava navodil za varno delo za delovno opremo  za kuhinjo in bolnišnici. 

3. Izvedba meritev zaščite pred električnim udarom v pralnici, kuhinji, rentgenu in endoskopiji. 

Nekatere meritve še niso bile izvedene, nekatere meritve pa so potekle že dec. 2010). 

4. Vzpostavitev evidence preizkusov delovanja sistemov aktivne požarne zaščite (ročni in 

avtomatski javljalniki požara, zasilna razsvetljava …). 

5. Pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju sistemov aktivne požarne zaščite. 

6. Redno vodenje kontrolnih listov iz priloge požarnega reda (3 mesečne kontrole). 

7. Usposabljanje delavcev za vrano delo v več skupinah – februar, maj, september, in 

november. 

8. Izdelava revizije izjave o varnosti z oceno tveganja v skladu z novostmi zakona o varnosti in 

zdravju pri delu, ki je začel veljati 3 12. 2012. 

9. Izvolitev delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu v mesecu februarju. 

10. Promocija zdravja v mesecu marcu. 

11. Dodelati celoten proces prijave nezgode pri delu. 

12. Preveriti ustreznost delovnih mest za invalide glede na odločbe ZPIZ. 

13. Redna letna vaja evakuacije, ki pa letos ne bo vključevala aktivnosti gasilskih društev. 

14. Zmanjšanje vseh poškodb pri delu, na poti in s poti dela za 20% od l. 2011 

 

Pripravila: mag. Brigita Putar 
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13.5. POROČILO ZA PLJUČNI ODDELEK 

 

KADRI 

V letu 2011 smo se kadrovsko okrepili. Najprej je v mesecu marcu dr. Lekić opravil specialistični 

izpit iz pnevmologije. Junija  sem se  zaposlila jaz, v mesecu decembru pa se nam je pridružil še dr. 

Jurij Šorli.. V mesecu avgustu se je za 20% pri nas zaposlila dr. Nika Lalek kot specialist 

pnevmolog. S tem se je število redno zaposlenih zdravnikov specialistov na pljučnem oddelku 

povečalo iz 3 na 6,2. Pogodbeno je pomagala opravljati delo na oddelku in v ambulanti dr. 

Drnovšek.  

Pridobili smo specializantko interne medicine dr. Cuznar ter dve sobni zdravnici dr. Ramšak Diano 

in dr. Brežnik Marjeto. 

Dr. Lekič je septembra uspešno opravil evropski izpit iz pulmologije (European  Examination in 

Adult Respiratory Medicine), mesec dni pred tem pa dr. Lalek evropski izpit iz alergologije. 

Organizirali smo redna tedenska interna izobraževanja, kjer smo sodelovali vsi zdravniki Bolnišnice 

Topolšica. Zdravniki na pljučnem oddelku smo predstavili 9 strokovnih tem v mesecih september 

do december 2011.  

Enkrat mesečno smo organizirali šolo za bolnike z astmo in KOPB. 

Uvedli smo nov program Rehabilitacije bolnikov s KOPB. 

BOLNIKI – hospitalni del 

V letu 2011 je bilo na pljučnem oddelku hospitaliziranih 2356 bolnikov, od tega 100 bolnikov na 

intenzivnem oddelku. Povprečna utež na pljučnem oddelku je znašala 1,84, na intenzivnem oddelku 

pa 5,19. Na oddelku je bilo hospitaliziranih 177 bolnikov. Povprečna ležalna doba na pljučnem 

oddelku je bila 9,75 dni, kar je v primerjavi z letom 2010 0,45 dni manj. V tem letu je umrlo 273 

bolnikov ali 11,6% hospitaliziranih. 

Tri najpogostejše odpustne diagnoze so bile: J15.9 (430 odpustov), J44.0 (205 odpustov) in J20.9 

(91 odpustov).  

BOLNIKI – ambulantni del 

Ambulantno so pljučni bolniki pregledani v ambulanti za pljučno prvo pomoč, pulmološki in 

alergološki ambulanti. V ambulanti za pljučno prvo pomoč smo opravili 898, v alergološki 1418, v 

pljučni ambulanti pa 1815 pregledov. 

DIGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI POSEGI 

Opravljamo specifično pljučno diagnostiko: bronhoskopije ter preiskave v respiratornem 

laboratoriju.  

Bronhoskopije 

V letu 2011 smo opravili 355 bronhoskopij pri 341 hospitaliziranih bolnikih. Biopsijo smo opravili 

pri 219 posegih. Pri 4 bolnikih smo med posegom odstranili tujek.   

Pri 8 bolnikih oz. 10 preiskavah smo v dihalni sistem vstopili skozi traheostomo, pri ostalih skozi 

nos ali usta. 
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Ambulantno smo opravili 299 bronhoskopij pri 285 bolnikih. Med preiskavo smo 97 odvzeli vzorec 

tkiva dihalnega sistema, v 77 primerih opravili transbronhialno biopsijo pljuč, 81 krat izvedli 

perbronhialno punkcijo lezije ali bezgavk, ter 14 krat krtačili bronhe. Večjih zapletov pri posegih ni 

bilo.  

Diaskopsko vodeno biopsijo pljučnega tkiva smo opravili pri 8 bolnikih, CT vodeno punkcijo pa 47 

krat, pri 43 bolnikih.  

Plevralna punkcija 

Diagnostično punkcijo plevre pri v bolnišnici ležečih bolnikih smo opravili 209 krat, pri 190 

bolnikih, terapevtsko pa 16 krat, pri istem številu bolnikov. 

Ambulantno smo punkcijo plevralnega prostora opravili redkeje. Opravili smo 26 posegov, pri 22 

bolnikih. 

Respiratorni laboratorij 

Celokupno smo opravili 5783 spirometrij pri 3921 bolnikih. Pri 466 bolnikih smo opravili 490 

meritev pretok/volumen med izdihom. Totalna pljučna kapaciteta je bila izmerjena pri 211 bolnikih. 

Preiskave so bile opravljene pri hospitaliziranih bolnikih. 

Pri ambulantno vodenih bolnikih smo opravili 4865 spirometrij pri 3441 bolnikih.  

ENOTA INTENZIVNE MEDICINE 

V EIT je bilo hospitaliziranih 242 bolnikov. Povprečna utež je bila 5,19, kar je manj kot v letu 2010 

(takrat 5,51). 

Pri bolnikih smo vstavili 119 centralnih venskih katetrov ter 4 pljučne katetre. Arterijsko 

kateterizacijo smo opravili 8 krat.  

UKREPI RACIONALIZACIJE 

Z mesecem septembrom 2011 smo uvedli glavne vizite, kjer s sprotno obravnavo bolnikov in 

timskim pristopom racionaliziramo uporabo antibiotikov, dragih zdravil in krvnih nadomestkov. 

Skupaj se tudi odločamo o invazivnosti in smiselnosti preiskav pri starejših in zelo bolnih. Hkrati pa 

na ta način izboljšujemo kvaliteto obravnave bolnikov.  

PRIHODNOST 

Poleg že uveljavljenih programov  želimo v obravnavo, tako akutno kot tudi kronično, uvesti nove 

programe in ponovno pričeti s postopki, ki smo jih v Bolnišnici Topolšica že izvajali. S tem mislim 

predvsem različne bronhoskopske terapevtske tehnike (kriokavterizacija, argon plazma) ter uvesti 

nove (bronhoskopski endoUZ, obravnava motenj dihanja med spanjem, morda postati center za 

dolgotrajno ventilacijo). Hkrati pa neprestano strmeti k vedno višji kvaliteti pri celostni obravnavi 

bolnika. Cilj nam je tudi raziskovalna dejavnost v naši ustanovi. 

 

Pripravila: Asist. Lucija Gabršček Parežnik, dr.med. 
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13.6. POROČILO ZA INTERNI ODDELEK  

 

Načrtovan obseg dela je bil v veliki meri opravljen: 

- na oddelku smo opravili 1275 od 3620 vseh SPP-jev opravljenih v ustanovi,  

- kompletno prodano ambulantno dejavnost do ZZZS, z izjemo splošne internistke, na  

področju gastroenterologije 1,4 nosilca, ter cca 99% kardiološke diagnostike 3.5 nosilca. 

Opravili smo tudi vso dodatno diagnostiko, ki je bila potrebna za oba oddelka, kar je 

dodatna obremenitev za vsaj 1.5 nosilca. 

- opravili smo skupno 33% vseh sprejemov ter  cca 70% vseh ambulantnih pregledov. 

Natančnejše številke so podane v letnem poročilu o opravljenem delu. 

Moram poudariti, da smo v preteklem letu zmanjšali potrebo po zunanjih sodelavcih za 

gastroenterološke dg postopke, UZ  trebušnih organov je v času sodelovanja opravljala tudi 

kolegica rentgenologinja. Žal je bilo sodelovanje z njo prekinjeno. V endoskopijah smo opravili več  

preiskav. Dodaten prispevek so  tudi  opravljene koloskopije v programu SVIT, ki so prinesle  

ustanovi vsaj 20.000,00 EUR. V posebno zadovoljstvo je pohvala prof. dr. Štabuca in primarija 

Stefanoviča, ki sta ob kontroli ustreznosti endoskopskih centrov  programa SVIT izjavila, da je naš 

ENDOSKOPOSKI CENTER najlepše urejen, vendar potrebujemo, kljub dobri statistiki, tudi 

ustrezno opremo. 

V preteklem letu smo na oddelku imeli nemalo težav povezanih s kadrovsko podhranjenostjo.  

Na oddelku sva bila redno, za polni delovni čas, zaposlena  primarij dr. Janez Poles in jaz, dr. 

Damjan Justinek le občasno. Organizacija,  predvsem  dopoldanske dežurne službe in IPP, je bila 

izjemno težavna. Ob uvedbi enotnega dopoldanskega zdravnika se je stanje nekoliko izboljšalo.  

Delo v FD je potekalo zadovoljivo. Relativno pogosto sem opazil odsotnost članov tima, tudi zaradi 

izobraževanja, ki se je izvajalo v času največje gostote ambulantne dejavnosti. Veliko težav je 

zaradi obrabe opreme v endoskopskem centru. Z izjemo izjave g. direktorja dr. Justineka, «da 

Olimpus nudi več« dlje nismo prišli,« saj rabimo elaborat o izrabi, racionalnosti, upravičenosti, 

referencah za aparate, katere imamo v ustanovi že vsaj cca 10 let?! Imamo tudi neuporaben aparat, 

(zaradi iztrošenega procesorja). Za 34.000 EUR potrebnih investicij bi lahko imeli 3-TRI- kvalitetne 

aparate. Tako pa imamo zaradi iztrošenosti mesečno v povprečju vsaj 2.000 EUR stroškov popravil. 

Opozarjanje, ki traja že 2 (dve) leti, primarija dr. Polesa  na neracionalnost v FD na kardiologiji, še 

ni naletelo na primerno pozornost. Za enkrat  je na voljo le »elaborat o prostorih v FD2. 

Ob tem pa se brez moje vednosti urejajo, sicer potrebne, dodatne ambulantne dejavnosti, pri čemer 

se daje prednost zunanjim izvajalcem, tudi brez obvestila o spremembi terminov ambulant. 

Velik problem je v neenakomerni razporeditvi v redno delo dr. Rožiča, ki tako ne more opravljati 

ambulantnega dela in razvijati funkcionalno diagnostiko, saj sem pričakoval, da bo prevzel ½ dela v 

FD in SAD, ter se bo počasi usmerjal v novo dg. 

Še naprej stihijsko izvajamo spremembe, ki odpirajo nove probleme, saj koordinacija predvidenih 

sestankov še vedno ni ustrezna. 

Še vedno prevladuje vtis, da zdravstveni kader nima dovolj opore  in pomoči v nemedicinskih 

strokovnih službah. 

Ob razpisih specializacij se ne upoštevajo dejanske potrebe bolnišnice po gastroenterologiji.  

Na področju kardiologije in alergologije tako že imamo 3 kardiologe  in 4 alergologe.   

Ob tem se kaže potreba po večji vključitvi pri načrtovanju kadrovskih potreb ter informiranju o 

dogajanju na kadrovskem področju.   
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Načrti za obnovo B. Topolšica so narejeni, upam, da tokrat na ustrezen način in da bodo ob 

nekajletni zamudi  končno realizirani.  Navkljub vztrajanju o ustrezni ureditvi logistike dela v času 

obnove,  o tem ni na voljo ustreznih informacij.  

Glede na moje informacije se ni nič naredilo v pristopu do Zbornice in Ministrstva glede nelogičnih 

zakonov, postopkih izbire kandidatov, kadrovski zasedbi v bolnišnicah, obremenitvah…… 

Tudi »Modra knjiga standardov in normativov zdravnikov in zobozdravnikov», po mnenju dr. 

Justineka, za našo ustanovo ne more veljati, ni realna (res je le priporočilo vseh treh zdravniških 

organizacij ter velja »le« za največje evropske države). 

Odnosi med osebjem na oddelku, v SAD ter FD menim, da so dobri, tako horizontalno kot  delno 

tudi vertikalno, vendar opažam, da se odnosi slabšajo zaradi preobremenitev. Obstaja upravičena 

zaskrbljenost za bolnišnico in delovna mesta. Ugotovitvam o »enakomerni obremenitvi« na obeh 

oddelkih in v ambulantah ne morem pritrditi. Opažam, da je kvaliteta dela navkljub večjemu številu 

kadra padla. 

Odnos med vodstvom ( direktorjem ) in oddelkom je še vedno neustrezen, tako v odnosu do dela na 

internem oddelku kot tudi v pristopu do obveznosti na oddelku, sprejemni ambulanti, dežurni 

službi. 

Obstoječi računalniški program nam velikokrat otežuje in upočasnjuje delo. Je neprilagodljiv, 

neracionalen in potraten tako pri potrebnem materialu (papirju), kot po potrebnem osebju za nadzor. 

Upam, da bo sistem, ki nam je podan kot superioren, le ustrezno nadgrajen in prinesel bistvene 

prihranke ter več časa za paciente. 

Negativno preseneča IMPAX, ki ne dovoljuje vpogleda v slikovni material starejši od verjetno dveh 

let. 

Osebno me zelo moti  naravnanost na ožje delovno okolje »Jaz skrbim za svoj oddelek!» 

Vsi bi morali skrbeti za »mojo bolnišnico«. Vsi bi se morali približno enako vpeti v »mojo 

bolnišnico« in ne le čakati, da mine 8 ali po možnosti še manj ur v službi, saj sem enako oziroma 

bolje plačan, če manj delam.  

 

Srčno upam, da se delitev na »mi« in »vi«, ter izključevalna politika v bolnišnici ne bo nadaljevala 

ter, da bo prevladal zdrav razum, sodelovanje, dogovarjanje v korist vseh zaposlenih v ustanovi. 

Za uresničitev zgornjih načrtov je nujno zavedanje o pomenu emocionalne inteligence, ki jo je 

potrebno postaviti pred hladno in ozko preračunljivost.  

Predlagam, da g. direktor vse moči usmeri v obstoj in razvoj celotne ustanove.  

Razvoj potrebuje tako pulmologija kot tudi internistika z dodatnimi subspecialističnimi vejami. 

Ohraniti je potrebno spremljevalne dejavnosti za katere smo se v preteklosti zavzemali, ter razvijati 

CELOVITO REHABILITACIJO - kardio-pulmološko -metabolni sindrom-diabetes. 

 

Pripravil: Borut Rijavec, dr. med., spec. int. med. 

Predstojnik internega oddelka  
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13.7. POROČILO ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE 

 

1. RAZVRŠČANJE PACIENTOV V KATEGORIJE ZDRAVSTVENE NEGE GLEDE NA 

NJIHOVE POTREBE PO ZDRAVSTVENI NEGI 

 

Z vidika sodobne zdravstvene nege prikazujemo, načrtujemo in vrednotimo delo izvajalcev 

zdravstvene nege glede na potrebe pacienta. Sistem, ki omogoča ocenjevanje zahtevnosti 

zdravstvene nege in je poenoten za vse paciente v vseh bolnišnicah v Sloveniji in je bil v letu 2011 

na Zdravstvenem svetu tudi sprejet kot uradno orodje, s tem pa je dana možnost primerjave 

obremenitev in kadrovska zasedenost med zdravstvenimi ustanovami. 

Potrebe po zdravstveni negi kategoriziramo pri vseh bolnikih, ki so v bolnišnici hospitalizirani vsaj 

osem ur in za 24 ur nazaj, rezultat pa vpišemo pod tekoči dan. Bolnike razvrščamo v tri kategorije. 

I. kategorija – pretežno samostojen bolnik. Bolnik je pri izvajanju življenjskih aktivnosti  

(oblačenje, gibanje, hranjenje, izločanje, osebni higieni…) samostojen, ali pa potrebuje le 

vzpodbudo. 

II. kategorija  – bolniki potrebujejo pomoč  pri eni ali več življenjskih aktivnostih : osebni higieni, 

gibanju, hranjenju in/ali varnosti. Poleg tega potrebujejo še pogostejše aplikacije terapije, 

pogostejše spremljanje vitalnih znakov in nadzor nad gibanjem. 

 III. kategorija - v to kategorijo spadajo bolniki, ki potrebujejo popolno pomoč pri eni ali več prej 

naštetih aktivnostih. Prav tako potrebujejo intenzivnejši nadzor v spremljanju vitalnih znakov. 

IV.- kategorija – zdravstveno stanje zahteva stalno prisotnost izvajalca zdravstvene nege lahko  

zaradi psihičnega ali telesnega stanja in ob izvajanju meritev: krvnega tlaka, telesne temperature, 

pulza, dihanja ali stanja zavesti, pogosteje kot na dve uri. 

 

V preteklem letu smo v Bolnišnici kategorizirali 30.655,20 bolnikov. Iz česar je razvidno, da je ob 

realizaciji 3493 SPP, bila ležalna doba 8,7 dni. 

 

REALIZACIJA PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH 

ODDELEK KATEGORIJA ŠT.BOL.-

povprečno/dan 

% 

 

PLJUČNI 2 

(3.nadstropje) 

I. kategorija 5,4 18,3 

II. kategorija 14,5 49,1 

III. kategorija 9,6 32,6 

 

PLJUČNI 1 

(2.nadstropje) 

I. kategorija 4,5 24,0 

II. kategorija 9,9 52,7 

III. kategorija 4,4 23,3 

 

INTERNI 

ODDELEK 

I. kategorija 7,4 36,7 

II. kategorija 7,6 38,1 

III. kategorija 5,1 25,3 

 

NEGOVALNI 

ODDELEK 

I. kategorija 1,36 12,6 

II. kategorija 2,67 22,2 

III. kategorija 6,16 65,2 

 

INTENZIVNA 

ENOTA 

I. kategorija 0,3 0,0 

II. kategorija 2,19 39,7 

III. kategorija 2,31 48,3 

IV. kategorija 0,53 11,9 
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IZRAČUN POTREBNEGA števila izvajalcev zdravstvene nege glede na razvrstitev pacientov v 

kategorije zahtevnosti zdravstvene nege, (upoštevan je korekcijski faktor 1,30) za posamezne 

ORGANIZACIJSKE ENOTE. 

 

ENOTA : PLJUČNI 2 

Kategorija Št. pacientov  Normativ/24ur  Št. kadra 

 

I 

5,4 X 0,43 SMS = 2,32 

5,4 X O,10 DMS = 0,54 

  Skupaj izvajalcev ZN = 2,86 

 

II 

14,5 X 0,87SMS = 12,61 

14,5 X 0,32DMS = 4,64 

   = 17,25 

 

III 

9,6 X 0,87 SMS = 8,35 

9,6 X 0,87DMS = 8,35 

   = 16,70 

 

IV 

     

     

     

 SKUPAJ  SMS = 23,28 

SKUPAJ DMS = 13,53 

             KADER          = 36,81 

 

 

ENOTA : PLJUČNI 1 

Kategorija Št. pacientov  Normativ/24ur  Št. kadra 

 

I 

4,5 X 0,43 SMS = 1,93 

4,5 X O,10 DMS = 0,045 

  Skupaj izvajalcev ZN = 1,975 

 

II 

9,99 X 0,87SMS = 8,69 

9,99 X 0,32DMS = 3,19 

   = 11,88 

 

III 

3,82 X 0,87 SMS = 3,82 

3,82 X 0,87DMS = 3,82 

   = 7,64 

 

IV 

     

     

     

 SKUPAJ  SMS = 14,44 

SKUPAJ DMS = 7,06 

             KADER          = 21,5 

 

 

ENOTA : INTERNI 

Kategorija Št. pacientov  Normativ/24ur  Št. kadra 

 

I 

7,4 X 0,43 SMS = 3,18 

7,4 X O,10 DMS = 0,74 

  Skupaj izvajalcev ZN = 3,92 

 

II 

7,6 X 0,87SMS = 6,61 

7,6 X 0,32DMS = 2,43 

   = 9,04 
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III 

5,1 X 0,87 SMS = 4,43 

5,1 X 0,87DMS = 4,43 

   = 8,86 

 

IV 

     

     

     

 SKUPAJ  SMS = 14,22 

SKUPAJ DMS = 7,6 

             KADER          = 21,8 

 

 

                    ENOTA : INTENZIVA 

Kategorija Št. pacientov  Normativ/24ur  Št. kadra 

 

I 

0,3 X 0,43 SMS = 0,129 

0,3 X O,10 DMS = 0,03 

  Skupaj izvajalcev ZN = 0,159 

 

II 

2,19 X 0,87SMS = 1,90 

2,19 X 0,32DMS = 0,70 

   = 2,60 

 

III 

2,31 X 0,87 SMS = 2,00 

2,31 X 0,87DMS = 2,00 

   = 4,00 

 

IV 

0,53 X 1,56 SMS  0,82 

0,53 X 3,38DMS  1,79 

    2,61 

 SKUPAJ  SMS = 4,84 

SKUPAJ DMS = 4,52 

             KADER          = 9,36 

 

              ENOTA : NEGOVALNI 

Kategorija Št. pacientov  Normativ/24ur  Št. kadra 

 

I 

1,36 X 0,43 SMS = 0,25 

1,36 X O,10 DMS = 0,13 

  Skupaj izvajalcev ZN = 0,38 

 

II 

2,67 X 0,87SMS = 2,32 

2,67 X 0,32DMS = 0,85 

   = 3,17 

 

III 

6,16 X 0,87 SMS = 5,35 

6,16 X 0,87DMS = 5,35 

   = 10,70 

 

IV 

     

     

     

 SKUPAJ  SMS = 7,92 

SKUPAJ DMS = 6,33 

             KADER          = 14,25 
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PRIMERJAVA med izračunanimi potrebami in dejanskim stanjem na dan 31.12.2011 

 

DDELEK Izračun po kategorizaciji Dejansko št. kadra razlika 

 

PLJUČNI 2 

(3.nadstropje) 

SMS      23,28 SMS            14  9,28 

DMS     13,53  DMS            4  9,53 

SKUPAJ  36,81 SKUPAJ   18  

 

PLJUČNI 1 

(2.nadstropje) 

SMS     14,44 SMS            10 (2X 

4h) 

 4,44 

DMS    7,063 DMS             2  5,036 

SKUPAJ  21,5 SKUPAJ    12  

 

INTERNI 

ODDELEK 

SMS    14,22 SMS            13 1,22 

DMS    7,6 DMS            4 3,6 

SKUPAJ    21,8 SKUPAJ      17  

 

NEGOVALNI 

ODDELEK 

SMS  7,92 SMS       6 1,92 

DMS   6,33 DMS      1 5,33 

SKUPAJ   14,25 SKUPAJ     7  

 

INTENZIVNA 

ENOTA 

SMS  4,84 SMS     6  

DMS  4,52 DMS    9  

SKUPAJ  9,35 SKUPAJ     15  

   

 

 

 

2. METODA TRENUTNIH VEČKRATNIH OPAZOVANJ 

S to metodo se opravi analiza obremenjenosti po zahtevnosti pacientov, naročilu medicinsko 

tehničnih postopkov, intervencij zdravstvene nege v posameznem delovnem dnevu in primerjava 

števila kadra v izmeni. Metoda pokaže dnevno obremenitev posamezne MS. Ker še vedno ni 

kadrovskih normativov je takšen način spremljanja eden od načinov s katerim spremljamo potrebe 

po kadru. 

Na osnovi opazovanja in zapisov obremenitev se je izkazalo, da je preobremenjen zlasti kader na 

pljučne 2 oddelku, kjer zaradi preobremenjenosti prihaja do nezadovoljstva kadra, ki se zaveda, da 

svojega dela ne more opraviti kakovostno.  

Na ostalih oddelkih vsaj zaradi občasnih razbremenitev problem ni tako pereč. 

 

1. SUBJEKTIVNA OCENA 

Glede na strukturo bolnikov na oddelku P3 bi bilo potrebno  zagotavljati naslednje število kadra v 

posameznih izmenah : 

Izmene  

 

SMS 

Št.kadra/izmeno 

 

 

Korekcijski faktor 1,3 Št. ur dnevno Potrebno 

št./mesec z 

upoštevanjem 

povp. 174h 

Dopoldan 8 10,4  145,8 x 30 = 4374 

Popoldan 4 5,2           18,2    145,6 4374 : 174 = 25,1 

noč 2 2,6   

DMS     

Dopoldan 3 3,9          5,2 41,6 41,6 x 30 = 1248 

popoldan 1 1,3  1248 :174 = 7,17 
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P2 

Izmene  

 

SMS 

Št.kadra/izmeno 

 

 

Korekcijski faktor 

1,3 

Št. ur 

dnevno 

Potrebno št./mesec z 

upoštevanjem povp. 174h 

Dopoldan 5 6,5  93,6 x 30 = 2808 

Popoldan 3 3,9         11,7      93,6 2808: 174 = 16,13 

noč 1 1,3   

DMS     

Dopoldan 2  2,6       

             3,9                           

31,2 31,2 x 30 = 936 

popoldan 1 1,3  936 :174 = 5,3 

INT 

Izmene  

 

SMS 

Št.kadra/izmeno 

 

 

Korekcijski faktor 

1,3 

Št. ur 

dnevno 

Potrebno št./mesec z upoštevanjem 

povp. 174h 

Dopoldan 6 7,8  124,8 x 30 = 3744 

Popoldan 4 5,2       15,6          24,8 3744 : 174 = 21,5 

noč 2 2,6   

DMS     

Dopoldan 3 3,9        

            5,2                     

41,6 41,6 x 30 = 1248 

popoldan 1 1,3  1248 :174 = 7,17 

 

 DELEŽ ZDRAVSTVENE NEGE V REALIZACIJI PROGRAMA 

 

V bolnišnici je bilo v letu 2011 v akutni bolnišnični obravnavi realiziranih 3493 spp oziroma  6.168, 

58 uteži. V neakutni bolnišnični obravnavi 337 bolnikov in 4400 BOD. 

 

Ambulantna dejavnost je opravila 341.297,17 točk ( skupaj brez RTG in Endoskopij), endoskopska 

enota (endoskopije prebavil 56.127,07 in endoskopije pljuč 8.795,96) pa 64.923,03 točk. (vir:letno 

poročilo Realizacija internega plana ambulantne specialistične dejavnosti za leto 2011). 

 

Tako ob razdelitvi kadra,  hospitalni del ( interni oddelek- 17, pljučni 1-13, pljučni 2 -20,  EIT 15) 

sestavlja 65 medicinskih sester, neakutno obravnavo opravlja 8 medicinskih sester, v ambulantni 

dejavnosti dela 19 MS in v endoskopski dejavnosti delajo 4 MS. 

 

OBREMENITVE  

I. HOSPITALNI  DEL – AKUTNA OBRAVNAVA 

 3493 SPP / 65 MS  pomeni 53,73 SPP na medicinsko sestro ali 

6.168,58 uteži /65  znese 94,90 uteži na MS 

(Povprečna utež 1,77) 

II. NEAKUTNA OBRAVNAVA 

337 obravnavanih  bolnikov = 42,12 bolnika/ medicinsko sestro 

4400 BOD = 550 BOD na MS 

III. AMBULANTNA DEJAVNOST 

341.297,17 točk / 19 MS  = 17.963 točk /MS 
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IV. ENDOSKOPSKA ENOTA 

Realizirano 64.923,03 točk /4MS = 16.230,75 toč/MS 

 

Po podatkih kategorizacije zdravstvene nege (vir: BIRPIS) je v letu 2011 realiziranih 27.041 

oskrbnih. Ti bolniki so glede na zahtevnost razdeljeni v kategorije zahtevnosti. 

Povprečno je bilo v I kategorijo razvrščenih 25,27% bolnikov, v II. kategoriji 46,83 %,  v III. 

kategoriji 30,16 % obravnavanih bolnikov in 0,6% IV kategorije. 

 

ZASTAVLJENE NALOGE NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE 

 

I. Zadovoljstvo uporabnikov 

 

1. Vključevanje zaposlenih v študijske programe zdravstvenih fakultet 

2. Kontinuirano izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege 

3. Kontinuirano izvajanje mentorstva dijakom srednjih zdravstvenih šol – PUD 

 

Ad 1) 

Izobraževanje medicinskih sester na dodiplomskem študiju zdravstvene nege se je nadaljevalo tudi 

v letu 2011. Študij so z diplomskim delom zagovarjali 4 kolegi in pridobili naziv diplomirana 

medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik. 

 

Vse vpisane kolegice na podiplomski študij so v zaključni fazi – absolventi (4 - stroškov študija ni 

več), 2 pa so študij že zaključile. Ena je študirala v lastni režiji. Na Univerzi Maribor, Fakulteti za 

zdravstvene vede kolegica zaključila specializacijo iz klinične dietetike,  tako smo dobili dietetika, 

kar bo pomembno vplivalo na kvaliteto dela v Bolnišnici.  

 

Ad 2 ) 

Uspešno smo nadaljevali mentorstvo študentom zdravstvene nege, ki so v naši bolnišnici opravljali 

klinične vaje. Tako je bilo na kliničnem usposabljanju za področje geriatrije in internistično 

področje zdravstvene nege 30 študentov Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec in 5 

študentov  VŠZD Celje. 

Poletno prakso v obsegu 130 ur pa so pri nas opravljal 4 študenti : 3 Fakultete Maribor in 1 

študentka VŠZD Izola. 

 

Ad3) 

Z uvedbo Poklicnega usposabljanja z delom je bilo z obeh Srednjih šol za zdravstveno nego – Celje 

in Slovenj Gradec na usposabljanju 30 dijakov : 20 iz Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec in 

10 iz Celja. 

 

Poleg opisanega smo za 10 pripravnikov Zdravstvenega doma realizirali obvezne vsebine za 

področje internistične zdravstvene nege v okviru pripravništva tehnik zdravstvene nege, ki so bili k 

nam napoteni od drugod.    

 

II. Strokovni razvoj 

 

1. Zmanjšanje števila novonastalih razjed zaradi pritiska 

2. Zmanjšanje števila padcev 

3. Spremljanje bolnišničnih okužb 

4. Spremljanje incidentov na delovnem mestu 

Razjede zaradi pritiska so pomemben pokazatelj kakovosti zdravstvene nege, zato je bila v okviru 

kakovosti imenovana skupina, ki je izdelala smernice za preprečevanje, dokumentacijo za 

spremljanje že nastale preležanine, in standard obravnave bolnika z razjedo zaradi pritiska. 
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V okviru spremljanja bolnišničnih okužb si prizadevamo, da bi kljub prostorski stiski, ki mnogokrat 

otežuje realizacijo izolacijskih postopkov, ne bi prihajalo do intrahospitalnih prenosov, zato redno 

izvajamo nadzor in izobraževanja s tega področja. 

 

Redno se izvaja ocena tveganja za padec. Zadovoljni smo, da je ocenitve možno izvajati v 

elektronski obliki. 

 

Ob povečanju števila zdravnikov smo uspeli pridobiti nosilca za izvajanje astma in KOPB šole, kjer 

imamo medicinske sestre pomembno vlogo. Obe šoli sta zaživeli in bili s strani bolnikov zelo 

pozitivno sprejeti. Ravno tako je bilo v decembru realizirano presejalno testiranje pred začetkom 

pljučne rehabilitacije.  

  

III. Izvedeni nadzori 

 

1. NOTRANJI NADZOR ZAHTEVNOSTI KATEGORIZACIJE ZDRAVSTVENE NEGE 

Nadzor kategorizacije zdravstvene nege je potrebno izvesti v vsaki ustanovi, kjer se redno izvaja 

kategorizacija pacientov. V bolnišnici smo izvedli en nadzor v mesecu juniju. Zajeli smo 15% vseh 

na izbrani dan ležečih bolnikov, kar je pomenilo 12 bolnikov. Nadzor je izvedla 3 članska komisija 

v sestavi: pomočnica direktorja za ZN, odgovorna DMS za kategorizacijo v Bolnišnici in na vsaki 

enoti oseba, ki izvaja kategorizacijo. Nadzor smo izvedli med 13.30 in 15 uro. Skladnost dobljenih 

rezultatov nadzora z redno kategorizacijo je bila 99,1%, tako ni bilo potrebno izvesti obnovitvenih 

izobraževanj. 

 

2. INTERNI STROKOVNI NADZOR ZDRAVSTVENE NEGE 

V letu 2011 sta bila  na vsakem oddelku bil izvedena dva nadzora zdravstvene nege. Nadzor so 

izvedle pomočnica direktorja za ZN, odgovorna MS oddelka, higieničarka in odgovorna sobna MS. 

Ocenila se je higienska ureditev bolnikov, skrb za ustrezno hidracijo in prehrano bolnikov z 

ustreznim beleženjem, izmerjene vitalne funkcije, izpolnjena negovalna dokumentacija, ustrezno 

ločevanje odpadkov, sprejeta odgovornost za izvajanje diagnostično terapevtskega programa. 

Večjih odstopanj ni bilo ugotovljenih, zaradi nedoslednosti pri ločevanju odpadkov, pa je bilo 

ponovljeno izobraževanje.  

 

Organizirali smo : 

1. Interna strokovna izobraževanja z aktualnimi vsebinami 

2. Izobraževanje z delavnico TPO z vključenim AED 

3. Vključevali smo se na zunanja izobraževanja z različnih področij. 

  

Zaradi pozitivnega odziva predvsem pa zaradi izkazane potrebe bomo v tekočem letu ponovili 

delavnico TPO in redno mesečno v sodelovanju z zdravniki Bolnišnice pripravljali krajša interna 

izobraževanja s tematiko, ki je za delo pomembna.   

 

IV. Priznanja sodelavcem 

 

Ponosni pa smo tudi na kar dve dobitnici Srebrnega znaka iz naše bolnišnice, ki ga podeli Društvo 

MSBZT Velenje in je najvišje društveno priznanje. V tem letu sta priznanje prejeli medicinski sestri 

Lipnik Saška in Volk Irena.     

 

Pripravila: Darja Kramar 
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13.8. POROČILO ZA BIOKEMIČNI LABORATORIJ 

 

 

1. KADRI 

V letu 2011 je bilo v biokemičnem laboratoriju zaposlenih 9 delavcev – šest delavcev s 

srednješolsko izobrazbo, en delavec z visokošolsko izobrazbo in dva delavca z univerzitetno 

izobrazbo. Vodja laboratorija je specialist klinične biokemije. Septembra  je bilo enemu delavcu 

odobrena specializacija iz klinične biokemije. Za vzdrževanje čistosti mikrobiološkega, 

biokemičnega laboratorija je zadolžena ena delavka. Občasno je čistila tudi prostore v lekarni 

(zapisnik ur). Ena delavka – laboratorijski tehnik je odšla v pokoj, nadomestne zaposlitve nismo 

iskali. 

 

2. OPRAVLJENO DELO  

Laboratorij je opravil 186.500 preiskav, finančni izdatki za nabavo reagentov in potrošnega 

materiala je bila po podatkih računovodstva 272.800 €. Odhodki so bili višji v primerjavi z 

letom 2010; opravljeno je bilo za 3% manj preiskav, vendar kot sem že poročal na sestanku 

zdravnikov  se je močno povečalo število nekaterih dragih preiskav (bnp in pct). 

 

3. IZOBRAŽEVANJA 

Kot je že praksa, slovensko združenje za klinično kemijo pripravi vsako leto izobraževanje za 

lab. tehnike. Izobraževanja so se udeležili razen enega tehnika (bolezen) vsi delavci; res pa je, 

da po ustaljeni praksi niso vsi bili pripravljeni pripraviti ustno poročilo o svojem izobraževanju. 

 

4. OPREMA 

V letu 2011 nismo nabavljali nove opreme. Novembra smo dobili od podjetja Siemens aparat za 

mikroalbumine, ker je aparat turbitimer šel iz proizvodnje. 

Lis smo ob sodelovanju g. Vučkoviča posodabljali in nadgrajevali. Sodelovali smo pri 

oblikovanju novih prostorov v perspektivni posodobitvi smrečine, celotna laboratorijska 

dejavnost se bo morala preseliti v nove prostore v smrečini. Prostor, kjer smo nekoč imeli 

instaliran biokemični analizator so začeli posodabljati, vendar je še danes prostor za odpad. 

Hematološki analizator je star 8 let in treba bi ga bilo zamenjati. Kupiti je mogoče hematološki 

analizator skupaj s flow-citometrijo, kar bi bilo zelo uporabno na področju pljučne citologije, 

obdelava punktatov. 

Predstojnik pljučnega oddelka je izrazil interes za preiskavo osmolalnosti telesnih tekočin; tak 

aparat imamo trenutno na preizkušnji. 

 

5. PLAN 

 Nadaljevanje dejavnosti za pridobitev ISO standarda v okviru bolnice, 

 Širitev dejavnosti mikrobiologije, 

 Vpeljati vsaj 3 kazalnike kakovosti v mikrobiološkem laboratoriju, 

 Končanje pripravništva za dr. Bagar Tanjo,  

 Pridobiti informacije od szkk o možnosti opravljanja specializacije za uni.dipl mikrobiologa 

(dr. Bagar) v Avstriji. O tej možnosti smo se na zlms že pogovarjali. V zvezi s to 

problematiko bi zaposlitev zdravnika za specializacijo iz klinične mikrobiologije še malo 

počakali, ker le imamo že zaposlenega mikrobiologa. 

 Zaposliti enega delavca za področje citologije – triaža. Vzporedno s tem bi bilo treba 

vključiti enega od zdravnikov na pljučnem oddelku za intenzivnejšo strokovno povezavo 

bodočega citološkega laboratorija, pljučnega oddelka in zunanjega pogodbenega citologa. 

 Vpeljati preiskave za potrebe alergologije – nabava primerne aparature – to ni zelo velik 

izdatek, 

 Na področju ambulantne internistične dejavnosti bi bilo morda za področje SAŠA regije 

zanimiv screening za mlajše prebivalce glede spremljanja statusa lipidov, prekomerne 
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debelosti, nastanek kardiovaskularnih zapletov – vpeljali bi nove preiskave lpa, apo a in b; 

te preiskave lahko izvajamo na že obstoječem analizatorju, 

 Pripravil bom izobraževanje skupaj s podjetjem BD o predanalitičnih napakah za med. sestre 

(dolg iz predhodnega leta ), 

 Določiti moramo eno ali dve čistilki za zamenjavo v primeru dopustov in bolniških v 

laboratoriju; to naj bodo isti ljudje, katerim se bo pokazalo kaj in kako bodo nadomeščali v 

odsotnosti laboratorijske delavke. Skozi oba laboratorija se pretaka ogromno infektivnega 

materiala, mi pa imamo do tega problema skrajno mačehovski odnos. 

 

Pripravil: mag. Jože Pohar smb 

 

 

13.9. POROČILO ZA FIZIOTERAPIJO 

 
Analiza stanja 

Obseg dela  

V času od 01.01. do 31.12.2011 je enota fizioterapije obravnavala 2140 bolnikov, od tega  1794 

hospitaliziranih bolnikov in 346 bolnikov vezanih na ambulantno dejavnost (165 bolnikov  

ambulanta za srčno popuščanje, 22 bolnikov kardiološka ambulanta in 159 bolnikov  pljučna 

ambulanta).  

V delovno terapevtsko obravnavo smo v istem časovnem obdobju vključili 472 bolnikov, največ na 

negovalnem oddelku (257).  

V letu 2011 smo navezali stike s kolegicami iz Splošne bolnišnice Celje. Vodja fizioterapije in 

delovna terapevtka Šuler A. sta preživeli dva delovna dneva z njimi. V oktobru 2012 sta 

prisostvovali delavnici Timska obravnava bolnika po možganski kapi na UKC Ljubljana. 

V januarju sta Štorgelj S. in Vrečar M. Renata prisostvovali seminarju na URI Soča – Internistični 

bolnik. 

Štorgelj S. se je v maju udeležila Kongresa fizioterapije. 

Funkl J. je aktivno sodelovala na delavnici Nihajna poškodba vratne hrbtenice in na rednem 

simpoziju Kardiorespiratorne sekcije DFS.  

Vrečar M. Renata je prisostvovala na izobraževanju na UKC Ljubljana na temo Herpes zoster in se 

kot vodja enote udeležila več internih izobraževanj.  

V letu 2011 smo za učinkovitejšo aktivacijo naših bolnikov pridobile 2 stajci, voziček za pomoč pri 

hoji in pulzni oksimeter.  

 

Realizacija načrtovanih aktivnosti za leto 2011 

Skupaj s pravno službo smo pripravili opis opravil in delovnih nalog za zaposlitev delovne 

terapevtke za določen čas in 01.02. 2011 smo na to delovno mesto zaposlili Šuler Alenko. 

Skupaj z diplomiramo medicinsko sestro, ki je zadolžena za usklajeno izvajanje rehabilitacije 

pljučnih bolnikov, smo uskladile program naših aktivnosti za pljučne bolnike. Pripravljen je 

celosten program rehabilitacije pljučnega bolnika in je usklajen z vsemi sodelujočimi enotami. 

V marcu 2011 je delovna terapevtka za celovito obravnavo bolnikov pripravila List delovno 

terapevtske obravnave. 

V maju smo prvič izvedle edukacijsko uro za novo zaposlene v naši bolnišnici oz. za vse, ki so pri 

nas na usposabljanju. Pripravile smo program edukacije za fizioterapijo in tudi program edukacije 

za delovno terapijo. 

Vodja enote je ob podpori kolegic aktivno sodelovala pri projektu prostorske prenove bolnišnice. 
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V sodelovanju z zdravniki v pljučni ambulanti smo razširili dejavnost respiratorne ambulantne 

fizioterapije (dihalne vaje, test hoje …), kot pomoč pri zmanjšanju komplikacij po prebolelih 

respiratornih obolenjih in za izboljšanje domačega življenja pljučnih bolnikov. 

S pomočjo informacijske strokovne službe smo uredili vrednotenje in preglednejše prikazovanje 

fizioterapevtskih storitev. Posodobili smo strokovne obrazce naše enote, ki jih uporabljamo pri delu 

z bolniki. 

 

Prihodki in odhodki  

Prihodki enote fizioterapija niso posebej opredeljeni v prihodkih, ki jih ustvarja Bolnišnica 

Topolšica in so bili po dosedanji praksi dodeljeni oddelkom ali ustrezni ambulantni dejavnosti.  

Stroške enote fizioterapije tako še ne moremo ovrednotiti glede njenih prihodkov, so pa znašali v 

času od 01.01. do 31.12.2011 158.207,45 EUR. Materialni stroški opazovanega obdobja so znašali 

5.491,75 EUR ( za pripomočke za dihalne vaje, za elastične povoje, za elektrode za telemetrijo...) in 

vsako povečanje obravnav oz. števila naših pacientov nujno poveča tudi te stroške. Stroški storitev 

istega obdobja so dosegli vrednost 6.678,55 EUR, stroški amortizacije 383,61 EUR in stroški 

zaposlenih v vrednosti 145.235,76 EUR. 

 

Število zaposlenih 

 LETO 2008:  uradno število zaposlenih na začetku 3, nato dolga bolniška odsotnost             

kolegice, ko sva delo opravljali samo 2 fizioterapevtki. Dobile smo pomoč študentke,             

septembra pa smo zaposlili še eno kolegico. 

 LETO 2009: zaposlene 3 za polni delovni čas in 1  invalidsko ocenjena za polovični. 

Pomaga  tudi 1 pripravnica. 

 LETO 2010: ob obstoječem številu fizioterapevtk smo zaposlili kolegico, ki je pri nas 

opravljala pripravništvo. 

 LETO 2011: zaposlene 4 fizioterapevtke za polni delovni čas in 1 invalidsko ocenjena za 

polovični. Zaposlili smo 1 delovno terapevtko in sodelavko za nadomeščanje 

porodniškega dopusta. 

 

Poslanstvo 

Izvajanje rehabilitacije in terapije pljučnih bolnikov, rehabilitacije in terapije koronarnih bolnikov, 

ambulantne respiratorne fizioterapije, fizioterapije in delovne terapije na pljučnem in internem 

oddelku, fizioterapije v enoti intenzivne terapije ter fizioterapije in delovne terapije na negovalnem 

oddelku. 

 

Prednosti in priložnosti 

Prednosti: 

 dobra tehnična oprema za izvajanje rehabilitacije 

 hitra odzivnost 

 redni timski sestanki 

 visoka strokovnost 

 redno izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi v terapiji in 

rehabilitaciji 

 dolgoletne izkušnje 

 dobro sodelovanje in učinkovito obveščanje bolnikov in njihovih svojcev 

 dobro sodelovanje z vsemi zaposlenimi v Bolnišnici Topolšica 

 neposredno sodelovanje z kardiološkim laboratorijem 

 neposredno sodelovanje s kolegicami iz Zdravilišča Terme Topolšica d.d. in Splošne 

bolnišnice Slovenj Gradec in Splošne bolnišnice Celje. 

 dobro sodelovanje z DFS in Zbornico Fizioterapevtov Slovenije. 
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Priložnosti za izboljšanje: 

 razširitev aktivnosti na področju protibolečinske terapije in zdravljenja degenerativnih 

sprememb pri starostnikih 

 nabava novih pripomočkov za podrobnejše spremljanje vitalnih funkcij tako pri pljučnih kot 

tudi pri srčnih bolnikih 

 novi prostori enote za rehabilitacijo 

 

Potrebni pogoji za izboljšanje: 

 nujna je prenova naših delovnih prostorov, tako prostorska kot klimatska (pozimi je zelo 

mrzlo, poleti je zelo vroče in bolniki težje sproščeno sodelujejo pri aktivnostih), 

 dobra kadrovska pokritost 

 nadaljevanje strokovnih izobraževanj in redno spremljanje novosti na področju terapije in 

rehabilitacije. 

 

Priložnosti za izboljšanje znotraj drugih organizacijskih enot: 

 redno mesečno posredovanje podatkov o porabi oz. odhodkih  in prihodkih enote 

fizioterapije 

 izboljšanje sodelovanja v zdravstvenem timu 

 konstruktivno reševanje tekočih zadev in problemov 

 nujnost internih izobraževanj – predavanj. 

 

Klima in zadovoljstvo zaposlenih v enoti fizioterapije 

Delo v enoti fizioterapije poteka nemoteno, zadeve rešujemo sprotno, zato nesoglasij in težav ne 

pričakujemo. Po zaposlitvi delovne terapevtke smo dosegli popolnejšo obravnavo bolnikov na 

področju terapije in rehabilitacije.  

 

 

Priložnosti za izboljšanje delovanja naše enote 

Aktivnosti naše enote lahko dopolnimo s sodelovanjem s psihologom in zdravnikom psihiatrom na 

področju motiviranosti bolnikov. Nujno potrebujemo primernejše delovne prostore in možnost 

konzultacij z zdravnikom fiziatrom, kar pričakujemo po zaključenem projektu prostorskega razvoja 

naše bolnišnice. 

 

 

Vizija razvoja oddelka 

Glede na spoznanja, ki smo jih dobile z udeležbami na seminarjih in strokovnih srečanjih, smo 

potrdile, da smo popolnoma enakovredna ekipa za terapijo in rehabilitacijo kolegicam iz večjih 

splošnih bolnišnic.  

Visoko strokovnost smo dosegle s permanentnim izobraževanjem v okviru organizacije Društva 

fizioterapevtov Slovenije in Zbornice fizioterapevtov Slovenije. 

Z znanjem in izkušnjami naše enote želimo postati vodilna enota fizioterapije na področju 

rehabilitacije pljučnih in srčnih bolnikov v slovenskem prostoru in naše prihodke tako povečati s 

povečanim obsegom opravljenih ambulantnih storitev.  

Po končanem projektu prostorskega razvoja in prenovi Bolnišnice Topolšica pričakujemo 

izboljšanje prostorskih in klimatskih pogojev za rehabilitacijo in terapijo tako ležečih kot tudi 

ambulantnih bolnikov. 
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Načrtovanje aktivnosti za leto 2012  

 

Aktivnost 

 

Odgovorna in 

zadolžena  oseba 

Rok Rezultat 

Zaposlitev 

fizioterapevtke 

Kadrovska služba in 

vodja enote 

01.01.2012 

 

realizacija programa 

rehabilitacije pljučnih 

bolnikov 

Zaposlitev delovne 

terapevtke 

Kadrovska služba in 

vodja enote 

28.02.2012 Zaposlitev namesto 

dosedanje delavke 

Zaposlitev 

fizioterapevtke 

Kadrovska služba in 

vodja enote 

28.02.2012 Nadomeščanje  

porodniškega dopusta 

Pričetek rehabilitacije  

pljučnih bolnikov 

Rehabilitacijska enota 

in 

Dr. Šorli 

31.01.2012 Rehabilitacija 

pljučnih 

bolnikov 

Udeležba na glavnih 

vizitah 

Zdravniki bolnišnice 

in 

Enota fizioterapije 

31.12.2012 Boljši vpogled v  

celotno 

obravnavo bolnikov. 

 

Edukacijska ura 

 

Enota fizioterapije Po potrebi  

(vsaj 1x letno) 

Seznanitev novih 

zdravnikov, dijakov 

in študentov 

zdravstvene 

smeri z delom 

fizioterapije 

Edukacijska ura 

 

Delovna terapevtka Po potrebi 

(vsaj 1x letno) 

Seznanitev novih 

zdravnikov, dijakov 

in študentov 

zdravstvene 

smeri z delovno 

terapijo 

Sodelovanje pri 

projektu 

prostorskega razvoja 

BT 

 

 

Vodja enote 31.12.2012 Ustreznejši, 

sodobnejši 

prostori za terapijo in 

rehabilitacijo 

Objava članka v 

lokalnem časopisu 

Vodja enote 30.04.2012 Predstavitev našega 

dela širši javnosti 

 

Potrebni pogoji 

 

 dovolj  kadra  

 ustrezna prostorska ureditev 

 dobro sodelovanje strokovnih služb 

 dobro sodelovanje tima 

 redno posodabljanje osnovnih sredstev. 
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Kazalniki uspešnosti 

Kazalnik Dosežena vrednost 

1.1.-31.12. 2011 

Ciljna vrednost v letu 2012 

Število obravnavanih bolnikov 2140 2200 

Število ambulantnih obravnav 

kardioloških bolnikov 

187 200 

Število ambulantnih obravnav 

pljučnih bolnikov 

159 200 

Število dni bolniške odsotnosti – 

enota fizioterapije 

200 50 

 

Pripravila: Renata Vrečar Mošmondor 

 

 

13.10. POROČILO ZA RENTGEN IN CT 

 

Delo na rentgenskem oddelku je v letu 2011 potekalo neprekinjeno. Zabeležili smo nekoliko več 

odsotnosti zaradi odsotnosti (bolezen, poškodba) a smo kljub temu uspeli zagotoviti neprekinjeno 

delovanje RTG/CT diagnostike.  

V letošnjem letu smo vzpostavili pripravljenost RTG inženirja na domu. S tem  smo dosegli 24 urno 

pokritost RTG diagnostike za nujne primere.   

Začeli smo tudi vzpostavljati  mrežo oddaljenega dostopa v RIS in IMPAX. Takšno povezovanje bo 

pripomoglo našim zdravnikom specialistom pri zdravljenju oz. konzultacijah. 

V letošnjem letu smo vzpostavili tudi sodelovanje z Zdravstveno fakulteto. Študentje lahko pri nas 

opravijo del svoje obvezne prakse.  

Tekom leta smo imeli nekaj okvar na našem rentgenskem aparatu od katerih se jih je nekaj rešilo 

nekaj pa jih je ostalo neopravljenih.   

Kljub vsem težavam, ki so se pojavljale, smo dosegli plan dela tako na rentgenskem oddelku kakor 

tudi na CT-ju. S požrtvovalnim delom, solidarnostjo ter dobrimi odnosi med zaposlenimi lahko 

dosegamo pričakovane rezultate. Zahvala za dosego plana gre celotnemu RTG/CT oddelku. 

Vsi zaposleni na RTG/CT enoti smo opravili redne obdobne zdravniške preglede, udeležili  smo se 

tudi nekaterih strokovnih predavanj.  

V letu 2011 so bili pregledani  tudi rentgenski aparati in CT. Vsi aparati so v mejah normale razen 

rentgenskega aparata Prestilix 1600x-DRS. Za ta aparat je podal Zavod za varstvo pri delu sledeče 

mnenje:  Rentgenski aparat je star, iztrošen in tehnološko zastarel. Mali fokus ne deluje, kontrastna 

ločljivost na monitorju TV verige je izpod toleranc. Aparat čim prej zamenjajte z novim. 

 

Pripravil: Robert Čuden 
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13.11. POROČILO ZA LEKARNO 

 

Poslanstvo: 

Preskrbovanje oddelkov in enot bolnišnice z zdravili in medicinskim potrošnim materialom. 

Svetovanje o pravilni in varni rabi zdravil in medicinskih pripomočkov upoštevajoč 

farmakoekonomiko. 

Zaposleni:  

V letu 2011 sta bili v lekarni zaposleni dve delavki: magister farmacije in farmacevtski tehnik. 

Meseca novembra smo zaposlili odgovorno delavko za čiščenje lekarne. 

Izobraževanje zaposlenih je potekalo po programu. 

Oprema: 

 hladilnika za shranjevanje zdravil imata kalibracijski certifikat 

 termometri za merjenje temperature hladilnikov imajo kalibracijski certifikat  

 higrometer je prav tako opremljen s kalibracijskim certifikatom 

 tehtnica ima kalibracijski certifikat 

 uteži so kalibrirane 

V lekarni se dnevno izvajajo meritve temperatur in vlage prostora in hladilnikov. Pred vsakim 

tehtanjem se izvaja dnevna kontrola tehtnice. 

Še vedno nismo zaključili s postopkom verifikacije, ker v letu 2011 nismo odpravili 

pomanjkljivosti. Manjkajoča oprema je bila le delno nabavljena, še vedno nimamo varovanja z 

alarmom, prostori so pretopli. Po projektu celovite prenove naj bi v lekarno umestili tudi aseptični 

prostor s pripadajočo opremo, da bi s postopkom verifikacije lahko zaključili. 

Lekarna je v letu 2011 poslovala s šestdesetimi aktivnimi dobavitelji zdravil in medicinskega 

potrošnega materiala v znesku nabave nekaj več kot 1.122.000 EUR. 

Prejete donacije preko donacijskih pogodb so znašale 16.400 EUR, zdravila, prejeta v obliki natural 

bonusov, pa 10.500 EUR.  

Iz oddelkov in enot bolnišnice je bilo poslanih preko 4.800 naročilnic, od tega nekaj manj kot 3.600 

naročilnic za antibiotike, ki se izdajajo na posebej predpisan obrazec.  

S strani dobaviteljev smo v lekarni vknjižili preko 2.100 prejemov. 

Skozi vse leto smo bili deležni številnih dogovorjenih popustov na fakturah. Znesek popustov žal ni 

dosegljiv iz informacijskega sistema. 

V začetku leta smo zamenjali informacijski sistem. Naročila in izdaje so potekali ročno. Eno večjih 

prednosti predstavlja možnost iskanja artikla po delnem nazivu. Sicer je informacijski sistem 

primerljiv s starim, ki je bil v Dosu, ima pa nekaj prednosti in nekaj slabosti, npr. precej počasnejše 

delovanje od Dosa. Z namestitvijo novega informacijskega sistema smo odprli pot elektronskemu 

naročanju. 

 

 

Pripravila: Edita Fijavž, mag. farm. vodja lekarne 
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13.12. POROČILO ZA ZDRAVSTVENO ADMINISTRACIJO 

 

ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA V LETU 2011 

MESEC IZVEDENE AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI ADMINISTRACIJI 

JANUAR 

 Urejanje dokumentacijskega centra - arhiva. 

 Razgovori z delavkami za delo v ZA ( vrtnarski tehniki )- prerazporeditev 

 Praktično usposabljanje 2 brezposelnih oseb 

FEBRUAR 

 Popis žigov v zdravstveni administraciji  

 Navodilo za ravnanje s pacientovo dokumentacijo po njegovi smrti 

 Podaljšanje pogodbe delavki , ki je bila na PU do 30.4. 

 Povečan obseg dela v ZA zaradi BS 

MAREC 
 ZA prevzela od RTG pošiljanje izvidov – urejanje pošte RTG 

 Povečan obseg dela v ZA 

APRIL 

 Sestanek ZA – pisanje izvidov, sodelovanje z RTG 

 Navodilo za delo – PRIORITETE dela v ZA 

 Usposabljanje prerazporejene sodelavke 

 Letni razgovori in ocena uspešnosti 

MAJ 

 Priprava evidence hranjenja medicinskih dokumentov 

 Mentorstvo novi sodelavki 

 Podaljšanje delavki  na PU za 1 leto 

JUNIJ 
 Delo v arhivu – urejanje in izločanje dokumentacije 

 Sodelovanje z BIRPIS – izboljševanje zdravstvenih dokumentov 

JULIJ 
 Akcije v okviru arhiva – izločanje dokumentacije in ureditev arhivske 

dokumentacije. 

AVGUST  Pripravljena zbirka navodil in priporočil za delo v ZA- fascikel v ZA 

SEPTEMBER 
 Izdelan obrazec za evidentiranje prispelih citoloških in histoloških izvidov 

 Sestanek delavk enote Za z vsebinskim koordinatorjem BIRPIS 

OKTOBER 

 Sestanek z vseb. koordinatorjem BIRPIS- ukinitev ročni raport 

 Navodilo za delo v sprejemni pisarni – tudi za MS v sprejemni 

 Beleženje napisanih izdelkov – izvidov v ZA 

NOVEMBER 
 Opravljena matrika znanja delavcev v ZA 

 Pisanje poročil o umrlih na posameznih enotah in posredovanje dokumentov v 
ZA ( pripravljeno navodilo) 

DECEMBER 

 Pregled dela in izboljševanje lastnega dela – manj napak v dokumentih 

 Po dokumentu ISO – obvladovanje pošte – ima razdeljevanje in sprejemanje 
strokovne pošte v delu ZA ( raznašanje pošte, zbiranje poštnih pošiljk, pisanje 
seznamov pošte..) 

 

V enoto zdravstvene administracije spada še telefonist, ki je zaposlen v dopoldanskem času med 

tednom 8 ur na dan. Telefonist bolnišnice je prvi kontakt z strankami preko telefona, telefonist ima 

zelo veliko klicev in težav s prevezovanjem klica – vzroki so poznani- ni zadosti linij, odzivne 

tajnice, potrebno bo izboljšati tudi obveščenost telefonista o odsotnostih ključnih oseb v bolnišnici 

(vodje, zdravniki..).. 

K zdravstveni administraciji spada delovno mesto analitika, ki dela z vpisi pacientov v čakalne 

vrste, seznami, posredovanjem čakalnih dob na MZ. Skupaj z administratorjem preverjata in 

nadzorujeta vnose storitev, obračune, izvajata popravke napačnih vnosov, težave pri KZZ… 
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V bolnišnici je skupina 7 zdravstvenih administratorjev v obdobju od avgusta do decembra napisala 

14192 dokumentov (izvidi, odpustna pisma…).  

 

Pripravila: mag. Brigita Putar 
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13.13. POROČILA TEHNIČNO-PRESKRBOVALNIH ENOT 

13.13.1. Pralnica in šivalnica 

Leto 2011 je bilo za pralnico in šivalnico uspešno z vidika opravljenega dela in manj uspešno z 

vidika novih investicij, ter okrepitev z kadrom. 

Dva delavca smo pospremili v pokoj. Enega delavca smo nadomestili z prerazporeditvijo iz 

vzdrževalne enote. Za enega nismo dobili nadomestila tako, da imamo sedaj zaposlenih devet 

delavcev v pralnici in eno delavko v šivalnici. V tem letu smo za zaposlene v enoti organizirali 

predavanje o varstvu pri delu. 

Klub temu nam je uspelo izboljšati rezultat poslovanja, saj smo povečali količino opranega perila za 

12%. Povečan obseg smo zabeležili pretežno pri zunanjih strankah. Moram povedati, da se je 

povečalo povpraševanje za naše storitve, vendar zaradi obrabljene strojne opreme in pomanjkanja 

kadra dela nismo mogli prevzeti. 

Vse skozi se trudimo, da bi izboljšali kakovost naših storitev, zato smo v letošnjem letu prešli na 

novo tehnologijo pralnih sredstev, ki omogočajo pranje pri nižjih temperaturah, ter avtomatsko 

doziranje prilagojeno količini perila v strojih. Pričakujemo prihranke pri energiji in pralnih 

sredstvih.  

Drugim investicijam smo se odpovedali, čeprav bi nujno potrebovali nov likalni in sušilni stroj. 

V šivalnici smo kot vsa leta doslej šivali delovno obleko za zaposlene in za  zunanji trg. 

Oblekli smo tudi bolnike z novimi pižamami in spalnimi srajcami. Pokrpali smo tudi perilo 

bolnišnice in zdravilišča.  

Smo enota, ki dosega dobre rezultate upam, da tako tudi ostane. 

 

Pripravila: Mateja Urleb     

 

13.13.2. Kuhinja 

Priprava obrokov za bolnike Bolnišnice Topolšica 

V letu 2011 smo v kuhinji Bolnišnice Topolšica pripravili 32.000 celodnevnih obrokov za bolnike. 

Celodnevni obrok bolnikov vključuje zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico in 

večerjo. Približno polovica vseh obrokov je dietnih. Obroki so sestavljeni v skladu s Smernicami za 

prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah, objavljenimi s strani Ministrstva za zdravje, leta 

2008. V skladu s smernicami pripravljamo osnovno bolnišnično prehrano – lahko prehrano, ki je 

osnova za izpeljavo vseh diet (sladkorna, želodčna, žolčna, redukcijska, celiakija, …). Glede na 

relativno visoko povprečno starost pacientov je velik delež pasiranih in kašastih diet. Jedilnike 

kuhinja usklajuje in sestavlja sama, vedno pa jih pregleda in potrdi dietetičarka bolnišnice. Pri 

sestavi jedilnikov upoštevamo tudi želje in predloge pacientov, seveda vse v skladu s smernicami 

bolnišnične prehrane. Tudi v tem letu smo se trudili, da smo pri pripravi obrokov uporabljali 

kakovostna, sveža živila, brez gotovih in polgotovih izdelkov, ki niso primerni za bolnišnično 

prehrano. Ukinili smo vse dodatke za izboljšanje okusa in postopoma zmanjšujemo količino soli. 

Pri planiranju števila obrokov in posameznih diet si pomagamo z računalniškim programom Birpis, 

ki nam omogoča pripravo prehrane in morebitnih dodatkov za vsakega pacienta posebej. V anketi, 

ki smo jo izvedli oktobra 2011, so nas bolniki ocenili z oceno 3,6 od možnih 4, kar je za nas velik 

uspeh. 
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Priprava obrokov za zaposlene in zunanje goste 

V kuhinji smo v letu 2011 naredili kar nekaj sprememb pri  prehrani za zaposlene in pripravi 

cateringov. Zaposleni lahko vsak dan izbirajo med dvema toplima malicama, na katere se zaposleni 

naročajo en dan v naprej in petimi »hitrimi« malicami, ki jih osebje lahko naroča kadarkoli in jih 

prejme v roku ene ure. Število toplih obrokov za zaposlene močno varira od deset pa do dvajset na 

dan, vse odvisno od jedilnika. Jedilnike usklajujemo v kuhinji glede na sezono, trende v prehrani in 

želje zaposlenih, ki nam jih sporočajo pisno ali po telefonu oz. so nam jih podali v anketi. Vseeno 

smo mnenja, da je toplih obrokov za zaposlene premalo, kar glede na dinamiko dela in 

obremenjenost zaposlenih vsekakor ni dobro. Želimo si, da se bi se  z ureditvijo primerne jedilnice 

v okviru prenove bolnišnice, število obrokov za zaposlene povečalo. Nova jedilnica bo tudi nam 

omogočila pripravo pestrejših obrokov za osebje. V anketi, ki smo jo izvedli oktobra 2011 so nas 

zaposleni ocenili z oceno 2,9 od možnih 4. Glede na rezultat smo naredili nekaj sprememb 

predvsem na jedilnikih, kjer je bilo največ pripomb in o tem tudi obvestili vodstvo bolnišnice. V 

letu 2011 smo z nekaj marketinškimi akcijami pospešili prodajo kosil za zunanje odjemalce, 

pripravili smo veliko cateringov in peciva za trg, ki že dobro pozna kakovost domačega peciva naše 

kuhinje. Nekajkrat pa smo celo uspeli oddati jedilnico, ki so jo gostje najeli ob različnih 

priložnostih (rojstni dnevi, poroke,…) 

 

Spremljanje stroškov in produktivnosti kuhinje 

Januarja 2011 smo dokončno uredili šifrant živil v programu Saop. Program omogoča vsakodnevno 

spremljanje porabe živil. V šifrantu so vsa živila, ki jih kuhinja potrebuje za pripravo bolnišnične 

prehrane in cateringa in je osnova za javne razpise živil, ki potekajo dvakrat letno. Po šestih 

mesecih uporabe programa smo si določili cilj porabe živil za posamezni obrok. Vsak mesec na 

rednem mesečnem sestanku skupaj z zaposlenimi pregledamo strošek živil in ukrepamo v primeru 

odstopanja od zastavljenega cilja. Tudi v letu 2011 smo bili še posebej pozorni na razpored delovne 

sile in kontrolo planiranega dnevnega fonda ur, ki je potreben za racionalno in kakovostno 

delovanje kuhinje. V skladu s tem smo v letu 2011 premestili eno delavko iz kuhinje na delovno 

mesto strežnice v bolnišnici. 

 

Priprava varne hrane 

V skladu z zakonom o varni pripravi hrane smo se zaposleni v kuhinji udeležili obveznega 

izobraževanja o HACCP-u in spremljajočih higienskih programih. Zavedamo se, da je priprava 

varne hrane osnova našega dela, zato smo tudi v tem letu dosledno upoštevali načela sistema 

HACCP in to zahtevali tudi od naših dobaviteljev živil, z rednimi vhodnimi kontrolami. Nekoliko 

smo preuredili in posodobili tudi  HACCP načrte. Pristojne inšpekcijske službe niso imele večjih 

pripomb. V mesecu juliju 2011 smo s strani ZIRS-a dobili ureditveno odločbo za ureditev/beljenje 

skladiščnega prostora zraven kuhinje. Ker bi bil poseg glede na skorajšnjo selitev kuhinje drag in 

nesmiseln, smo prostor zaprli, ga označili z »ni v uporabi« in zadostili zahtevam inšpekcije. Poleg 

obveznega HACCP izobraževanja so se zaposleni v mesecu decembru udeležili tudi izobraževanja o 

pravilnem umivanju rok.  

 

Pripravila: Lucija Norčič, Sodexo 

 

13.13.3. Vzdrževalna enota 

V vzdrževalni enoti Bolnišnice Topolšica nas je zaposlenih 8 delavcev. Opravljamo vzdrževalna 

dela, ki nam jih narekuje proces dela. Poleg teh opravljamo tudi transportne storitve za notranje 

in zunanje naročnike. 

Notranje transportne storitve opravljamo po voznem redu za prevoz hrane, perila iz obratov 

kuhinje in pralnice ter druge prevoze do bolnišničnih oddelkov v Planiki. Redne vožnje 

opravljamo tudi za prevoz materiala namenjenega za laboratorijske raziskave v bolnico Celje. 
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Veliko dodatnih voženj opravimo za prevoz krvnih pripravkov, ki jih naročajo posamezni 

oddelki naše bolnišnice. Poleg tega redno prevažamo material za sterilizacijo v Velenje in vožnje  

perila za zunanje naročnike v hotel Vesna, dom za varstvo odraslih Zimzelen v Topolšici in 

gostinske obrate v zg. Savinjski dolini. 

 

Delo v preteklem letu 

V vzdrževalni enoti smo v preteklem letu opravljali razna vzdrževalna dela za potrebe oddelkov 

v Planiki, kuhinji in pralnici. Veliko dela smo opravili na popravilih vozičkov, posteljah in 

drugih pripomočkih, ki jih potrebujejo posamezni oddelki. Vodili smo skrb za pravočasno 

naročanje kisika in ostalih mešanic plina ter dostavo jeklenk na posamezne oddelke. Sproti smo 

opravljali razna popravila in pomagali pri transportu hrane in perila ter skrbeli za redno 

servisiranje dvigal, klime, prezračevalnih naprav in električnih agregatov za neprekinjeno 

napajanje. Sproti smo odpravljali napake na telefonskih priključkih in aparatih, napeljavi 

sestrskega in nujnega klica ter kontroli požarno varnostnih naprav. 

Poleg rednega dela smo pripravili prostor in sodelovali pri preselitvi ostalega arhivskega 

materiala v objekt Topolšica 69. Prav tako smo poskrbeli za osvetlitev makadamskega parkirišča 

pod objektom Planika, popravilo ostrešja mizarske delavnice in za ostala dela po delovnih 

nalogih in naročilu. Prenovili smo sobe pljučne rehabilitacije v drugem nadstropju Planike. 

Dela smo opravljali tudi pri urejanju okolja. V zimskem času med ta spadajo pluženje, posipanje 

cestnih in parkovnih površin, zadnje čase pa zaradi postopnega ukinjanja vrtnarije opravljamo 

tudi ostala vzdrževanja in čiščenja okolja.     

Zaradi dodatnih del se je pojavljalo večje število opravljenih ur, ki pa smo jih sproti koristili. Pri 

spremljanju poslovanja vzdrževalne enote sem ugotovil poslabšanje poslovnega rezultata. Takoj 

sem se vključil v reševanje nastale situacije in ovrednotenju nekaterih del, ki niso bila zajeta. S 

pravilno ocenitvijo prihodkov bi izboljšali rezultate poslovanja vzdrževalne enote. 

Vseskozi smo opravljali le nujna vzdrževalna dela. V objektu Planika, pa so nujno potrebna že 

večja popravila kot so popravilo podov, keramike, menjava starih napeljav vodovodne 

instalacije, stavbnega pohištva, pleskarska dela itd. Zato računamo, da se bo prenova in 

energetska sanacija bolnišnice kmalu začela. Mi v vzdrževalni enoti se bomo trudili za sprotna 

popravila in nudili pomoč pri prenovi naše bolnišnice. 

 

Pripravil: Bojan Ovčjak                                          

 

13.13.4. Vrtnarija 

 

V letu 2011 se je delo vršilo na naslednjih področjih: 

 košenje z rotacijsko kosilnico ravne površine (pri Planiki, Smrečini, Bredi, ob glavni cesti..)  

12x v letu, 

 košenje z nahrbtno kosilnico pokošene površine, 9x v letu, 

 vzgojenih in nasajenih 5000 komadov enoletnic, 

 tedensko pometanje vseh asfaltiranih površin, 

 dnevno pobiranje smeti (koši in površine), 

 grabljanje, pobiranje trave, listja in odvoz, 

 pletev nasajenih gred, skalnjaka in trajnic, 

 škropljenje površin proti plevelu, 

 vzgojenih in nasajenih 3000 komadov dvoletnic.   

Pripravila: Mihaela Albreht 
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BOLNIŠNICA TOPOLŠICA 

Topolšica 61, 3326 Topolšica 
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Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:  

Vlasta Jevšenak, univ.dipl. ekon. 

 

 

Odgovorna oseba:  

Damjan Justinek, dr.med., spec. interne medicine 
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Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri vodenju poslovnih knjig, 

vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon o računovodstvu, 

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 

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

računovodstvu, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava ter Slovenski računovodski standardi. 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 

1. Priloge iz Pravilnika 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, 104/10): 

a) Bilanca stanja  

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 

d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

(priloga 3/A) 

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) 

g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 

3/B) 

i) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

j) Potrdilo o oddaji obrazcev 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2011 (1. in 2. del) 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2011 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2011 

- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2011 

- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2011 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 

2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 

  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 

   2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih  

   uporabnikov po načelu denarnega toka 

   2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih  

   uporabnikov 

   2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

   2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

   vrstah dejavnosti 

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2010 

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2011 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K 

BILANCI STANJA  
 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. 

Slovenski računovodski standardi zahtevajo, da mora bilanca stanja prikazovati resnično in pošteno 

stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri sestavi bilance stanja smo spoštovali te zahteve 

ter stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov uskladili z letnim popisom. 

 

Podrobnejši prikaz Bilance stanje na dan 31.12.2011 v primerjavi z predhodnim letom je v 

nadaljevanju. 

Prilogi k bilanci stanja sta (glej prilogo): 

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 

- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 

 

 

1.1. SREDSTVA 

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve (AOP 002 in 003) 

 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 

  v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 Indeks

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1.875 1.943 103,63

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 #DEL/0!

003 Dolgoročne premoženjske pravice 35.045 71.027 202,67

005 Druga neopredmetena sredstva 0 0 #DEL/0!

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj 0 0 #DEL/0!

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 0 0 #DEL/0!

00 Skupaj AOP 002 36.920 72.970 197,64

01 Popravek vrednosti  AOP 003 10.239 18.524 180,92

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 26.681 54.446 204,06

                                                                            

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v 

letu 2011 povečala za 27.765 EUR, sedanja vrednost znaša 52.503 EUR. Na kontu podskupine 

003 dolgoročne premoženjske pravice se je stanje povečalo za 35.982 EUR zaradi nakupa 

programske opreme in licenc. 
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Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  

                                                        v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 Indeks

020 Zemljišča 133.104 133.103 100,00

021 Zgradbe 4.846.466 4.846.466 100,00

022 Terjatve za predujme za nepremičnine 0 0 #DEL/0!

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 115.975 304.765 262,79

029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0 0 #DEL/0!

02 Skupaj AOP 004 5.095.545 5.284.334 103,70

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 2.953.028 3.059.280 103,60

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin 2.142.517 2.225.054 103,85  
 

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2011 povečala za 82.537 EUR in znaša 5.284.334 

EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 3.059.280 EUR, sedanja vrednost pa 2.225.054 

EUR. 

Na kontu podskupine 023 nepremičnine v gradnji ali izdelavi, se je stanje povečalo v višini 

188.789 EUR zardi rekonstrukcije objektov in energetske sanacije stavb.  

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

 zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – sprememb v letu 2011 ni bilo, stanje 

31.12.2011 znaša 2.091.951 EUR. 

 zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki)-

sprememb v letu 2011 ni bilo in stanje 31.12.2011 znaša 133.103 EUR. 

Za nepremičnine urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo.   

 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 

007) 

                                                    v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 Indeks

040 Oprema 5.013.978 5.107.248 101,86

041 Drobni inventar 171.342 176.519 103,02

042 Biološka sredstva 0 0 #DEL/0!

043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 0 0 #DEL/0!

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 19 19 100,00

046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os 0 0 #DEL/0!

047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 0 2.388 #DEL/0!

049 Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe. 0 0 #DEL/0!

04 Skupaj AOP 006 5.185.339 5.286.174 101,94

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 3.513.228 3.974.619 113,13

053
Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 

sredstva v tuji lasti
0 0 #DEL/0!

04-05 Sedanja vrednost opreme 1.672.111 1.311.555 78,44  
 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2011 povečala 

za 169.459 EUR in znaša 5.286.174 EUR. Odpisana vrednost znaša 3.974.619 EUR, sedanja 

vrednost znaša 1.311.555 EUR. 

Na kontu podskupine 040 je stanje višje za nove nabave (računalniška oprema, pohištvo, 

medicinski in nemedicinski aparati…). 
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Na kontu podskupine 041 je stanje višje za nove nabave (stoli, diktafoni, mobiteli…). 

Na kontu podskupine 047 je stanje višje za nabavo opreme za endoskopski center. 

 

 

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

 

                                                        v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 Indeks

060 Naložbe v delnice v državi 20.823 20.823 100,00

061 Naložbe v delnice v tujini 0 0 #DEL/0!

062 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi 0 0 #DEL/0!

063 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 0 0 #DEL/0!

065
Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,

umetniška dela
0 0 #DEL/0!

069
Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih

naložb
0 0 #DEL/0!

06 SKUPAJ 20.823 20.823 100,00  
 

Med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujemo naložbo v delnice v Naravnem 

zdravilišču Topolšica. 

Dolgoročne finančne naložbe so v letu 2011 enake kot so bile v letu 2010 in znašajo 20.823 

EUR. 

 

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

 

Dolgoročno danih posojil in depozitov v letu 2011 nismo izkazovali. 

                                       

 

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 

 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so bile v letu 2011 poplačane. 

 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 

 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013) 

 

Denarna  sredstva v  blagajni in  takoj  vnovčljive   vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2011    

250 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom. 

 

 

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 

 

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2011 znašajo 160.869 EUR. Sredstva so bila zadržana na 

računu za izplačilo plač 10. 01. 2012, kljub temu, da je bolnišnica imela odprte obveznosti do 

dobaviteljev v znesku 355.117,36 EUR. 
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Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 276.522 EUR. Med te spadajo tudi terjatve do kupcev, ki 

zapadejo v letu 2012. Stanje terjatev predstavlja  2,74% celotnega prihodka. 

V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2010 se je vrednost terjatev do kupcev povečala za 101.734 

EUR. Vzrok povečanja je predvsem v povečanju terjatev do Vzajemne, Adriatica, Triglava in 

Naravnega zdravilišča Topolšica. 

Neplačane terjatve na dan 31. 12. 2011 znašajo 108.234 EUR. Terjatve, ki zapadejo v plačilo, 

tekoče terjamo in pošiljamo opomine. Bolnišnica ima vložene zahtevke za e-izvršbe v višini 

4.512 EUR, za ostala plačila, pa se bolnišnica dogovarja o možnosti in načinu plačila. 

 

Zap.št Naziv uporabnika Datum terjatve Valuta Znesek Plačilo

30.11.2011 2.1.2012 51.878,68 3.1.2012

31.12.2011 31.1.2012 49.606,92 30.1.2012

31.12.2010 3.2.2011 207,50 še ni poravnano

31.10.2011 30.11.2011 14.488,29 9.,12., in 12.1.2012

30.11.2011 30.12.2011 18.928,48 15.in 16.2.2012

31.12.2011 30.1.2012 15.538,84 še ni poravnano

31.12.2011 21.1.2012 11,85 15.2.2012

31.12.2011 26.1.2012 921,25 še ni poravnano

3. Ledinek Marjan s.p.
že zapadlo in je v

postopku izvržbe
19.597,76 600€ 30.1.2012

30.9.2011 26.10.2011 80,34 še ni poravnano

31.12.2011 23.1.2012 23.259,16 19.222,98€ 26.1.2012

5. Triglav zdr. zavarovalnica 31.12.2011 23.1.2012 13.819,91 26.1.2012

2. Naravno zdravilišče Topolšica

1. Vzajemna, d.v.z.

4.
Adriatic Slovenica, d.d.

 
 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2011 1.488 EUR in se nanašajo za strokovno 

izobraževanje zaposlenih v letu 2012. 

 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 

017) 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2011 

613.030 EUR in so se v primerjavi z letom 2010 zvišale za 112.569 EUR.  

Med terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo terjatve do uporabnikov 

ZZZS-ja, občin in drugih zavodov.  

V januarju 2012 smo izdali dokončen obračun za obvezni del zdravstvenih storitev za leto 2011. 

Neplačan del storitev za obvezni del zdravstvenih storitev znaša 503.708,88 EUR, od tega je bilo 

05. 01. 2012 plačano 206.494,00 EUR, 297.214,88 EUR pa zapade v plačilo 01. 03. 2012. 
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Seznam večjih kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN             

v EUR 

Zap.št Naziv uporabnika Datum terjatve Znesek

30.11.2011 29.958,28

31.12.2011 550.059,23

30.11.2011 11.535,72

31.12.2010 13.323,46

31.8.2011 410,40

30.9.2011 570,00

31.10.2011 433,20

30.11.2011 454,50

31.12.2011 477,23

30.11.2011 979,19

31.12.2011 846,54

30.11.2011 272,03

31.12.2011 1.100,11
5. ZZZS OE Maribor

2. ZZZS OE Celje

1. ZZZS OE Ravne na Koroškem

4. ZZZS OE Ljubljana

3. Občina Šmartno ob Paki

 
 

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2012 (104.758,33 EUR). 

Terjatve v znesku 1.952,68 EUR pa do oddaje letnega poročila še niso bile poravnane. 

 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

 

V letu 2011 ne izkazujemo kratkoročnih finančnih naložb 

 

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

 

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2011 2.722 EUR. Nanašajo se na 

kratkoročne terjatve iz naslova zamudnih obresti, za opravljene zdravstvene in nezdravstvene 

storitve. 

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2011 25.402 EUR in so naslednje: 

 

                                                       v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 Indeks

170
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih

institucij
27.842 21.304 76,52

174
Terjatve za vstopni davek na dodano

vrednost
548 619 112,96

175 Ostale kratkoročne terjatve 4.579 3.479 75,98

179
Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih

terjatev
0 0 #DEL/0!

17 SKUPAJ 32.969 25.402 77,05  
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Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij obsegajo terjatve za refundacije boleznin in 

invalidnin. Poravnane bodo po zahtevkih za refundacije. Med ostalimi terjatvami pa so izkazane 

terjatve do delavcev. 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2011 5.637 EUR in so naslednje: 

 

           v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 Indeks

190 Kratkoročno odloženi odhodki 35.679 5.637 15,80

191 Prehodno nezaračunani prihodki 0 0 #DEL/0!

192 Vrednotnice 0 0 #DEL/0!

199 Druge aktivne časovne razmejitve 0 0 #DEL/0!

19 SKUPAJ 35.679 5.637 15,80  
 

Med kratkoročno odloženimi odhodki so evidentirane v naprej plačane najemnine za 

telekomunikacijske storitve in naročnine za strokovno literaturo. 

 

 

C) ZALOGE  

Stanje zalog na dan 31.12.2011 znaša 70.515 EUR in so naslednje: 

Zaloge zadoščajo za 13,46 dnevno poslovanje.  

                   v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 Indeks

30 Obračuna nabave materiala 0 0 #DEL/0!

31 Zaloge materiala 76.953 70.515 91,63

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 0 0 #DEL/0!

34-36 Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge

blaga

0 0 #DEL/0!

37 Druge zaloge namenjene prodaji 0 0 #DEL/0!  
 

Stanje zalog materiala sestavljajo zaloge zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni, živil v 

kuhinji ter tehničnega, pisarniškega in drugega materiala v skladišču nabavnega oddelka. 

Največji delež predstavljajo zaloge zdravil in zdravstvenega materiala, in sicer dobro polovico 

vseh zalog materiala. 
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Zdravila in zdravstveni material 55.163 55.283 100,22

Živila 4.506 2.845 63,14

Gorivo 3.243 0 0,00

Plin 1.252 909 72,60

Les 11.090 8.035 72,45

Ostalo 1.699 3.443 202,65

Skupaj 76.953 70.515 109,13

Zaloge v evrih brez centov
Realizacija 

2010

Realizacija 

2011

Indeks                              

R11/R10

                                       

0
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60000

Realizacija 2010 Realizacija 2011

 
Graf: stanje zalog po letih 

 

 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 

 

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31.12.2011 76 EUR in se 

nanaša na naslednje prejete predujme: 

          v EUR, brez centov 

Zap.št  Plačnik predujma-varščine Namen   Znesek

1. RK GORENJE Velenje preplačilo računa 59

2. GOSTIŠČE KRIŽNIK preplačilo računa 17

SKUPAJ 76                        
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Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2011 388.267 EUR in se nanašajo 

na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2011. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti 

poravnana 10. januarja 2012.  

 

 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2011 617.250 EUR. 

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni, odvisno od sklenjenih pogodb in od 

likvidnosti zavoda.  

Zaradi težav z likvidnostjo smo v letu 2011 zamujali s poravnavo obveznosti v dogovorjenih 

plačilnih rokih. Z dobavitelji se dogovarjamo za odpise zamudnih obresti. Z večino smo se uspeli 

dogovoriti o celotnem odpisu zamudnih obresti, vendar v celoti nismo bili uspešni. Zapadle 

obveznosti izkazujemo v višini 186.541,00 EUR. 

 

 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2011 135.247 EUR in se 

nanašajo na naslednje obveznosti: 

           v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 Indeks

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 82.843 71.809 86,68

231 Obveznosti za DDV 3.080 4.672 151,69

231
Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih

menic in drugih plačilnih instrumentov
0 0

#DEL/0!

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 68.204 58.766 86,16

235
Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov

zaposlenih
0 0

#DEL/0!

23 SKUPAJ 154.127 135.247 87,75  
 

Na kontu podskupine 230 kratkoročne obveznosti za dajatve je znesek nižji zaradi večjega 

števila upokojitev v letu 2010. 

Na kontu podskupine 234 kratkoročne obveznosti iz poslovanja so storitve nižje v primerjavi z 

letom 2010, zaradi nižjih izplačil po podjemnih pogodbah. 

 

                                       

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

(AOP 039) 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2011 

229.916 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

 

           v EUR, brez centov 
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konto Naziv konta 2010 2011 Indeks

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 402 580 144,28

241
Kratkoročne obveznosti do proračunov

občin
0 20 #DEL/0!

242
Kratkoročne obveznosti do posrednih

uporabnikov proračuna države
165.959 224.431 135,23

243
Kratkoročne obveznosti do posrednih

uporabnikov proračunov občin
1.864 4.885 262,07

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 0 #DEL/0!

- ZZZS 0 0 #DEL/0!

- ZPIZ 0 0 #DEL/0!

24 SKUPAJ 168.225 229.916 136,67  
                                                          

Izkazan znesek na dan 31.12.2011 zajema obveznosti do drugih zdravstvenih zavodov za opravljene 

zdravstvene storitve (te predstavljajo pretežni del vseh obveznosti), obveznosti do šolskih ustanov 

za udeležbo zaposlenih na izobraževanjih ter obveznosti do Uprave za javna plačila iz naslova 

zaračunanih stroškov plačilnega prometa.  

Bolnišnica ima na kotnih skupine 24 na dan 31.12.2011 neporavnanih zapadlih obveznosti v znesku 

168.576,36 EUR, zaradi nezadostnih likvidnih sredstev. 

 

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 

 

Na dan 31. 12. 2011 bolnišnica nima obveznosti iz naslova kratkoročnih prejetih posojil. 

 

  

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 

 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na zamudne obresti v znesku 366 EUR. 

 

                                       

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki 

Bolnišnica ne izkazuje postavk za podskupino kontov 290. 

 

 

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 

 

Bolnišnica ne izkazuje postavk za podskupino kontov 291. 

                    

 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

 

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki 
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v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 

stanje na dan 31.12.2010 562.986

amortizacija za PACS RIS SISTEM -74.140

prenos na prihodke - koriščenje sredstev invalidov -40.155

odstopljeni prispevki invalidov 26.923

stanje na dan 31.12.2011 475.614
           

Na kontu skupine 92 imamo knjižena sredstva za pokrivanje amortizacije in odstopljene 

prispevke za invalide.  

Prenos na prihodke zaradi pokrivanja stroškov dela pri nadomeščanju invalidov v času 

bolniškega staleža. 

Odstopljeni prispevki so se obračunavali, niso pa bili odvedeni in sicer: leta 2006 v znesku 

45.288 EUR, leta 2007 v znesku 39.377 EUR, leta 2008 v znesku 41.346 EUR, leta 2009 v 

znesku 51.539 EUR, leta 2010 v znesku 42.302 in leta 2011 v znesku 26.923. Sredstva naj bi bila 

namenjena za izboljševanje pogojev dela invalidov. 

 

 

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov 

amortizacije 

v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 

stanje na dan 31.12.2010 356.311

pokrivanje amortizacije za donirane aparate -80.458

prejete donacije za nabavo osnovnih sredstev 17.006

stanje na dan 31.12.2011 292.859
           

Del  donacij v znesku  275.853 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, 

del donacij v znesku 17.006 EUR pa je namenjenih za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev. 
 

 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

 

Bolnišnica ne izkazuje postavk za skupino kontov 93. 
 

 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

 

Bolnišnica ne izkazuje postavk za skupino kontov 96. 

          

 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

 

Bolnišnica ne izkazuje postavk za skupino kontov 97. 
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Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 

31.12.2010 2.684.572 EUR. 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

           v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 

stanje na dan 31.12.2010 2.684.572

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja 0

+ povečanje sredstev v upravljanja - najemnine stanovanj 2.966

+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani

ustanovitelja     

0

stanje na dan 31.12.2011 2.565.191

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih 

sredstev (Energetska sanacija stavb)

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda 

za izveden nakup osnovnih sredstev

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme 

obveznosti do virov sredstev (konto 4629)

0

49.340

-171.687

 
 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 

52.306 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. 

Sredstva v upravljanju so manjša za črpano amortizacijo v višini 171.687 EUR in sicer za prejeto 

opremo in donacije ustanovitelja. 

 

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

        v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 

stanje na dan 31.12.2010 20.823

stanje na dan 31.12.20101 20.823
 

 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 20.823 EUR. V primerjavi z letom 2010 se 

niso spremenile. Predstavljajo 197 delnic Naravnega zdravilišča Topolšica.  
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Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK

stanje na dan 31.12.2010 (kto 985) 2.249

0

stanje na dan 31.12.2011 42.704

- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem 

sklepu organa zavoda na podskupino 980

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštavanjem doavka od dohodkov (iz 

priloge 3 – AOP 891)

- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštavanjem davk od dohodkov(iz 

priloge 3 – AOP 892)

- presežek prihodkov iz prejšnih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

(iz priloge 3 – AOP 893)

40.455

 
 

 

Na kontu podskupine 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.249 EUR iz leta 

2010. Znesek 40.455 EUR pa predstavlja presežek prihodkov nad odhodki za tekoče leto. 

 

Ministrstvo za finance je izdalo poseben obrazec in navodilo za usklajevanje medsebojnih 

terjatev in obveznosti.  

 

Stanje na kontih skupine 980 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri 

ustanovitelju, to je Ministrstvu za finance v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja 

terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu. 

 

Na kontih izvenbilančne evidence imamo evidentirano vrednost gozdov v višini 7 €. 

           

 

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2011 je v prilogi tega poročila 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je izdelan v skladu z računovodskimi 

standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. 

V spodnji tabeli je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2011, realizacija za leta 2011 ter 

primerjava realizacije 2010 glede na plan 2011, na realizacijo 2010. V strukturi pa je prikazan 

odstotek posameznih vrst prihodkov oz. odhodkov v celotnih prihodkih oz. celotnih odhodkih. 

Iz tabele je razvidno, da smo v letu 2011 beležili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 

40.454,79 EUR. 
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v EUR

 R11 / Plan11 R11 / R10 

12

Prihodki od poslovanja (kto 760)

 - višina v EUR 10.001.835,44 9.977.445,00 9.777.569,93 100,24 102,29

 - delež v P 99,12% 99,51% 99,36%

Finančni prihodki

 - višina v EUR 3.479,91 4.869,00 3.245,91 71,47 107,21

 - delež v P 0,03% 0,05% 0,03%

Drugi prihodki

 - višina v EUR 85.461,31 44.508,00 60.050,34 192,01 142,32

 - delež v P 0,85% 0,44% 0,61%

Celotni prihodki

 - višina v EUR 10.090.776,66 10.026.822,00 9.840.866,18 100,64 102,54

Materialni stroški (kto 460 in 461)

 - višina v EUR 3.852.894,06 3.581.453,00 3.432.168,85 107,58 112,26

 - delež v O 38,34% 35,72% 35,57%

Stroški dela

 - višina v EUR 5.832.905,06 6.018.317,00 5.854.658,17 96,92 99,63

 - delež v O 58,04% 60,02% 60,67%

Amortizacija

 - višina v EUR 318.269,17 371.000,00 322.768,76 85,79 98,61

 - delež v O 3,17% 3,70% 3,34%

Ostali drugi stroški

 - višina v EUR 29.427,72 27.540,00 24.663,58 106,85 119,32

 - delež v O 0,29% 0,27% 0,26%

Finančni odhodki

 - višina v EUR 3.758,19 21.112,00 5.713,08 17,80 65,78

 - delež v O 0,04% 0,21% 0,06%

Drugi odhodki

 - višina v EUR 4.503,46 5.600,00 8.661,38 80,42 51,99

 - delež v O 0,04% 0,056% 0,090%

Prevrednotovalni poslovni odhodki

 - višina v EUR 8.564,21 1.800,00 1.215,00 475,79 704,87

 - delež v O 0,09% 0,02% 0,01%

Celotni odhodki

 - višina v EUR 10.050.321,87 10.026.822,00 9.649.848,82 100,23 104,15

Presežek prihodkov oz. odhodkov

 - višina v EUR 40.454,79 0,00 191.017,36  /  /

 - delež v celotnih prihodkih 0,40% 0,00% 1,94%

Vrsta prihodka oz. odhodka 

(fakturirana realizacija)
Realizacija 2011                  

JANUAR - DECEMBER

PLAN 2011           
JANUAR - DECEMBER

Realizacija 2010                  
JANUAR - DECEMBER

INDEKS

 
 

Graf: primerjava prihodkov in odhodkov po letih 
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2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 so znašali 10.090.776,66 EUR  in so bili za 2,54 % višji od 

doseženih v letu 2010 in 0,64 % višji od načrtovanih.  

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,12 %, prihodki od financiranja 0,03 %, izredni prihodki 

0,85 % in prevrednotovalni prihodki 0 % glede na celotne prihodke za leto 2011. 

Finančni prihodki so znašali 3.479,91 EUR in predstavljajo 0,03 % delež v celotnih prihodkih, 

prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev in prejete 

zamudne obresti. 

Neplačani prihodki znašajo 108.233,75 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega 

leta). V celotnem prihodku predstavljajo 1,00 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 

enomesečnem roku. Terjatve, ki zapadejo v plačilo tekoče terjamo in pošiljamo opomine. 

Bolnišnica Topolšica ima vložene zahtevke za izvršbe v višini 4.511,66 EUR, za ostala plačila pa se 

bolnišnica dogovarja o možnosti in načinu plačila.  

           v EUR, brez centov 
Realizacija FN Realizacija

2010 2011 2011

iz obveznega zavarovanja 8.420.802 8.586.901 8.576.438 99,88 84,99

iz dodatnega prost.zavarovanja 770.336 783.065 816.858 104,32 8,10

iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od

nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od

ostalih plačnikov in od konvencij   

141.338 144.447 110.841 76,73 1,10

drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 444.294 463.032 497.698 107,49 4,93

finančni prihodki 3.246 4.869 3.480 71,47 0,03

prihodki od prodaje blaga in materiala 60.850 44.508 85.461 192,01 0,85

SKUPAJ PRIHODKI 9.840.866 10.026.822 10.090.776 100,64 100,00

PRIHODKI
IND 

real.11/FN 11

STRUKTURA 

2011

 
                                               

Prihodki iz obveznega zavarovanje, ki so pridobljeni od ZZZS na osnovi pogodbe o izvajanju 

zdravstvenih storitev predstavljajo 84,99% vseh prihodkov in so izkazani v višini 8.576.438 EUR. 

V primerjavi z finančnim načrtu so nižji za  0,12 %. 

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo vrednost 

zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in sicer Vzajemni d.v.z., Zdravstveni 
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zavarovalnici Triglav, Adriaticu in ZZZS za kritje plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev 

socialno ogroženih oseb. V letu 2011 so izkazani v višini 816.858 EUR in so v primerjavi z 

finančnim načrtu višji za 4,32%. 

Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov, 

od konvencij in prihodki od izvajanja programa SVIT so izkazani v višini 110.841 EUR in so v 

primerjavi z finančnim načrtu nižji za 23,27%.  

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so prihodki za plačilo specializacij in 

pripravnikov, prihodki od storitev družbene prehrane, storitev pralnice in šivalnice, oddajanje 

stanovanj in poslovnih prostorov v najem in počitniške dejavnosti. V letu 2011 so izkazani v višini 

497.698 EUR in so v primerjavi z finančnim načrtu višji za 92,01%. 

Finančni prihodki so v letu 2011 znašali 3.480 EUR in so jih sestavljali prihodki od obresti in drugi 

finančni prihodki. 

Med prihodke od prodaje blaga in materiala so evidentirani drugi prihodki. Drugi prihodki se 

nanašajo na prejeta sredstva za nagrado za zaposlovanje invalidov, za prejete donacije za 

izobraževanje, ter druge izredne prihodke. V letu 2011 so znašali 85.461 EUR in so se v primerjavi 

z finančnim planom povečali za 92,01%. 

 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki doseženi v letu 2011 in so znašali 10.050.321,87 EUR in so bili za 4,15 % višji od 

doseženih v letu 2010 in 0,23 % višji od načrtovanih.  

Iz spodnje tabele je razviden delež posameznih stroškov v celotnih odhodkih. Največji delež 

zajemajo stroški dela in sicer 58,04%, stroški materiala 19,93% ter stroški storitev 18,40% 

 

višina v EUR delež višina v EUR delež višina v EUR delež

Stroški materiala 1.886.325 19,55% 2.003.152 19,93% 1.913.710 19,09% 104,67

Stroški storitev 1.545.844 16,02% 1.849.742 18,40% 1.667.743 16,63% 110,91

Stroški dela 5.854.658 60,67% 5.832.905 58,04% 6.018.317 60,02% 96,92

Amortizacija 322.769 3,34% 318.269 3,17% 371.000 3,70% 85,79

Ostali drugi stroški 24.664 0,26% 29.428 0,29% 27.540 0,27% 106,85

Finančni odhodki 5.713 0,06% 3.758 0,04% 21.112 0,21% 17,80

Drugi odhodki 8.661 0,09% 4.503 0,04% 5.600 0,06% 80,42

Prevrednotovalni poslovni 

odhodki
1.215 0,01% 8.564 0,09% 1.800 0,02% 475,79

C e l o t n i    o d h o d k i 9.649.849 100,00% 10.050.322 100,00% 10.026.822 100,00% 100,23

V r s t a    o d h o d k a
Realizacija 2010 Plan 2011 Indeks 

real11./plan11

Realizacija 2011

 
 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je do večjega odstopanja prišlo pri prevrednotevalnih poslovnih 

odhodkih v primerjavi s planiranimi. Do te razlike je prišlo zaradi odpisa neizterljivih terjatev ter 

odpisa zaloge zdravil, ki jim je potekel rok uporabe. 

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 
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1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  (AOP 871) so v letu 2011 znašali 

3.852.894 EUR in so bili za 12,26% višji od doseženih v letu 2010 in za 7,58% višji od načrtovanih. 

Delež v celotnih odhodkih znaša 38,34%.  

 

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 2.003.152 EUR 

in so bili za 6,19% višji od doseženih v letu 2010 in za 4,67% višji od načrtovanih. Delež glede na 

celotne odhodke zavoda znaša 19,93%.  

 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Zdravila 667.673 35,40% 636.567 31,78% 95,34

Obvezilni in sanitetni material 342.585 18,16% 393.962 19,67% 115,00

Ostali zdravstveni material 357.531 18,95% 417.358 20,84% 116,73

Živila 153.348 8,13% 136.417 6,81% 88,96

Drobni inventar 30.045 1,59% 42.528 2,12% 141,55

Material za popravila in vzdrževanje 70.034 3,71% 89.351 4,46% 127,58

Stroški porabljene energije 84.251 4,47% 83.753 4,18% 99,41

Porabljen drug material 180.858 9,59% 203.217 10,14% 112,36

Stroški materiala skupaj 1.886.325 100,00% 2.003.152 100,00% 106,19

Stroški materiala
Realizacija 2010 Realizacija 2011 Indeks       

real.11/real.10

 
 

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 1.849.742 EUR in 

so bili za 19,66 % višji od doseženih v letu 2010 in za 10,91% višji od načrtovanih. Delež glede na 

celotne odhodke zavoda znaša 18,40%. Razlaga odmika realizacije od plana. 

 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Zdravstvene storitve 281.314 18,20% 351.362 19,00% 124,90

Intelektualne storitve 651.671 42,16% 769.847 41,62% 118,13

Storitve vzdrževanja 211.550 13,69% 300.977 16,27% 142,27

Komunalne in prevozne storitve 164.589 10,65% 163.499 8,84% 99,34

Zavarovalne premije, zakupnine (najemnine) 95.405 6,17% 72.193 3,90% 75,67

Povračila stroškov v zvezi z delom 104.256 6,74% 145.616 7,87% 139,67

Druge storitve 37.059 2,40% 46.248 2,50% 124,80

Stroški materiala skupaj 1.545.844 100,00% 1.849.742 100,00% 119,66

Stroški storitev
Realizacija 2010 Realizacija 2011 Indeks       

real.11/real.10
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Stroški in storitve za izvajanje  storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in 

d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce prikazuje spodnja tabela:  

 

Intelektualne storitve
2011 

stroški v €

2011 

število 

izvajalcev

2010 

število 

izvajalcev

2010 

stroški v €

Indeks 

2011/2010

Nezdravstvene storitve 72.082 9 11 74.424 96,85

Stroški podjemnih pogodb 7.888 2 5 16.900 46,68

Stroški zunanjih izvajalcev preko s.p. in d.o.o. 57.928 4 3 42.274 137,03

Stroški dela preko študenskega servisa 3.117 3 3 13.191 23,63

Stroški Sveta zavoda 3.149 2.059 152,96

Zdravstvene storitve 678.140 66 60 577.247 117,48

Stroški podjemnih pogodb 173.738 40 44 193.114 89,97

Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi 228.716 5 4 152.149 150,32

Stroški zunanjih izvajalcev preko s.p. in d.o.o. 275.686 21 12 231.984 118,84

Stroški intelektualnih storitev skupaj 750.223 75 71 651.671 115,12  
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Spodnja tabela prikazuje najpogostejše stroške preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko 

s.p. in d.o.o.: 

Intelektualne storitve
2011 

stroški v €

2011 

število 

izvajalcev

2010 

število 

izvajalcev

2010 

stroški v €

Indeks 

2011/2010

Nezdravstvene storitve 72.082 9 11 74.424 96,85

Stroški po pogodbah 65.816 6 8 59.174 111,23

Stroški dela preko študenskega servisa 3.117 3 3 13.191 23,63

Stroški Sveta zavoda 3.149 2.059 152,96

Zdravstvene storitve 678.140 66 60 577.247 117,48

Dežurstvo 192.117 15 13 222.753 86,25

Ambulantne storitve 420.956 21 16 296.574 141,94

Nadomeščanje zdravnika v EIT 19.005 1 2 3.835 495,60

Izobraževanje in usposabljanje zdravnika 9.874 1 1 15.129 65,27

Konziliarni pregledi 17.190 10 9 20.345 84,49

Citološke preiskave 10.544 1 1 10.482 100,59

Obdukcije 6.921 15 16 4.907 141,06

Nadomeščanje  v Lekarni 414 1 0 0

Svetovanje 1.119 1 2 3.224 34,70

Stroški intelektualnih storitev skupaj 750.223 75 71 651.671 115,12  
 

 

2.) STROŠKI DELA so v letu 2011 znašali 5.832.905 EUR in so bili za 0,37% nižji od doseženih 

v letu 2010 in za 3,08 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 58,04%.   

Spodnja tabela prikazuje podrobnejšo razčlenitev stroškov dela v primerjav s letom 2010. 

 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Plače in nadomestila plač 4.365.776 74,57% 4.386.405 75,20% 100,47

Prispevki delodajalcev 715.958 12,23% 709.152 12,16% 99,05

Drugi prejemki delavcev 275.031 4,70% 201.063 3,45% 73,11

Povračila stroškov prevoza 208.672 3,56% 243.797 4,18% 116,83

Povračila stroškov prehrane 188.721 3,22% 196.676 3,37% 104,22

Premije DPKZ 95.235 1,63% 95.812 1,64% 100,61

Drugi stroški dela 5.265 0,09% 0 0,00% 0,00

Stroški dela skupaj 5.854.658 100,00% 5.832.905 100,00% 99,63

Stroški dela
Realizacija 2010 Realizacija 2011 Indeks       

real.11/real.10

 
 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2011 je znašalo 227 zaposlenih, in se je 

v primerjavi z letom 2010 povečalo za 8 zaposlenih oz. za 3,55%. 

Povprečna bruto plača je znašala 1.610 EUR in se je znižala v primerjavi s preteklim letom za 3,1%  

in je v primerjavi s planirano manjša za 0,2%. 

V preteklem letu je bilo izplačano  692 EUR regresa za letni dopust na delavca.  

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 15.708 delovnih 

ur, v breme ZZZS 9.894 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 4.684 delovnih ur. Boleznine skupaj 

predstavljajo 6,30 % obračunanih delovnih ur. 
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3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2011 znašali 

318.269 EUR in so bili za 1,40 % nižji od doseženih v letu 2010 in za 14,21% nižji od načrtovanih.  

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,17 %.  

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 644.553 EUR:  

 del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 318.269 EUR (končni rezultat skupine 

462),  

 del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

znaša 171.687 EUR (podskupina 980), 

 del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  80.457 EUR (podskupina 922) 

in 

 del amortizacije v breme amortizacijskih sredstev znaša 74.140 EUR. 

Odpis opreme pod 500 EUR je v letu 2010 znašala 11.907 EUR. Delež odpisa opreme v celotnem 

strošku amortizacije je 3,70%. 

 

4.) REZERVACIJE v letu 2011 niso bile obračunane. 

 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2011 obračunani v znesku 29.428 EUR za članarine, 

upravne takse, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov varstva človekovega okolja in 

izdatki za varstvo pri delu. 

 

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2011 znašali 3.758 EUR in predstavljajo plačila obresti za 

najete kredite za osnovna sredstva v znesku 286 EUR in za najete kredite za tekočo likvidnost 3.472  

EUR. 

 

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2011 znašali 4.504 EUR, in so nastali zaradi denarnih kazni in 

odhodkov iz preteklih let. 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2011 znašali 8.564 EUR in so 

nastali zaradi odpisa neizterljivih terjatev in odpisa zdravil s pretečenim rokom uporabe. 

 

 

2.3. POSLOVNI IZID 

 

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje 

pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 40.455 EUR.  

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2011 ni bil obračunan.  

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 78,90 % nižji od doseženega v preteklem letu in 

za 40.455 EUR večji od planiranega.  

 

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu 

poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. 
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Razlika v višini 2.250 EUR izhaja zaradi nerazporejenega in neporabljenega poslovnega izida iz 

preteklih let. 

Bolnišnica Topolšica v letu 2011 ni posebej  izkazovala poslovni izid po organizacijskih enotah. 

Knjiženje stroškov in prihodkov po posameznih enotah smo sicer izvajali vendar bomo v letu 2012 

ta sistem dopolnjevali tako, da bomo lahko te podatke smiselno prikazovali za notranje in zunanje 

poročanje.  

 

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 

prihodkov in odhodkov. 

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 156.591 EUR in se od 

ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 197.046 EUR.  

Razlika med rezultatom ugotovljenim v Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov in 

Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je posledica 

zamika poslovnih dogodkov knjiženih po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu 

denarnega toka za te poslovne dogodke, prav tako na razliko vplivajo neplačane obveznosti, močan 

vpliv pa ima tudi denarni tok iz naslova investicij. 

Spodnja tabela prikazuje prilagojen izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov o načelu 

denarnega toka  

v EUR, brez centov 

Prihodki za izvajanje javne službe 9.496.878 9.363.840 98,60

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 297.333 303.625 102,12

Prihodki skupaj 9.794.211 9.667.465 98,71

Odhodki za izvajanje javne službe 9.338.008 9.569.275 102,48

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 271.883 254.781 93,71

Odhodki skupaj 9.609.891 9.824.056 102,23

Presežek prihodkov nad odhodki 184.320 0,00

Presežek odhodkov nad prihodki 156.591 0,00

Vrsta prihodka oz. odhodka
Indeks 

R11/R10

Realizacija 

2010

Realizacija 

2011

 
 

Prihodki so razdeljeni na javno službo in trg na podlagi dejanskih podatkov. Sodilo, tj. razmerje 

med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki tržne 

dejavnosti, po načelu fakturirane realizacije (96,72% javna služba; 3,28% trg) pa je uporabljeno pri 

drugih prihodkih od prodaje (konto 713099). Sodilo je uporabljeno tudi pri razmejevanju odhodkov, 

razen odhodkov ki se nanašajo na porabljena gotova zdravila, droge, kemikalije in galenske 

preparate, kri in krvni derivati, serumi, ostali zdravstveni material, porabljen kisik ter stroški 

zdravstvenih storitev in intelektualnih storitev, razen stroški svetovanja in stroški za občasna dela 

preko študentskih servisov so evidentirani na javno službo.  
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2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

V Izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ne izkazujemo prometa, saj v 

letu 2011 nismo dajali posojil, niti nismo imeli terjatev (in s tem povezanih nakazil) za vračilo 

danih posojil, kar izhaja tudi iz bilance stanja. 

 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ne izkazujemo nobenega prometa,  saj se v 

poslovnem letu nismo zadolževali, niti nismo imeli obveznosti (in s tem povezanih nakazil) odplačil 

dolgov, kar izhaja tudi iz bilance stanja. 

V izkazu računa financiranja doloženih uporabnikov tako izkazujemo enak znesek zmanjšanja 

sredstev na računih (156.591 EUR), kot v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka. 

 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti  

 

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 10.535 EUR, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 29.920 EUR. 

Delež celotnih prihodkov bolnišnice za izvajanje javne službe znaša 96,72%, realizirani celotni 

prihodki v primerjavi s planiranimi so višji za 0,40%, v primerjavi z letom 2010 pa so višji za 

2,60%. 

Delež celotnih prihodkov iz naslova prodaje proizvodov (blaga) in storitev na trgu znaša 3,28%, 

realizirani prihodki so za 7,10% višji od planiranih prihodkov, v primerjavi z letom 2010 pa so nižji 

za 0,70%. 

 

v EUR, brez centov 

Prihodki Odhodki
Davek od 

dohodka
Poslovni izid Prihodki Odhodki

Davek od 

dohodka
Poslovni izid

Javna služba 9.507.852   9.343.096   -       164.756     9.759.997    9.749.462    -    10.535     

Tržna dejavnost 333.014      306.753      -         26.261     330.780       300.860       -    29.920     

Skupaj zavod 9.840.866   9.649.849   -       191.017     10.090.777  10.050.322  -    40.455     

LETO 2010 LETO 2011

Vrsta dejavnosti

 

 

Prihodki so razdeljeni na javno službo in trg na podlagi dejanskih podatkov. Sodilo, tj. razmerje 

med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki tržne 

dejavnosti, po načelu fakturirane realizacije pa je uporabljeno pri prihodkih iz uporabe proizvodov 

in storitev za lastne potrebe (lastna realizacija). Kot sodilo za delitev prihodkov lastne realizacije je 

uporabljeno razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne 

službe, in prihodki od poslovanja pri tržni dejavnosti (96,72%  javna služba; 3,28% trg).  

Kot sodilo za delitev odhodkov je uporabljeno razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri 

opravljanju dejavnosti javne službe, in prihodki od poslovanja pri tržni dejavnosti. Kot odhodki za 

izvajanje javne službe so v celoti evidentirani finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni 

poslovni odhodki. Na podlagi dejanskih podatkov so evidentirani odhodki za živila na javno službo 

in tržno dejavnost, odhodki, ki se nanašajo na porabljena gotova zdravila, droge, kemikalije in 

galenske preparate, kri in krvni derivati, serumi, ostali zdravstveni material, porabljeni kisik ter 
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stroški zdravstvenih storitev in intelektualnih storitev, razen stroški svetovanja in stroški za občasna 

dela preko študentskih servisov so evidentirani na javno službo.  

 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Prihodki od poslovanja - JS 9.448.335,32 96,01% 9.673.280,71 95,86% 102,38

Prihodki od poslovanja - Trg 329.234,61 3,35% 328.554,73 3,26% 99,79

Finančni prihodki - JS 2.606,49 0,03% 1.266,71 0,01% 48,60

Finančni prihodki - Trg 639,42 0,01% 2.213,20 0,02% 346,13

Drugi prihodki - JS 56.909,97 0,60% 85.449,25 0,88% 150,15

Drugi prihodki - Trg 3.140,37 0,03% 12,06 0,00% 0,38

Celotni prihodki 9.840.866,18 100,00% 10.090.776,66 100,00% 102,54

Celotni prihodki - JS 9.507.851,78 96,62% 9.759.996,67 96,72% 102,65

Celotni prihodki - Trg 333.014,40 3,38% 330.779,99 3,28% 99,33

Indeks 

real11./real10
Vrsta prihodka  (JS, Trg)                                                    Realizacija 2010 Realizacija 2011

 
 

Prikaz celotnih prihodkov za izvajanje javne službe 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Prihodki po pogodbi z ZZZS 9.195.397 96,71% 9.422.444 96,54% 102,47

Prihodki zdravstvenih storitev iz JF 77.323 0,81% 74.118 0,76% 95,86

Sredstva za specilalizacije in pripravnike (JF - ZZZS) 136.164 1,43% 146.139 1,50% 107,33

Provizije PZZ 4.711 0,05% 5.005 0,05% 106,23

Lastna realizacija (delež) 34.741 0,37% 25.576 0,26% 73,62

Finančni prihodki 2.606 0,03% 1.266 0,01% 48,57

Drugi prihodki 56.910 0,60% 85.449 0,88% 150,15

Skupaj prihodki za izvajanje JS 9.507.852 100,00% 9.759.997 100,00% 102,65

Indeks 

real11./real10
Vrsta prihodka  -  JS

Realizacija 2010 Realizacija 2011

 
 

Prikaz celotnih prihodkov od prodaje blaga in storitve na trgu 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Prihodki od zdravstvenih storitev 55.045 16,53% 33.087 10,00% 60,11

Prihodki od nezdravstvenih storitev 272.179 81,73% 294.599 89,06% 108,24

Lastna realizacija (delež) 1.211 0,36% 869 0,26% 71,76

Prodaja materiala in blaga (dejansko) 800 0,24% 0 0,00% 0,00

Finančni prihodki 639 0,23% 2.213 0,67% 346,13

Drugi prihodki 3.140 0,94% 12 0,00% 0,38

Skupaj prihodki od prodaje proizvodov 

in storitev na trgu
333.014 100,00% 330.780 100,00% 99,33

Vrsta prihodka  -  Trg
Realizacija 2010 Realizacija 2011 Indeks 

real11./real10

 
 

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti 

oziroma storitev: 

a. zdravstvene storitve preventive, samoplačniki, neredni plačniki in zdravstvene storitve za 

zunanje  izvajalce, 

b. storitve družbene prehrane za zaposlene in zunanje uporabnike, 
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c. storitve pralnice in šivalnice, 

d. oddajanje stanovanj in poslovnih prostorov v najem, 

e. počitniške dejavnosti, 

f. nadomestilo za odtegovanje premij PZZ za zavarovalnice. 

 

V letu 2011 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

 

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU 

S SKLEPI SVETA ZAVODA 
 

Svet zavoda je  na 5. redni seji,  dne 30.3.2011 sprejel naslednje: 

Sredstva poslovnega izida za leto 2010 v znesku 191.017,36 EUR se v znesku 188.767,68 EUR 

namenijo za pokrivanje negativnega izida iz preteklih let, v znesku 2.249,68 EUR pa ostane 

poslovni izid nerazporejen. 

 

 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA 

IZIDA V LETU 2011  

 
Sredstva poslovnega izida za leto 2011 v znesku 40.454,79 EUR in neporabljenega poslovnega 

izida iz preteklih let v znesku 2.249,68 EUR se namenijo za sofinanciranje investicije v 

nepremičnine - za izvedbo projekta energetske sanacije - v znesku 42.704,47 EUR. 

 

Za boljše in nemoteno delovanje bolnišnice je nujno  potrebna izvedba energetske sanacije in 

rekonstrukcija objektov Bolnišnice Topolšica. V letu 2012 načrtujemo izvedbo projekta 

energetske sanacije in zato bi sredstva, ki so navedena zgoraj, namenili za sofinanciranje 

projekta iz lastnih sredstev. 

Aktivnosti v zvezi z investicijo v okviru projekta energetske sanacije so podrobneje obrazložene 

v okviru poglavja 12.2.2.. 

 

 

 

Sklep o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida je bil sprejet na 13. seji Sveta zavoda 

Bolnišnica Topolšica, dne 13.3.2012. 

 

 

 

Datum: 28.2.2012 

 

 

 

Podpis pooblaščenega računovodja     Podpis odgovorne osebe  

Vlasta Jevšenak, univ.dipl.ekon.     Damjan Justinek,  

dr. med., spec. interne med. 

____________________________    ____________________ 
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27910

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

TOPOLŠICA 061, 3326 Topolšica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5820570000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001 3.611.878 3.862.724

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 72.970 36.920

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 18.524 10.238

02 NEPREMIČNINE 004 5.284.334 5.095.545

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 3.059.280 2.953.028

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 5.286.174 5.185.339

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 3.974.619 3.513.228

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 20.823 20.823

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 591

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 1.085.920 820.293

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 250 239

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 160.869 75.416

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 276.522 174.788

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 1.488 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 613.030 500.461

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 2.722 741

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 25.402 32.969

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 5.637 35.679

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 70.515 76.953

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 70.515 76.953

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)
032 4.768.313 4.759.970

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 7 7

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034 1.371.122 1.133.028

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 76 59

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 388.267 423.357

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 617.250 387.248

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 135.247 154.127

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 229.916 168.225

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 366 12

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
044 3.397.191 3.626.942

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 768.473 919.297

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA

050 0 0

9411
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA
056 2.565.191 2.684.572

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 20.823 20.823

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 42.704 2.250

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)
060 4.768.313 4.759.970

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 7 7

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o 

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

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEK

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

Oznaka 

za AOP
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27910

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

TOPOLŠICA 061, 3326 Topolšica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5820570000

(v eurih, brez centov)

Nabavna 

vrednost 

(1.1.)

Popravek 

vrednost 

(1.1.)

Povečanje 

nabavne 

vrednosti

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacij

a

 Neodpisana 

vrednost (31.12.)

 

Prevrednoten

je zaradi 

okrepitve 

Prevrednotenje 

zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 

upravljanju

(701+702+703+704+705+706+707)

700 10.137.956 6.345.634 394.230 0 68.624 68.624 632.438 3.554.114 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 35.045 10.238 35.982 0 0 0 8.286 52.503 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 133.103 0 0 0 0 0 0 133.103 0 0

E. Zgradbe 705 4.962.442 2.953.028 188.789 0 0 0 106.252 2.091.951 0 0

F. Oprema 706 5.007.347 3.382.368 169.459 0 68.624 68.624 517.900 1.276.538 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0

II.  Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v lasti

(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 

finančnem najemu

(717+718+719+720+721+722+723)

716 177.972 130.859 0 0 0 0 12.115 34.998 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 177.972 130.859 0 0 0 0 12.115 34.998 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega 

uporabnika + kontrolna številka).

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

 Z N E S E K

NAZIV
Oznaka za 

AOP
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27910

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

TOPOLŠICA 061, 3326 Topolšica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5820570000

(v eurih, brez centov)

Znesek 

naložb in 

danih posojil  

(1.1.)

Znesek 

popravkov 

naložb in danih 

posojil (1.1.)

Znesek 

povečanja 

naložb in danih 

posojil

Znesek 

povečanj 

popravkov 

naložb in danih 

posojil

Znesek 

zmanjšanja 

naložb in danih 

posojil

Znesek 

zmanjšanja 

popravkov 

naložb in danih 

posojil

Znesek naložb 

in danih posojil 

(31.12.)

Znesek 

popravkov naložb 

in danih posojil 

(31.12.)

Knjigovodska 

vrednost 

naložb in danih 

posojil (31.12.)

Znesek 

odpisanih 

naložb in danih 

posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

 I. Dolgoročne finančne naložbe

(801+806+813+814)
800 20.823 0 0 0 0 0 20.823 0 20.823 0

 A. Naložbe v delnice

(802+803+804+805)
801 20.823 0 0 0 0 0 20.823 0 20.823 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 20.823 0 0 0 0 0 20.823 0 20.823 0

2. Naložbe v delnice v f inančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 B. Naložbe v deleže

(807+808+809+810+811+812)
806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v f inančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 

d.d.
810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 

d.o.o.
811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 

umetniška dela in podobno
813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe

(815+816+817+818)
814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim 

osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 

lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti

(820+829+832+835)
819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana posojila

(821+822+823+824+825+826+827+828)
820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila f inančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 

vrednostnih papirjev

(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti

(833+834)
832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Skupaj 

(800+819)
836 20.823 0 0 0 0 0 20.823 0 20.823 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL
Oznaka za 

AOP
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27910

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

TOPOLŠICA 061, 3326 Topolšica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5820570000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864)
860 10.001.836 9.777.570

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 10.001.836 9.776.770

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 800

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 3.480 3.246

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 85.461 60.050

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)
867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)
870 10.090.777 9.840.866

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)
871 3.852.894 3.432.169

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 2.003.152 1.886.325

461 STROŠKI STORITEV 874 1.849.742 1.545.844

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)
875 5.832.905 5.854.658

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 4.386.405 4.365.776

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 709.152 715.958

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 737.348 772.924

462 G) AMORTIZACIJA 879 318.269 322.769

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 29.428 24.664

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 3.758 5.713

468 L) DRUGI ODHODKI 883 4.504 8.661

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886) 884 8.564 1.215

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 8.564 1.215

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 10.050.322 9.649.849

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)
888 40.455 191.017

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)
889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(888-890)

891 40.455 191.017

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(889+890) oz. (890-888)

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja
893 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju (celo število)
894 227 219

Število mesecev poslovanja 895 12 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Oznaka 

za AOP

ZNESEK
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27910

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

TOPOLŠICA 061, 3326 Topolšica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5820570000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)
401

9.667.465 9.794.211

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)
402

9.363.840 9.496.878

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)
403

8.356.648 8.490.948

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)
404

15.398 30.649

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 15.398 25.135

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 5.514

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

(408+409)
407

0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

(411+412)
410

8.224.123 8.429.054

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 8.224.123 8.429.054

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

(414+415+416+417)
413

0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije 
419

117.127 31.245

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
420

1.007.192 1.005.930

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 37.806 10.736

del 7102 Prejete obresti 422 1.262 576

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 923.602 966.391

72 Kapitalski prihodki 425 1.383 2.097

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 43.139 26.130

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(432+433+434+435+436)
431

303.625 297.333

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 269.970 255.827

del 7102 Prejete obresti 433 0 385

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 33.655 41.121

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481)
437

9.824.056 9.609.891

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438

9.569.275 9.338.008

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)
439

4.889.362 4.864.722

del 4000 Plače in dodatki 440 3.766.329 3.751.389

del 4001 Regres za letni dopust 441 157.342 155.397

del 4002 Povračila in nadomestila 442 418.222 379.521

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 55.868 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 401.645 510.173

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 89.956 68.242

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(448+449+450+451+452)
447

825.781 797.791

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 409.846 397.126

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 308.888 309.271

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.597 2.603

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 4.329 4.338

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 100.121 84.453

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
453

3.412.840 3.073.493

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 353.793 306.476

del 4021 Posebni material in storitve 455 1.692.811 1.582.221

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 295.464 279.307

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 12.556 13.290

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 11.170 7.794

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 172.969 152.351

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 27.025 45.870

del 4027 Kazni in odškodnine 461 4.500 3.000

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 842.552 683.184

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
470

441.292 602.002

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 204.002 398.874

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 134.576 52.859

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 102.714 65.092

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 85.177

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(482+483+484)
481

254.781 271.883

del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu
482

165.810 170.180

del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu
483

13.260 13.151

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 75.711 88.552

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)
485

0 184.320

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(437-401)
486

156.591 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ČLENITEV KONTOV
ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA
od 1. januarja do  31.12.2011

Oznaka 

za AOP

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27910

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

TOPOLŠICA 061, 3326 Topolšica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5820570000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)
500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od f inančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440
V. DANA POSOJILA

(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)
512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0

4403 Dana posojila f inančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

(500-512)
524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

(512-500)
525 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

Oznaka 

za AOP

ZNESEKČLENITEV 

KONTOV
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27910

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

TOPOLŠICA 061, 3326 Topolšica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5820570000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

50
VII. ZADOLŽEVANJE

(551+559)
550 0 0

500
Domače zadolževanje

(552+553+554+555+556+557+558)
551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA

(561+569)
560 0 0

550
Odplačila domačega dolga

(562+563+564+565+566+567+568)
561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

(550-560)
570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(560-550)
571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(485+524+570)-(486+525+571)
572 0 184.320

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(486+525+571)-(485+524+570)
573 156.591 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEK

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do  31.12.2011

ČLENITEV 

KONTOV

Oznaka 

za AOP
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27910

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

TOPOLŠICA 061, 3326 Topolšica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5820570000

(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664)
660

9.673.281 328.555

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 9.673.281 328.555

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 1.267 2.213

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 85.449 12

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(668+669)
667

0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)
670

9.759.997 330.780

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)
671

3.754.637 98.257

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 1.931.437 71.715

461 STROŠKI STORITEV 674 1.823.200 26.542

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)
675

5.641.700 191.205

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 4.242.617 143.788

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 685.906 23.246

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 713.177 24.171

462 G) AMORTIZACIJA 679 307.836 10.433

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 28.463 965

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 3.758 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 4.504 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686) 684 8.564 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 8.564 0

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 9.749.462 300.860

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)
688

10.535 29.920

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670) 
689

0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(688-690)

691

10.535 29.920

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(689+690) oz. (690-688)

692

0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja
693

0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do  31.12.2011

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 

za AOP
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Obrazec 1 - Delovni program 2011, I. del

ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali Real. 11 / Real. 10 Real. 11 / FN 11

1. Akutna bolnišnična obravnava

Število primerov - SPP (202 110) 3.470 3.495 3.440 3.465 3.493 3.515 100,66 101,54

Število uteži 6.085 6.147 5.801 5.863 6.169 6.204 101,38 106,34

Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu 

(202 147)
#DEL/0! #DEL/0!

2. Ostale bolnišnične dejavnosti                            

(št. primerov)
0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Psihiatrija (202 037) #DEL/0! #DEL/0!

Invalidna mladina (202 050) #DEL/0! #DEL/0!

Rehabilitacija (202 038) #DEL/0! #DEL/0!

Število transplantacij (202 066) #DEL/0! #DEL/0!

3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD) 3.760 3.766 3.854 3.860 4.400 4.447 117,02 114,17

Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111) 3.760 3.766 3.854 3.860 4.400 4.447 117,02 114,17

Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065) #DEL/0! #DEL/0!

Paliativna oskrba Hospic (202 158) #DEL/0! #DEL/0!

4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070) #DEL/0! #DEL/0!

5. "Spremljanje" (primeri) (202 071) #DEL/0! #DEL/0!

6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem 

otroku (NOD) (202 126) 
#DEL/0! #DEL/0!

7. Osnovna zdravstvena dejavnost

Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje 

(količniki)
#DEL/0! #DEL/0!

Dispanzer za ženske (količniki) (101 004) #DEL/0! #DEL/0!

Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 

005)
#DEL/0! #DEL/0!

Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 

101 051) 
#DEL/0! #DEL/0!

8. Zobozdravstvena dejavnost (točke)                  

(102 000)
#DEL/0! #DEL/0!

9. Reševalni prevozi (km)

Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) 

(106 153)
#DEL/0! #DEL/0!

Sanitetni prevozi na/z dialize (km) (106 154) #DEL/0! #DEL/0!

Ostali sanitetni prevozi (km) (106 155) #DEL/0! #DEL/0!

10. Lekarniške storitve (točke) #DEL/0! #DEL/0!

11. Drugo / dejavnost (enota) #DEL/0! #DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Nives Mazej-Zilli Podpis odgovorne osebe: Damjan Justinek, dr. med., spec. interne medicine

Neakutna bolnišnična obravnava: Plan BOD je na tem obrazcu pri podatkih "Finančni načrt" za leto 2011 povečan v skladu s sklepom arbitraže z dne 27.7.2011 za 625 BOD, to je iz 3.229 

BOD na 3.854 BOD. 

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Program

Realizacija za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2010

Finančni načrt za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2011

Realizacija za obdobje od          

1. 1. do 31. 12. 2011

Indeks (za podatke, ki se nanašajo na 

pogodbo ZZZS)
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Obrazec 1 - Delovni program 2011, II. del

Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk
Real. ZZZS 11 / 

Real. ZZZS 10

Real. ZZZS 11 

/ FN ZZZS 11

Real. ZZZS 11 / 

Real. ZZZS 10

Real. ZZZS 11 / 

FN ZZZS 11

12. Specialistična 

ambulantna dejavnost
15.892 378.976 16.047 383.782 16.355 409.410 16.510 414.227 17.159 406.222 17.277 409.185 107,97 104,92 107,19 99,22

Internistika (025) 367 2.153 473 3.779 112 3.017 218 4.643 549 3.138 594 4.180 149,59 490,18 145,75 104,01

Pulmologija (026) 1.512 76.797 1.518 77.706 1.529 82.959 1.535 83.868 1.816 79.396 1.829 80.240 120,11 118,77 103,38 95,71

Infektologija (027) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Nevrologija (028) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Pediatrija (029) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Ginekologija in porodništvo 

(030)
#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Kirurgija, travmatologija, 

urologija (031)
#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Ortopedija (032) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Otorinolaringologija (033) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Okulistika (034) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Dermatologija (035) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Onkologija (036) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Psihiatrija (037) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Rehabilitacija (038) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Maksilofacialna kirurgija 

(045)
#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Fiziatrija (046) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Medicina dela (049) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Invalidna mladina (050) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Diabetologija, 

endokrinologija (052)
2.676 26.643 2.680 26.695 2.848 27.208 2.852 27.260 2.936 30.882 2.938 30.906 109,72 103,09 115,91 113,50

Pedopsihiatrija (058) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Alergologija (060) 1.400 23.619 1.402 23.662 1.433 22.775 1.435 22.818 1.418 23.964 1.418 23.964 101,29 98,95 101,46 105,22

Medicinska genetika (061) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Bolezni dojk (062) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Zdravljenje neplodnosti (063) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Gastroenterologija (096) 310 72.364 310 72.772 320 84.344 320 84.763 401 75.418 402 75.714 129,35 125,31 104,22 89,42

Kardiologija (097) 7.772 162.465 7.802 164.117 8.396 172.594 8.426 174.246 8.271 178.845 8.313 179.445 106,42 98,51 110,08 103,62

Tireologija (098) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Internistika - urgentna 

ambulanta (102)
1.855 14.935 1.862 15.051 1.717 16.513 1.724 16.629 1.768 14.579 1.783 14.736 95,31 102,97 97,62 88,29

Kirurgija - urgentna 

ambulanta (103)
#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Radioterapija (114) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Nevrologija - urgentna 

ambulanta (116)
#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Infektologija - urgentna 

ambulanta (117)
#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Fabryeva bolezen (124) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Drugo 
1 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Real. ZZZS 11 / 

Real. ZZZS 10

Real. ZZZS 11 

/ FN ZZZS 11

Real. ZZZS 11 / 

Real. ZZZS 10

Real. ZZZS 11 / 

FN ZZZS 11

13. Diagnostika

Mamografija (090) x x x x x x x x #DEL/0! #DEL/0!

Magnetna resonanca (201 

047)
x x x x x x #DEL/0! #DEL/0! x x

Računalniška tomografija - 

CT (201 100)
833 x 840 x 2.000 x 2.007 x 1.974 x 1.989 x 236,97 98,70 x x

Ultrazvok - UZ (201 104) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Rentgen - RTG (201 105) 7.875 26.291 7.939 26.491 9.944 37.888 10.008 38.088 11.687 38.725 11.746 38.930 148,41 117,53 147,29 102,21

PET CT (201 120) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Real. ZZZS 11 / 

Real. ZZZS 10

Real. ZZZS 11 

/ FN ZZZS 11

Real. ZZZS 11 / 

Real. ZZZS 10

Real. ZZZS 11 / 

FN ZZZS 11

14. Dialize (201 039) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Dialize I #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Dialize II #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Dialize III #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Dialize IV #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Dialize V #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Nives Mazej-Zilli Podpis odgovorne osebe: Damjan Justinek dr. med., spec. interne medicine

Tel. št.: 03/898 77 60

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Program

Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2010 Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12 .2011 Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011 Indeksi se nanašajo na število 

obiskov

Indeksi se nanašajo na število 

točkZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali

Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk

Indeksi se nanašajo na število 

preiskav

Indeksi se nanašajo na število 

točk

Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

Indeksi se nanašajo na št. 

dializnih bolnikov
Indeksi se nanašajo na št. dializ

Ultra zvoki(UZ trebuha, UZ srca, UZ žil, UZ plevre) so prikazani (upoštevani) pod specialistično abmulantno dejavnost (11), tako kot so načrtovani po pogodbi z ZZZS. Podatki v stolpcu "Finančni načrt" za leto 2011 vključujejo povečan obseg storitev (obiskov in/oz. točk) po začasnem prestrukturiranju v letu 

2011.

Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ



 

1 

 

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2011

Real. 11  / 

Real. 10

Real. 11 / 

FN 11

760 1
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 

4 + 5 + 6 + 7)
9.776.770 9.977.445 10.001.835 102,30 100,24

2
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z 

ZZZS)
8.420.802 8.586.901 8.576.438 101,85 99,88

3
Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC 

na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010
0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

4
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev 

in specializacij
136.164 150.280 146.140 107,33 97,24

5 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 770.336 783.065 816.858 106,04 104,32

6

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih 

storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, 

od ostalih plačnikov in od konvencij

141.338 144.447 110.841 78,42 76,73

7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 308.130 312.752 351.558 114,09 112,41

762 8 Finančni prihodki 3.246 4.869 3.480 107,21 71,47

761, 763, 

764
9

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi 

prihodki in prevrednotovalni prihodki
60.850 44.508 85.461 140,45 192,01

76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 9.840.866 10.026.822 10.090.777 102,54 100,64

460 11 Stroški materiala (12 + 35) 1.886.325 1.913.710 2.003.152 106,19 104,67

12
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI 

MATERIAL (13 + 20 + 31)
1.367.789 1.383.765 1.447.888 105,86 104,63

13 ZDRAVILA (od 14 do 19) 698.055 699.297 682.435 97,76 97,59

14

Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s 

posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo 

dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi 

CBZ-IVZ)

667.673 668.247 636.567 95,34 95,26

15
Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-

5 SD 2010
0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

16 Kri (brez krvnih derivatov) 30.382 31.050 45.868 150,97 147,72

17
Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 

19)
0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

18 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

19 Sterilne raztopine in sterilni geli 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

20 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) 377.800 386.112 439.481 116,33 113,82

21 Razkužila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

22 Obvezilni in sanitetni material 342.585 350.122 393.962 115,00 112,52

23 Dializni material 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

24 Radioizotopi 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

25 Plini 29.003 29.641 43.093 148,58 145,38

26 RTG material 6.212 6.349 2.425 39,04 38,20

27 Šivalni material 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

28 Implantati in osteosintetski materiali 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

29 Medicinski potrošni material 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

30 Zobozdravstveni material 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

31 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) 291.934 298.356 325.972 111,66 109,26

32 Laboratorijski testi in reagenti 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

33 Laboratorijski material 270.602 276.555 301.039 111,25 108,85

34 Drugi zdravstveni material 21.332 21.801 24.933 116,88 114,37

35
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 

do 40)
518.536 529.945 555.265 107,08 104,78

36
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska 

goriva)
84.251 86.105 83.753 99,41 97,27

37 Voda 13.687 13.988 13.150 96,08 94,01

38 Živila 153.348 156.722 136.417 88,96 87,04

39 Pisarniški material 48.756 49.829 61.155 125,43 122,73

40 Ostali nezdravstveni material 218.494 223.301 260.790 119,36 116,79

461 41 Stroški storitev (42 + 47) 1.545.844 1.667.743 1.849.742 119,66 110,91

42 Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46) 858.561 833.421 1.029.502 119,91 123,53

43 Laboratorijske storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

44
Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih 

storitev
344.637 317.744 402.454 116,78 126,66

44a      Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi 152.845 149.788 228.716 149,64 152,69

44b      Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami 191.792 167.956 173.738 90,59 103,44

45
Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko 

s.p. in d.o.o.
232.610 228.174 275.686 118,52 120,82

45a      Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o 5.156 5.269 0 0,00 0,00

45b      Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. 227.454 222.905 275.686 121,21 123,68

46 Ostale zdravstvene storitve 281.314 287.503 351.362 124,90 122,21

47 Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) 687.283 834.322 820.240 119,35 98,31

48 Storitve vzdrževanja 211.550 320.000 300.977 142,27 94,06

49
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in 

strokovno izpopolnjevanje
104.256 134.673 145.616 139,67 108,13

50 Ostale nezdravstvene storitve 371.477 379.649 373.647 100,58 98,42

462 51 Amortizacija 322.769 371.000 318.269 98,61 85,79

464 52 Stroški dela (od 53 do 55) 5.854.658 6.018.317 5.832.905 99,63 96,92

53 Plače zaposlenih 4.365.776 4.492.384 4.386.405 100,47 97,64

54 Dajatve na plače 715.958 736.005 709.152 99,05 96,35

55
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi 

stroški dela
772.924 789.928 737.348 95,40 93,34

467 56 Finančni odhodki 5.713 21.112 3.758 65,78 17,80

465, 466, 

468, 469
57

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi 

odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki
34.540 34.940 42.495 123,03 121,62

46 58 ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) 9.649.849 10.026.822 10.050.322 104,15 100,23

59 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 -  58)  191.017 0 40.455

60 PRESEŽEK ODHODKOV  (-) (10  -  58)

61 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

62
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)
191.017 0 40.455

63

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka                                         

(60 + 61) oz. (61 - 59)

Izpolnil: Metka Jevšenak, univ.dipl.ekon. Podpis odgovorne osebe: Damjan Justinek dr. med., spec. interne medicine

Tel. št.: 03 898 77 21

Realizacija za 

obdobje od                    

1. 1. do 31. 12. 2011

Indeksi

Opombe:

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Konto
Zap. 

št. 
Besedilo

Realizacija za 

obdobje od                  

1. 1. do 31. 12. 2010

Finančni načrt za 

obdobje od                   

1. 1. do 31. 12. 2011
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Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2012

SKUPAJ 
1 Polni d/č Skraj. d/č

Dopoln. 

delo 
2 SKUPAJ 

1

Od skupaj 

(stolpec 4) 

kader, ki je 

financiran iz 

drugih virov 
3

Od skupaj 

(stolpec 4) 

nadomeščanja 
4

2012 / 2011

0 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=4/0

I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 118 119 5 0 124 14 2 105,08

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 17 18 1 0 19 6 0 111,76

1 Zdravniki (skupaj) 16 17 1 0 18 6 0 112,50

1.1. Specialist 8 9 1 10 125,00

1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 #DEL/0!

1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 3 0 0,00

1.4. Specializant 4 8 8 6 200,00

1.5. Pripravnik / sekundarij 1 0 0,00

2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

2.1. Specialist 0 #DEL/0!

2.2. Zobozdravnik 0 #DEL/0!

2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 #DEL/0!

2.4. Specializant 0 #DEL/0!

2.5. Pripravnik 0 #DEL/0!

3 Zdravniki svetovalci skupaj 1 1 0 0 1 0 0 100,00

3.1. Višji svetnik 0 #DEL/0!

3.2. Svetnik 0 #DEL/0!

3.3. Primarij 1 1 1 100,00

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 101 101 4 0 105 8 2 103,96

1 Svetovalec v ZN 0 #DEL/0!

2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0 #DEL/0!

3 Koordinator v ZN 0 #DEL/0!

4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 0 #DEL/0!

5 Medicinska sestra za področja... 
5 1 1 1 100,00

6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 #DEL/0!

7 Diplomirana medicinska sestra 28 31 31 110,71

8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 0 #DEL/0!

9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 3 3 3 100,00

10 Srednja medicinska sestra / babica 65 58 4 62 2 95,38

11 Bolničar 0 #DEL/0!

12 Pripravnik zdravstvene nege 4 8 8 8 200,00

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 2 2 0 0 2 0 0 100,00

1 Farmacevt specialist konzultant 0 #DEL/0!

2 Farmacevt specialist 0 #DEL/0!

3 Farmacevt 1 1 1 100,00

4 Inženir farmacije 0 #DEL/0!

5 Farmacevtski tehnik 1 1 1 100,00

6 Pripravniki 0 #DEL/0!

7 Ostali 0 #DEL/0!

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 26 27 1 0 28 0 1 107,69

1 Konzultant (različna področja) 0 #DEL/0!

2 Analitik (različna področja) 0 #DEL/0!

3 Medicinski biokemik specialist 1 0 0,00

4 Klinični psiholog specialist 0 #DEL/0!

5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 2 2 #DEL/0!

6 Socialni delavec 1 1 1 100,00

7 Sanitarni inženir 0 #DEL/0!

8 Radiološki inženir 6 6 6 100,00

9 Psiholog 1 0 0,00

10 Pedagog / Specialni pedagog 0 #DEL/0!

11 Logoped 0 #DEL/0!

12 Fizioterapevt 7 6 1 7 1 100,00

13 Delovni terapevt 1 1 #DEL/0!

14 Analitik v laboratorijski medicini 0 #DEL/0!

15 Inženir laboratorijske biomedicine 2 4 4 200,00

16 Sanitarni tehnik 0 #DEL/0!

17 Zobotehnik 0 #DEL/0!

18 Laboratorijski tehnik 5 5 5 100,00

19 Voznik reševalec 0 #DEL/0!

20 Pripravnik 0 #DEL/0!

21 Ostali 3 2 2 66,67

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin
 7 3 3 0 0 3 0 0 100,00

1 Ostali 3 3 3 100,00

V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 
6 85 75 5 0 80 0 1 94,12

1 Administracija (J2) 12 10 1 11 91,67

2 Področje informatike 3 3 3 100,00

3 Ekonomsko področje 6 5 5 83,33

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 5 4 4 80,00

5 Področje nabave 1 1 1 100,00

6 Področje tehničnega vzdrževanja 9 7 7 77,78

7 Področje prehrane 13 13 13 100,00

8 Oskrbovalne službe 36 32 4 36 1 100,00

9 Ostalo 0 #DEL/0!

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 234 226 11 0 237 14 4 101,28

Izpolnil:Blanka Brglez Podpis odgovorne osebe: Damjan Justinek dr. med., spec. interne medicine

Tel. št.:03 898 77 26

Opombe:

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Struktura zaposlenih

Število 

zaposlenih 

na dan                  

31. 12. 2011

Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2012 INDEKS
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Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011

Real. 11 / 

Real. 10

Real. 11 / 

FN 11

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 25.827 35.000 35.982 139,32 102,81

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 25.827 35.000 35.982 139,32 102,81

2 Ostalo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 92.110 2.757.227 188.789 204,96 6,85

1 Zemljišča #DEL/0! #DEL/0!

2 Zgradbe 92.110 2.757.227 188.789 204,96 6,85

III. OPREMA (A + B) 258.154 360.000 169.459 65,64 47,07

A Medicinska oprema
 2 154.732 270.000 113.457 73,33 42,02

1 33111000-1 Rentgenske naprave #DEL/0! #DEL/0!

2
33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in 

dopplersko odslikavanje 
#DEL/0! #DEL/0!

3
33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na 

osnovi magnetnih resonanc
#DEL/0! #DEL/0!

4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo #DEL/0! #DEL/0!

5 33115000-9 Naprave za tomografijo #DEL/0! #DEL/0!

6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 200.000 2.388 #DEL/0! 1,19

7 33130000-0 Zobozdravstvo #DEL/0! #DEL/0!

8 3315000-6 Terapevtika #DEL/0! #DEL/0!

9 33160000-9 Operacijska tehnika #DEL/0! #DEL/0!

10 33170000-2 Anastezija in reanimacija #DEL/0! #DEL/0!

11 33180000-5 Funkcionalna podpora #DEL/0! #DEL/0!

12 33190000-8 Razne medicinske naprave 31.385 70.000 110.821 353,10 158,32

13
33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane 

osebe
#DEL/0! #DEL/0!

14 Druga medicinska oprema 123.347 249 0,20 #DEL/0!

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 103.422 90.000 56.002 54,15 62,22

1 Informacijska tehnologija 29.372 30.000 22.363 76,14 74,54

2 Drugo 74.050 60.000 33.639 45,43 56,06

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 376.091 3.152.227 394.230 104,82 12,51

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

VRSTE INVESTICIJ 
1  Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2010 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2011 

 Realizacija za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2011 

Indeks

 
 

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2010 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2011 

 Realizacija za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2011 

Real. 11 / 

Real. 10

Real. 11 / 

FN 11

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 25.827 35.000 35.983 139,32 102,81

1 Amortizacija 25.827 35.000 35.983 139,32 102,81

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 92.110 2.757.227 188.789 204,96 6,85

1 Amortizacija 92.110 295.000 139.249 151,18 47,20

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila 500.000 #DEL/0! 0,00

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7 Evropska sredstva 1.962.227 49.540 #DEL/0! 2,52

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

III. NABAVA OPREME (A + B) 258.154 360.000 169.458 65,64 47,07

A Medicinska oprema 154.732 270.000 136.520 88,23 50,56

1 Amortizacija 75.633 70.000 113.295 149,80 161,85

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja 75.364 0,00 #DEL/0!

4 Leasing 200.000 #DEL/0! 0,00

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije 3.735 23.225 621,81 #DEL/0!

7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

B Nemedicinska oprema 103.422 90.000 32.939 31,85 36,60

1 Amortizacija 99.560 90.000 28.086 28,21 31,21

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije 3.862 4.853 125,66 #DEL/0!

7 Evropska sredstva 125,66 #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 376.091 3.152.227 394.230 104,82 12,51

1 Amortizacija 293.130 490.000 316.613 108,01 64,61

2 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja 75.364 0 0 0,00 #DEL/0!

4 Leasing 0 200.000 0 #DEL/0! 0,00

5 Posojila 0 500.000 0 #DEL/0! 0,00

6 Donacije 7.597 0 28.077 369,59 #DEL/0!

7 Evropska sredstva 0 1.962.227 49.540 #DEL/0! 2,52

8 Drugo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

VIRI FINANCIRANJA
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 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2010 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2011 

 Realizacija za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2011 

Real. 11 / 

Real. 10

Real. 11 / 

FN 11

1 
3 Priznana amortizacija v ceni storitev 322.769 490.000 384.639 119,17 78,50

2 Obračunana amortizacija 625.113 665.000 644.553 103,11 96,93

3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 78.708 80.000 80.457 102,22 100,57

4

Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih 

prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji 

in zaposlovanju invalidov

#DEL/0! #DEL/0!

5

Zmanjšanje amortizacije v breme  obveznosti za 

neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva

223.636 214.000 245.827 109,92 114,87

6                        

= 2-3-4-5
Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 322.769 371.000 318.269 98,61 85,79

7 Združena amortizacija po ZIJZ 0 #DEL/0! #DEL/0!

8 Porabljena amortizacija #DEL/0! #DEL/0!

9
Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz 

amortizacije 
4 #DEL/0! #DEL/0!

Izpolnil: Metka Jevšenak, dipl.univ.ekon. Podpis odgovorne osebe: Damjan Justinek dr. med., spec. interne medicine

Tel. št.: 03 898 77 21

AMORTIZACIJA

Opombe:
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Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2011

Celotna vrednost 

vzdrževalnih del v 

letu 2011 
1

Stroški tekočega 

vzdrževanja (konti 461)

Stroški investicijskega 

vzdrževanja (konti 461)

Realizirana so bila naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3

SKUPAJ: 300.977 296.638 4.339

1 prenova stanovanja 4.339 4.339

2 razna vzdrževanja na poslovnih objektih 2.605 2.605

3 ureditev arhiva 2.875 2.875

4 ureditev sob na pljučnem oddelku 1.918 1.918

5 popravilo strojev v pralnici 4.064 4.064

6 vzdrževanje dvigal 6.373 6.373

7 vzdrževanje in popravilo voznega parka 5.365 5.365

8 servis centralne klime 1.434 1.434

9 popravilo aparatov v kuhinji 8.472 8.472

10 manjša popravila nemed. aparatov 31.073 31.073

11 vzdrževanje ultrazvoka 4.487 4.487

12 popravilo med. aparatov v endoskopiji 19.562 19.562

13 popravilo med. aparatov -funkc. diagnostika 6.969 6.969

14 vzdrževanje CT 52.642 52.642

15 popravila RTG 9.417 9.417

16 aparati v oddelku intenzive 1.836 1.836

17 aparati v laboratoriju 1.387 1.387

18 manjša vzdrževanje med. opreme 23.589 23.589

19 vzdrževanje računalniške opreme 112.569 112.569

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

Izpolnil: Metka Jevšenak, univ.dipl.ekon. Podpis odgovorne osebe: Damjan Justinek dr. med., spec. interne medicine

Tel. št.: 03 898 77 21

Opombe:

Namen

Naziv BOLNIŠNICE:  BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
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Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2011

Program
 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2010 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2011 

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2011 

Real. 11 / 

Real. 10

Real. 11 / 

FN 11

1. Učenje #DEL/0! #DEL/0!

2. Usposabljanje za posebna znanja #DEL/0! #DEL/0!

3. Razvoj in raziskave #DEL/0! #DEL/0!

4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca #DEL/0! #DEL/0!

5. Nacionalna čakalna lista #DEL/0! #DEL/0!

Terciar I skupaj #DEL/0! #DEL/0!

6. Subspecialni laboratorij #DEL/0! #DEL/0!

7. Subspecialni tim #DEL/0! #DEL/0!

8. Interdisciplinarni konzilij #DEL/0! #DEL/0!

Terciar II skupaj #DEL/0! #DEL/0!

SKUPAJ Terciar I in Terciar II #DEL/0! #DEL/0!

Izpolnil: Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Opombe:
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I. KAZALNIKI POSLOVANJA

Bolnišnica 

__TOPOLŠICA__

1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI 1,00

celotni prihodki AOP 870 10.090.777

celotni odhodki AOP887 10.050.322

2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS 4,18

priznana am s strani ZZZS 384.639

celotni prihodek iz pogodb ZZZS 9.209.822

3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED. 102,85

Porabljena am sredstva 316.613

   -  naložbe iz amortizacije 316.613

   -  amortizacija po ZIJZ

 priznana am v ceni storitev 307.836

4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME 0,75

popravek vrednosti opreme AOP 007 3.974.619

oprema AOP 006 5.286.174

5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA 13,46

zaloge AOP 023 70.515

stroški materiala AOP 873 1.912.063

zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 

023

- DA (vpiši znesek)

- NE NE

6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI 1,21

povprečno št. dejanskih dni za plačilo 41

povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo 34

7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI 1,11

zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. 355.117

mesečni promet do dobavit. AOP 871/12 321.075

8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI 0,45

tuji viri 2.139.595

obveznosti do virov sredstev 4.768.313

9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI 

SREDSTVI 0,84

AOP 012+AOP 023 1.156.435

AOP 034 1.371.122

10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV 0,939715007

prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860) 10.001.836

osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006) 10.643.478  


