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UVOD  

Leto 2012 bi za Bolnišnico Topolšica lahko na kratko orisali kot težko, prelomno in uspešno.  

Nedvomno je leto 2012 v Bolnišnici Topolšica najbolj zaznamoval začetek energetske obnove 

bolnišnice. To je največja investicija v naši ustanovi vse od izgradnje Planike leta 1964. Po tem, ko 

je Svet zavoda marca 2012 s sklepom praktično ustavil investicijo in je grozilo, da bo bolnišnica 

izgubila 2 milj. € nepovratnih evropskih sredstev, smo z veliko napora uspeli projekt poleti rešiti. 

Avgusta je izbrani izvajalec Esotech d.d. pričel z deli. Do konca leta smo že obnovili in predali 

namenu III. nadstropje Planike in praktično dokončali II., ki je bilo predano namenu takoj po 

Novem letu. Prav tako smo obnovili fasado (razen zaključnega sloja), streho, opravljena je večina 

del v mansardi, na večjem delu objekta so zamenjana okna. Težavo predstavlja financiranje 

projekta, saj do konca leta nismo dobili refundiranega niti evra, znatni pa so bili izdatki za projekt, a 

smo tudi te hude likvidnostne težave uspešno reševali.  

V letu 2012 se je nadaljevalo slabšanje stanja v zdravstveni blagajni, kar se je posledično odražalo v 

okrnjenem financiranju javnih zdravstvenih zavodov in s tem tudi naše bolnišnice. Precej 

nevšečnosti v poslovanju nam je povzročil Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Že v 

polletju je 18 bolnišnic ustvarilo 16 milj. € izgube. Notranje rezerve v javnih zavodih so praktično 

povsem izčrpane. Poleg tega je bila Bolnišnica Topolšica v sporu z ZZZS zaradi nepriznanih 1.500 

BOD za neakutno obravnavo, ki smo si jih potem le uspeli izboriti. Pogodbo z ZZZS smo zato 

podpisali šele novembra. V drugi polovici leta smo skrbno bdeli nad stroški. Bistveno smo 

zmanjšali stroške iz naslova podjemnih pogodb. Kljub slabim razmeram smo zato z velikimi napori 

in s skrbnim črpanjem še zadnjih notranjih rezerv uspeli ohraniti uravnoteženo poslovanje.  

Pomembna novost je tudi pričetek organizacijske prenove bolnišnice. Novembra smo sprožili 

postopek spremembe statuta in organizacijske sheme medicinskega dela bolnišnice. Ukinjamo 

delitev bolnišnice na internistični in pulmološki del. V prihodnje bo organizacija bolj homogena, 

modernejša, bolj prožna in bo ustrezala potrebam današnjega časa. Omogočala bo hitrejši razvoj 

bolnišnice.  

Velik napredek smo dosegli na področju kakovosti. Junija smo uspešno prestali predpresojo po 

visokih standardih ameriških bolnišnic NIAHO, ki so jo opravili trije strokovnjaki iz ZDA. Istega 

meseca je bolnišnica prejela ceritifikat HPH in postala tako članica družine z okoli 900 

bolnišnicami po svetu, ki se zavezujejo promociji zdravja med svojimi bolniki, zaposlenimi in 

prebivalstvom nasploh. Močno smo pospešili delo na področju uvajanje sistema kakovosti po 

standardu ISO 9001.  

Pomanjkljivost Bolnišnice Topolšica je bila slaba informiranost. Vrzel smo vsaj delno zapolnili s 

pričetkom rednega izhajanja biltena BolTop novice, ki je mesečnik z dodatnimi izrednimi izdajami. 

Poleg tega smo izdali tudi dve številki našega glasila Topličnik, ki bo izhajal vsako četrtletje. Obe je 

kolektiv toplo sprejel. Prenovili smo našo spletno stran. Pomemben napredek so tudi stiki z mediji. 

V časopisih, radiu in televizij so redno objavljali prispevke o napredku v naši bolnišnici. Na VTV 

smo pričeli s ciklom strokovnih oddaj, kjer poleg zdravstvenega izobraževanja prebivalstva 

prikazujemo strokovne dosežke naše bolnišnice. 

Naši strokovnjaki, tako zdravniki, kot diplomirane sestre in ostali visoko izobraženi sodelavci so 

aktivno sodelovali na številnih strokovnih srečanjih. Več zaposlenih je vključenih v magistrski in 

doktorski študij. Pristopili smo k triletnemu projektu Implementacija e-Kliničnih poti, ki bo 

izboljšal kvaliteto našega dela z bolniki. Pomembna novost je spremljanje porabe zdravil po 

bolniku, kar bo delo z zdravili napravilo preglednejše in racionalnejše. Aktivno sodelujemo v 

nacionalnem preventivnem programu SVIT za zgodnje odkrivanje raka črevesa, kjer po številu 

preiskav bistveno presega predvideni program. Med prvimi v Sloveniji smo pričeli z izvajanjem 

rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov in uspešno nadaljujemo rehabilitacijo srčnih bolnikov.  



LETNO POROČILO ZA LETO 2012 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

2 

V letu, ko se je Slovenija utapljala v globoki gospodarski in politični krizi, v letu, ko je ZZZS 

beležila 100 miljonsko izgubo in ni videti jasnega financiranja zdravstva, smo v Bolnišnici 

Topolšica glede na navedene dosežke lahko zadovoljni nad opravljenim delom v letu 2012. 

Skrivnost uspeha se skriva v izjemnem kolektivu, ki se ni predal malodušju zaradi težkih okoliščin 

in nestimulativnih plač, temveč se je odločno lotil delovnih nalog. Vsaka enota, vsak del bolnišnice 

je prispeval svoj nadpovprečni delovni rezultat: kljub temu, da smo dodaten program za neakutno 

obravnavo dobili priznan šele novembra in je bilo št. postelj zaradi obnove bolnišnice bistveno 

zmanjšano, smo uspeli v celoti realizirati tako akutni kot neakutni program. To je bilo možno le z 

izjemnim prizadevanjem celotnega medicinskega dela bolnišnice. Naši vzdrževalci so z veliko mero 

dobre volje opravili izjemno delo pri obnovi bolnišnice z bistveno povečanim obsegom dela v 

rednem delovnem času in tudi preko njega. Pralnica je naš standardni paradni konj, ko govorimo o 

prodaji storitev na trgu. Kljub skromni in zastareli opremi in le zasilni kadrovski zasedbi so uspešno 

poslovali. Kuhinja je napravila korak naprej pri kvaliteti prehrane za bolnike, ki jih jemljejo kot 

goste. Pričela je tudi s povečanim obsegom trženja predvsem drobnega peciva. Izjemno delo je 

opravila tudi uprava, saj je bilo zaradi obnove bolnišnice potrebno urejati nešteto stvari: od virov 

financiranja, urejanja dokumentacije v zvezi s projektom itd.  

Krepko smo že zakoračili v leto 2013, ki skoraj gotovo ne bo prineslo bolj prijaznih okoliščin. 

Financiranje zdravstva je še vedno uganka, obeti pa vse prej kot dobri. Napoved o 50% zamiku 

mesečne akontacije z vidika likvidnosti pomeni, da so bolnišnice ob štiriindvajsetino letnega 

denarnega priliva. Kljub temu v to leto vstopamo odločno in optimistično. Dokončali bomo obnovo 

bolnišnice in jo finančno zaokrožili, pridobiti želimo certifikat za kakovost ISO 9001 in konec leta 

mednarodno akreditacijo bolnišnice in udejanjiti še številne druge cilje.  

 

 

Direktor Bolnišnice Topolšica 

prim. Leopold Rezar, dr. med., 

spec. int. med. in pnevmologije 
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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. 

 

 



LETNO POROČILO ZA LETO 2012 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

4 

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. 
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VODSTVO ZAVODA 

 

Direktor: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. interne med. in pnevmologije 

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

Pomočnik direktorja za gospodarske zadeve: mag. Bojan Jurca, univ. dipl. ing. rač. 
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Odgovorna oseba: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med in pnevmologije 
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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. Ocena strokovne učinkovitosti - kakovosti in varnosti. 

9. Oceno notranjega nadzora javnih financ. 

10. 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. 

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

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

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

investicijskih vlaganjih. 

 

Bolnišnica je svoje poročanje razširila s poglavjem: 

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

PODROČJE ZAVODA 

 

 

1.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

 

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

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF), 

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

ZPPKZ), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi, 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZZS. 

 

 

1.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

 

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12), 

‒ Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11-ZDIU12), 

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

‒ 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, 97/12), 

‒ 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, 41/12), 

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

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

7/10, 3/13), 

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

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
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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1.3. Interni akti zavoda: 

 

1 Temeljni akt Bolnišnice Topolšica, Sklep Vlade RS o oblikovanju 

javnega zavoda Bolnišnice Topolšica 

2 Statut Bolnišnice Topolšica 

3 Poslovnik sveta zavoda Bolnišnice Topolšica 

4 Pravilnik o postopku reševanja pritožb v Bolnišnici Topolšica 

5 Pravilnik o opravljanju dežurstva v Bolnišnici Topolšica 

6 Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 

7 Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Bolnišnice 

Topolšica 

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

8 Pravilnik o osnovah in pravilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 

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

Odredba o delovni obleki 

Požarni red 

11 Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti  

12 Pravilnik o računovodstvu 

13 Postopkovnik za imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica 

14 Pravilnik o nadzoru odsotnosti delojemalcev od delovnega procesa iz 

zdravstvenih razlogov 

15 Pravilnik o izvajanju nadzora zaradi vpliva alkohola, mamil ali drugih 

narkotičnih snovi pri opravljanju dela 

16 Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v 

Bolnišnici Topolšica 

17 Pravilnika o prometu in parkiranju na 

površinah Bolnišnice Topolšica 

18 Pravilnik o obliki, vsebini in nivojih enotnih žigov Bolnišnice Topolšica 

19 Načrt integritete Bolnišnice Topolšica 

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 

23 Pravilnik o notranjem revidiranju, NR/PR-1 

24 Pravilnik o počitniški dejavnosti Bolnišnice Topolšica 

25 Pravilnik o preprečevanju mobinga v Bolnišnici Topolšica 

26 Tarifni pravilnik  

27 Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju in raziskovalnem delu 

28 Pravilnik o osnovah in pravilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 

 

Dolgoročni cilji Bolnišnice Topolšica so opredeljeni po štirih vidikih, ki tvorijo zaključen krog na 

poti k uresničevanju vizije in strategije:  

 

1. finančni vidik: Cilj bolnišnice s 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 vseh storitev.  

 

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

optimiranje organizacije dela, podprto z učinkovito informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo.  

 

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

delovno okolje za rast in razvoj zaposlenih 

 

 

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 

 

Finančni cilji: 

- povečati prihodke najmanj za 2,65% (realizacija celotnega programa ZZZS in sklepa 

arbitraže),  

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

programov (rehabilitacija bolnikov s KOPB, astma šola, prehranske ambulante),  

- učinkovita raba sredstev oz. obvladovanje odhodkov  

- znižanje stroškov zdravstvenih storitev za 16,07%, predvsem na področju pogodbenega 

dela (dežurstva), 

- zniževanje materialnih stroškov za 2,31%, 

- 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 nastanitvenih 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),  

- uvedba e-poštnega poslovanja, 

- zagotavljanje kakovostnih in pravočasnih informacij za notranje poročanje, 
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- izboljšanje informiranosti zaposlenih za učinkovito izvajanje delovnih procesov (pretok 

informacij in usmeritev med upravo, vodji in zaposlenimi), 

- 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), 

- zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v bolnišnici, 

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

informacijske podpore za delo), 

- razvoj spletnih storitev. 
 
 

Cilji na področju strokovne in osebne rasti zaposlenih: 

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

- jasno razmejene pristojnosti oddelkov in posameznikov,  

- skrb za zaposlitev zadostnega števila zdravnikov,  

- spodbujanje komunikacije in sodelovanja, 

- vzpostavljati kolegialne, korektne in iskrene odnose, 

- sprejemati odgovornost za delo in do sodelavcev, 

- okrepiti znanstveno raziskovalno dejavnost (vključevanje v znanstveno raziskovalne 

projekte izven bolnišnice), 

- razvoj in upravljanje organizacijske kulture, 

- vzpostaviti sistem nasledstva ključnih kadrov in razvoj potencialov. 

 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 

Bolnišnica Topolšica je v letu 2012 izvajala zastavljene cilje v okviru tekočih nalog. Pri tem so na  

realizacijo ciljev v letu 2012 vplivali spremenjeni pogoji poslovanja (ZUJF, projekt energetske 

sanacije),  ki so narekovali izvajanje varčevalnih ukrepov in nezmožnost realizacije nekaterih ciljev, 

ki so zahtevali finančno pokritje. Nekateri cilji se izvajajo z zamiki oziroma se prestavljajo 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 2,65%.  

Zagotoviti financiranje programov po pogodbi z 

ZZZS. 

Učinkovita raba sredstev (znižanje stroškov 

zdravstvenih storitev za 16,07%, zniževanje 

materialnih stroškov za 2,31%).   

Zagotavljanje likvidnosti.  

Pridobivanje novih virov financiranja razvojnih 

projektov (sredstva EU – »energetska sanacija 

stavb«, javno zasebno partnerstvo – 

rekonstrukcija objektov, proračun RS – sredstva 

Zagotoviti vir za nove 

programe po pogodbi z 

ZZZS (rehabilitacija 

bolnikov s KOPB, 

astma šola, prehranske 

ambulante). 
Pridobivanje novih virov 

financiranja razvojnih 

projektov (javno zasebno 

partnerstvo – 

rekonstrukcija objektov, 

80 % 
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za RTG, UZ, oprema za intenzivo in 

endoskopijo). 

proračun RS – sredstva za 

RTG, UZ, opremo za 

intenzivo in endoskopijo). 

Cilji na 

področju 

strank 

Izboljšanje  

- nastavitvenih pogojev za bolnike, 

- informiranosti uporabnikov storitev, 

- komunikacije z uporabniki storitev. 

Vzpostavljanje kakovostnih in dolgoročnih 

partnerskih odnosov. 

Skrajšanje odzivnega časa. 

Izboljšanje kakovosti storitev v podpornih 

službah. 

Izboljšanje nastanitvenih 

pogojev za bolnike. 
70% 

Cilji na 

področju 

poslovnih 

procesov 

Optimizacija organizacijske strukture in 

delovnih procesov, usklajevanje med 

organizacijskimi enotami.  

Zagotavljanje kakovostnih in pravočasnih 

informacij za notranje poročanje. 

Izboljšanje informiranosti zaposlenih za 

učinkovito izvajanje delovnih procesov. 

Učinkovito izvajanje in upravljanje 

investicij. 

Zagotavljati pravilnost postopkov nabave, 

racionalno naročanje materialov in zdravil. 

Vzdrževanje informacijske podpore za 

učinkovito delo. 

Razvoj spletnih storitev. 

Uvedba e-poštnega 

poslovanja. 

Uspešen razvoj in 

vzdrževanje medicinske 

opreme. 

  

60% 

Cilji na 

področju 

strokovne 

in osebne 

rasti 

zaposlenih 

Ustvariti spodbudno delovno okolje za 

uspešno delo in razvoj zaposlenih. 

Skrb za zaposlitev zadostnega števila 

zdravnikov. 

Spodbujanje komunikacije in sodelovanja. 

Vzpostavljati kolegialne, korektne in iskrene 

odnose. 

Sprejemati odgovornost za delo in do 

sodelavcev. 

Vzpostaviti sistem nasledstva ključnih 

kadrov in razvoj potencialov. 

 

Jasno razmejene 

pristojnosti oddelkov in 

posameznikov. 

Razvoj in upravljanje 

organizacijske kulture. 

Okrepiti znanstveno 

raziskovalno dejavnost. 

 

70% 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 

 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

 

A. Specialistična ambulantna dejavnost 

S pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 je Bolnišnica 

Topolšica pridobila širitev 0,2 tima za endoskopijo prebavil in 0,0782 tima za UZ srca. Novost po 

pogodbi z ZZZS je program SVIT, ki je bil v letu 2012 presežen za 22,06%, za plan 2012 je bila v 

pogodbi upoštevana realizacija leta 2011. Na podlagi določila drugega odstavka Priloge BOL II/b-1 

k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012 smo morali znižati število CT preiskav na raven 

realiziranega programa v letu 2011, iz 2.500 na 1.974 preiskav. 50% zmanjšane pogodbene 

vrednosti programa za CT preiskave smo prenesli v povečanje programa pulmologije z RTG kjer 

smo medicinske storitve povečali za 0,123 nosilca in 7.621 točk ter 495 obiskov, povečali smo 

program rentgena za 0,029107 nosilca in 2.332 točk in program funkcionalne diagnostike v 

respiratornem laboratoriju - spirometrije za 0,123077 nosilca in 6.679 točk.    

Obseg programa za leto 2012 je bil v primerjavi z obsegom programa preteklega leta višji v 

dejavnostih internistike, alergologije, internistike - urgentna ambulanta, računalniške tomografije in 

rentgena ter nižji v dejavnosti pulmologije z RTG, diabetologije, kardiologije in gastroenterologije. 

Zaradi nedoseganja programa po pogodbi z ZZZS je Bolnišnica Topolšica 18.10.2012 podala na 

ZZZS predlog za začasno prestrukturiranje z veljavnostjo od 1.10.2012 dalje. Po pogodbi o 

izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 smo priznani program v 

dejavnosti gastroenterologije znižali v funkcionalni diagnostiki in sicer na področju UZ trebuha za 

0,21 nosilca in 13.040 točk in na področju endoskopij prebavil za 0,83 nosilca in 51.539 točk. 

Povečali smo program rentgena za 0,1126 nosilca in 9.020 točk ter program računalniške 

tomografije - CT za 194 preiskav. V ostalih dejavnostih je obseg programa ostal nespremenjen in je 

bil načrtovan v skladu z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012. 

Zaradi preseganja programa v računalniški tomografiji - CT je Bolnišnica Topolšica morala po 

končnem obračunu zdravstvenih storitev ZZZS izstaviti dobropis v vrednosti 18.587,22 evra. 

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. Na podlagi Aneksa št. 1 k pogodbi o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 se je povečalo število obiskov v internistični 

ambulanti od 01.10.2012 iz 89 na 414 obiskov. 

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. Bolnišnica Topolšica je imela v vseh dejavnostih izpolnjen pogoj za plačilo celotnih 

planiranih prihodkov v deležu OZZ po pogodbi z ZZZS. 
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Realizacija plana v specialistični ambulantni dejavnosti 
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA 

DEJAVNOST

Plan                  

1-12/2011

Realizirano    

1-12/2011
Indeks

Plan                  

1-12/2012

Realizirano    

1-12/2012
Indeks

1 2 2/1 3 4 4/3

1. Število točk 447.309 444.945 99,47 437.534 431.714 98,67

Internistika 3.017 3.138 104,00 2.403 2.525 105,08

Pulmologija z Rtg 82.959 79.396 95,70 91.348 80.929 88,59

Diabetologija 27.208 30.882 113,50 27.208 30.572 112,36

Alergologija 22.775 23.964 105,22 22.775 28.485 125,07

Gastroenterologija 84.355 75.418 89,41 78.241 69.797 89,21

Kardiologija 172.594 178.845 103,62 168.959 165.554 97,98

Internistika - urgentna ambulanta 16.513 14.579 88,29 16.513 15.275 92,50

Rentgen 37.888 38.725 102,21 30.087 38.577 128,22

2. Število obiskov (prvih in ponovnih) 16.355 17.159 104,92 17.152 17.886 104,28

Internistika 112 549 490,54 414 455 109,86

Pulmologija z Rtg 1.529 1.816 118,77 2.024 2.184 107,91

Diabetologija 2.848 2.936 103,09 2.848 2.895 101,65

Alergologija 1.433 1.418 98,95 1.433 1.504 104,96

Gastroenterologija 320 401 125,31 320 356 111,28

Kardiologija 8.396 8.271 98,51 8.396 8.604 102,48

Internistika - urgentna ambulanta 1.717 1.768 102,97 1.717 1.888 109,96

Rentgen - preiskave 11.687 11.616

CT - preiskave 2.000 1.974 98,70 2.168 2.424 111,83

CT - primeri (EVIDENČNO) 1.687 2.094

SVIT program - preiskave 173 211 122,06  
 

B. Specialistična bolnišnična dejavnost 

 

Programi bolnišnične dejavnosti so v letu 2012 temeljili na planiranemu programu bolnišnične 

dejavnosti iz pogodb preteklega leta, ugotovitvah nadzora glede neustreznih sprejemov ter dodatnih 

sredstev iz 25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012.  

V okviru akutne bolnišnične obravnave je program za leto 2012 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                  

1-12/2011

Realizirano    

1-12/2011
Indeks

Plan                  

1-12/2012

Realizirano    

1-12/2012
Indeks

1 2 2/1 3 4 4/3

1. AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

- število primerov  (SPP) 3.440 3.493 101,54 3.440 3.480 101,17

- število uteži 5.801,16 6.168,58 106,33 5.801,16 5.992,07 103,29

- povprečna utež 1,69 1,77 104,72 1,69 1,72 102,10

2. NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

- število bolnišnično oskrbnih dni (BOD) 3.854 4.400 114,17 4.729 4.790 101,29

- število primerov  (bolnikov) - evidenčno 428 337 78,74 520 404 77,69

- število bolnišnično oskrbnih dni (BOD)* 3.229 4.400 136,27 3.229 4.790 148,34

- število primerov  (bolnikov) - evidenčno 360 337 93,61 360 404 112,22

*Opomba: plan NBO za pogodbeno leto 2012 brez upoštevanja arbitražnega sklepa 1.500 BOD na letnem nivoju  
 

Za neakutno bolnišnično obravnavo (rehabilitacija, zdravstvena nega in paliativna oskrba) je 

obseg programa po pogodbi z ZZZS za pogodbeno leto 2012 znašal 3.299 BOD-ov. Bolnišnica 

Topolšica je v letu 2011 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 
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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 2012 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.  

Na podlagi Aneksa št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 

2012 se je Bolnišnici Topolšica začasno povečal program neakutne bolnišnične obravnave za 1.500 

BOD-ov na podlagi dogovora med območnimi enotami za čas od 1.10.2012 do 31.12.2012. 

Bolnišnica Topolšica je za neakutno bolnišnično obravnavo po končnem obračunu zdravstvenih 

storitev za leto 2012 prejela plačane vse realizirane BOD-e.  

 

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2012 do ZZZS in ostalih 

plačnikov  

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2012 (1. in 2. del) je v prilogi letnega poročila 

A. Specialistična ambulantna dejavnost 

Bolnišnica je planirani fizični obseg programa v točkah do ZZZS v specialistični ambulantni 

dejavnosti dosegla oziroma presegla v dejavnosti internistike, diabetologije, alergologije, RTG, CT 

in v programu SVIT. Bolnišnica  planiranega fizičnega obsega programa v točkah do ZZZS ni 

dosegla v dejavnosti pulmologije z RTG, gastroenterologije, kardiologije in internistike-urgentna 

ambulanta.  Planiran fizični obseg programa obiskov je bolnišnica dosegla oziroma presegla v vseh 

specialistično ambulantnih dejavnostih. 

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 101,17, planirano število uteži z indeksom 103,29. 

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

obsegu kot preteklo leto.  

Za neakutno bolnišnično obravnavo (rehabilitacija, zdravstvena nega in paliativna oskrba) smo 

planirani obseg programa do ZZZS uresničili z indeksom 101,29 ob upoštevanju povečanja 

programa z začasnim prestrukturiranjem. V okviru programa do ostalih plačnikov so bili na 

neakutno obravnavo sprejeti trije bolniki, ki so skupaj realizirali 41 BOD-ov. 

Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2011(vključno z aneksi 1, 2 in 3) in Pogodbe 

2012 (vključno z Aneksom 1) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno 

dejavnostjo 
Zap. 

št. 

DEJAVNOST  POGODBA 2011 POGODBA 2012 PLAČANA 

REALIZACIJA 

2012 

INDEKS 

POGODBA 

 12/11** 

  EUR % EUR % EUR  

1. AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 6.969.288 75,67 6.821.404 74,14 6.377.335,03 97,87 

2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI        

3. NEAKUTNA BOLN. 

OBRAVNAVA 

348.980 3,78 489.608 5,32 427.624,94 

 

140,29 
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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 1.365.459 14,82 1.334.951 14,51 1.125.575,40 97,76 

12. FUNKCIONALNA 

DIAGNOSTIKA 

526.330 5,71 

 

555.049 6,03 

 

477.640,07 105,45 

13. DIALIZE       

14. DRUGO*       

 SKUPAJ 9.209.822 100 9.201.012 100 8.408.175,44 99,90 

Pri vrednotenju upoštevajte enaka določila kot pri obračunu z ZZZS, pri čemer vključite tudi 

program pridobljen na Nacionalen razpisu, kjer se upoštevajo cene iz pogodb ZZZS.  

* ostali program, ki ni zajet v tabeli z dodatno obrazložitvijo 

** primerjava pogodb v EUR 2012 in 2011 

 

Tabela 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s 

prospektivnimi primeri (vpiše se dejavnosti iz ABO, če ni navedeno).  

Dejavnosti FN 2012 Realizirano 2012 Indeks real. 12/ FN 12 Struktura 2012 

 Število 

primerov 

Število 

uteži 

Število 

primerov 
Delež 

Število 

uteži 

Število 

primerov 
Primerov Uteži 

- kirurgija         

- internistika 3.440 5.801,16 3.480 100 103,29 101,17 100 100 

- ginekologija         

- pediatrija         

- ORL         

- okulistika         

-          

SKUPAJ 3.440 5.801,16 3.480 100 103,29 101,17 100 100 

 

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti 

 

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2012  

Bolnišnica Topolšica ne opravlja terciarne dejavnosti. 
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4.3. POSLOVNI IZID 

 

Leto 2012 je Bolnišnica Topolšica zaključila s pozitivnim izidom. Presežek prihodkov nad odhodki 

je znašal 1.900,45 €, kar znaša 0,02% celotnega prihodka. 

Tabela 4: Poslovni izid po letih v EUR 

LETO 2012 LETO 2011 INDEKS 12/11

PRIHODKI 10.320.778,59 10.090.776,66 102,28

ODHODKI 10.318.878,14 10.050.321,87 102,67

POSLOVNI IZID 1.900,45 40.454,79 4,70

Davek od dohodka pravnih oseb 0,00 0,00

POSLOVNI IZID z upoštevanjem davka 1.900,45 40.454,79 4,70

DELEŽ IZGUBE/PRESEŽKA V 

CELOTNEM PRIHODKU
0,02% 0,40% 4,59

 
 

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

2012. 

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2012 je v prilogi letnega poročila. 

 

 

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 dosegli napredek pri zastavljanju jasnih osnovnih izhodišč 

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

poslovne učinkovitosti in uspešnosti. Veliko pozornost smo, na osnovi prenovljenega finančno 

računovodskega informacijskega sistema, posvetili analizi knjigovodskih podatkov za potrebe 

notranjega poročanja.  

 

Na realizacijo nekaterih ciljev v letu 2012 so vplivali zaostreni pogoji poslovanja, projekt 

energetske sanacije, ki so narekovali izvajanje varčevalnih ukrepov in zavrli realizacijo nekaterih 

ciljev, ki so zahtevali finančno pokritje, tako v smislu materialnih, kakor tudi kadrovskih resursov.  

 

 

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

Ocene poslovanja za leto 2012 so znova 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 zaostrovali zaradi zmanjševanja prihodkov  od ZZZS. Z začasnim 

prestrukturiranjem programov in s sklenitvijo aneksa k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih 

storitev z ZZZS za povečan obseg dela in višja finančna sredstva za neakutno bolnišnično 

obravnavo (realizacija sklepa arbitraže za leto 2012 – začasni prenos BOD-ov) je ob koncu leta 

2012 Bolnišnica Topolšica uspela realizirati programe v obsegu, ki je omogočil poslovni rezultat v 

okviru načrtovanega. 
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Poslovno leto 2012 smo zaključili z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki, tako smo 

uspeli zadostiti merilom gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. 

 

 

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

 

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2012 je v prilogi letnega poročila. 

Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012 in so 

izpolnjeni v skladu z metodologijo MZ. 

 

 

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora 

za pogodbeno leto 2012 

INDEKS

12/11

1. Kazalnik gospodarnosti 1,00 1,00 100,00

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah zzzs 4,18 4,18 100,00

3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 102,77 102,85 99,92

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,83 0,75 110,39

5. Dnevi vezave zalog materiala 13,72 13,46 101,93

6.Koeficient plačilne sposobnosti 1,88 1,21 155,90

7. Koeficient zapadlih obveznosti 3,08 1,11 278,47

8. Kazalnik zadolženosti 0,62 0,45 138,17

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,30 0,84 35,57

10. Prihodkovnost sredstev 0,77 0,94 81,94

KAZALNIK LETO 2012 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 2012 znižal in znaša 4,18%, in je za 

0,09% višji kot v letu 2011. 

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

v ceni storitev) 

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev znaša 102,77%. 

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 2011 višja za 10,39% in je 

znašala 83,00%, kar pomeni, da je nabavna vrednost v letu 2012 padla. 
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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 2012, glede na leto 2011 nam kažejo, da se je vezava 

povečala, kar pomeni, da se je vrednost sredstev vezanih v zalogah materiala zvišala. 

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 2011 je kazalnik 

višji za 55,90%, kar pomeni, da so se podaljšali roki plačevanja. 

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 dobaviteljev v določenem obdobju. V primerjavi z letom 2011 je koeficient višji za 

178,47%, 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 

2011 višji za 38,17%, kar pomeni, da je zadolženost v primerjavi z letom 2011 narasla. 

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

Ustrezni indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti 

bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. 

V letu 2012 se je kazalnik znižal za 64,43% v primerjavi z letom 2011, kar 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 oz. izkoriščenost kapacitet. V primerjavi z letom 2011 se je kazalnik znižal za 

18,06%. 
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8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI  

 

8.1. Sistem vodenja kakovosti 

Na področju sistema vodenja kakovosti smo v letu 2012 pripravili približno 2/3 predvidenih 

dokumentov, ki so nastali na podlagi popisanih procesov v bolnišnici pri sistemu vodenja kakovosti 

in pri projektu uvajanja standarda ISO 9001. Organizacijski predpisi vsebujejo tudi dokumente 

tretjega nivoja (navodila za delo, SOP, OB). 

Tabela: Seznam izdanih in pripravljenih dokumentov drugega nivoja na področju vodenja kakovosti 

OZNAKA DOKUMENT IZDAJA 

( narejen) 

DATUM 

IZDAJE 

OBO OP 75 01 PROCES DELA V STERILIZACIJI 01 06.06.2012 

ENC OP  75 01 PROCES DELA V ENDOSKOPSKEM CENTRU - 

PULMOLOGIJA 

01 06.06.2012 

RTG OP 75 01 OBVLADOVANJE PROCESA V RTG ENOTI 01 06.06.2012 

PRA OP 75 01 OBVLADOVANJE PROCESA OSKRBE TEKSTILIJ 01 30.08.2012 

LEK OP 75 01 OBVLADOVANJE PROCESA OSKRBE Z ZDRAVILI 

IN MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI V BT 

DA  

ČVH OP 75 01 OBVLADOVANJE PROCESA ČIŠČENJA 01 10.12.2012 

IKT   OP 63 01 PROCES OBVLADOVANJA ELEKTRONSKEGA 

INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

DA  

SFE OP  61 02 OBVLADOVANJE PROCESA LETNEGA 

POROČILA 

01 10.12.2012 

SPL OP  55 07 OBVLADOVANJE PROCESA ZUNANJEGA 

KOMUNICIRANJA 

01 10.12.2012 

FTH OP 75 01 PROCES IZVAJANJA BOLNIŠNIČNE 

REHABILITACIJE 

DA  

VAD OP 64 01 PROCES OBVLADOVANJA ZDRAVJA IN 

VARNOSTI PRI DELU 

01 10.12.2012 

SPL PR 55 01 REGISTER TVEGANJ 01 11.12.2012 

SPL OP 53 03 VODENJE POLITIKE  KAKOVOSTI – 2. izdaja 02 10.12.2012 

SPL OP 42 04 OBVLADOVANJE PREVZEMA, VROČANJA IN 

ODDAJE POŠTNIH POŠILJK 

01 06.06.2012 

OBO OP 64 01 PROCES OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH 

OKUŽB 

01 03.05.2012 

LAB OP 75 01 PROCES DELA V BIOKEMIČNEM 

LABORATORIJU 

01 15.02.2012 

 

Sistem vodenja kakovosti in varnosti smo v letu 2012 nadgradili s pridobitvijo certifikata HPH - 

Bolnišnica za promocijo zdravja. 

V mesecu juniju smo v BT imeli pred akreditacijsko presojo po standardu DIAS in pridobili 

poročilo od DNV presojevalcev v mesecu juliju, ki je vsebovalo 9 neskladnosti I. stopnje in 4 

neskladnosti II. stopnje.  

Na področju uvajanja sistema kakovosti smo pripravili naslednje dokumente drugega nivoja. 
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OZNAKA DOKUMENT V IZDELAVI / 
NAREJEN (DA, NE) 

OBO ND 64 01 Navodila za preprečevanje razmnoževanja legionel v internem 

vodovodnem omrežju 

DA 

SPL ND 42 01 Navodilo za odpremo poštnih pošiljk DA 

SPL ND 42 02 Navodilo za pravilno izpolnjevanje poštnih pošiljk DA 

OBO ND 64 02  Ravnanje z odpadki iz zdravstva DA 

OBOND 64 03 Navodilo za pripravo materiala za sterilizacijo DA 

OBO ND 64 04 Navodilo za umivanje in razkuževanje rok DA 

OBO ND 64 05 Navodilo za uporabo zaščitnih rokavic DA 

OBO ND 64 06 Navodilo za kontaktno izolacijo bolnika z okužbo ali 

kolonizacijo z MRSA 

DA 

OBO ND 64 07 Nadzor bolnišničnih okužb DA 

OBO ND 64 08 Označevanje materiala pri bolnikih s sumom na okužbo s HIV, 

hepatitis 

DA 

OBO ND 64 09 Navodilo za odvzem brisa na MRSA DA 

OBO ND 64 10 Presejalno testiranje bolnikov na MRSA DA 

OBO ND 64 11 Navodilo za izvedbo ukrepov ob poškodbi na delovnem mestu 

s kužnim  materialom 

DA 

OBO ND 64 12 Obvestilo ob incidentu DA 

LAB ND 75 01  Izvedba laboratorijskega naročila ob izpadu informacijskega 

sistema (BIRPIS, LIS) 

DA 

ENC ND 75 01  ND bronhoskopija s soglasjem za preiskavo DA 

ENC ND 75 02 ND pljučna punkcija s soglasjem za preiskavo DA 

ENC ND 75 03 ND  pregled, označevanje in odprema biološkega materiala DA 

ENC ND 75 04 Seznam medicinske dokumentacije potrebne za bronhoskopijo DA 

SFE ND 61 01 Navodila za kroženje finančnih listin v službi za finance in 

ekonomiko 

DA 

 

Cilji na področju izboljševanja kakovosti in varnosti v B Topolšica za leto 2012 

A) SPREMLJANJE KK po priročniku o KK 

 in po Splošnem dogovoru za leto 2012 

realizirano 

B) Nadaljevanje uvajanja ISO 9001 po projektu  realizirano 

C) Razvijanje varnostne kulture (podlaga rezultati ankete 2011) delno realizirano 

E) Implementacija KP in vpeljava vsaj 2 KP realizirano 

F)Pristop v proces pridobitve akreditacije – predhodna ocenitev do 

30.9.2012, 

realizirano 8.6.2012 
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8.2. Kazalniki kakovosti 

 

Tabela: Kazalniki kakovosti za leto 2012 
 

 

Številka 

KK 
Ime Kazalnika *  Števec Imenovalec VREDNOST 

21 
Razjede zaradi pritiska 

(RZP)* 
 Vsi pacienti z RZP 

Število sprejetih 

pacientov, akutnih in 
neakutnih 

 

  1. kv 18 1095 0,16 

  2. kv 12 813 0,15 

  3. kv 16 756 0,21 

  4. kv 9 898 0,01 

   
Št. pacientov, ki 

so pridobili RZP v 
bolnišnici 

število sprejetih 
pacientov, akutnih in 

neakutnih 

 

 

 
 1. kv 1 1095 0,001 

  2. kv 3 813 0,004 

  3. kv 1 756 0,001 

  4. kv 2 898 0,002 

22 
Čakalna doba za CT* za 
hospitalizirane paciente 

 
število čakalnih 

ur od naročila do 

izvedbe CT 

število bolnikov, ki 
jim je bila izvedena 

CT v času 

hospitalizacije 

povprečno 
št. ur 

čakanja na 
CT od 

naročila do 
izvedbe 

  1.kv 69,3 158 0,44 

  2.kv 52,55 182 0,29 

  3 kv. 45,12 142 0,32 

  4 kv. 51,5 157 0,33 

42 

 

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

odpustu 

 Število pacientov, 
ki jim je bila ob 

odpustu 
predpisana 

acetilsalicilna 
kislina  

Število vseh 
pacientov starejših 
od 18 let sprejetih v 

bolnišnico zaradi 
AMI ( ICD 10: I21, I 

22). 

 

  1.kv 8 21 0,38 

  2.kv 17 9 1,89 

65 

 

Poškodbe z ostrimi predmeti 
(osebje) 

 število 
sporočenih 

poškodb z ostrimi 
predmeti 

Število zaposlenih 
zdravstvenih 

delavcev s polnim 
delovnim časom 

 

  1.kv 0 138 0 

  2.kv 2 138 0,014 

  3 kv. 0 138 0 

  4 kv. 0 138 0 



LETNO POROČILO ZA LETO 2012 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

23 

Tabela: Primerjava KK za odboje 2009 - 2012 

67 

 

Padci pacientov  vsi padci 
hospitaliziranih 

pacientov  

število bolnišnično 
oskrbnih dni,  

 

 

  1. kv 28000 9359 2,99 

  2. kv 16000 8090 1,98 

  3. kv 7000 6543 0,93 

  4. kv 20000 6764 2,96 

   vsi padci 
hospitaliziranih 

pacientov s 
postelje 

število bolnišnično 
oskrbnih dni,  

 

 

  1. kv 10000 9359 1,07 

  2. kv 12000 8090 1,48 

 

 

 3. kv 6000 6543 0,92 

  4. kv 10000 6764 1,48 

71 

 

Kolonizacija z MRSA  število bolnikov, 
ki so MRSA 
pridobili v 

bolnišnici v 
tekočem letu 

(MRSA ugotovljen 
v katerikoli 

kužnini, odvzeti > 
48h po sprejemu) 

število vseh 
bolnikov, pri katerih 
smo ugotovili MRSA 
v tekočem letu. 

. 

 

  1. kv 5 23 0,217 

  2. kv 8 16 1,33 

 

 

 3. kv 4 28 0,14 

  4. kv 11  22 0,5 

 Izkušnje odraslih pacientov 
v akutni bolnišnici 

150 Izvedena anketa 

Kazalniki kakovosti v obdobju  2009 2010 2011 2012 

Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni 1,48 1,14 0,45 1,2 

- Število padcev 54 39 15 38 

- Število oskrbnih dni 36301 34228 33567 30657 

Kolonizacija z MRSA   0,31 0,31 

   22 28 

   70 89 

Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)   0,054 0,052 

   6 2 

   111 138 

Razjede zaradi pritiska (RZP)*pridoblj. V BT 0,002 0,002 0,0004 0,002 

 8 8 3 7 

 3563 3557 3661 3562 
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Tabela: Nove KP in KP v izvajanju 

Podatki o številu obravnavanih KP so približni, ker se KP spremljajo še v papirni obliki in 

izpolnjene KP ostanejo tudi v popisih bolezni. 

BT je v konzorciju bolnišnic za vpeljavo e - KP. V izdelavi je posodobljena e - KP 

Zunajbolnišnična pljučnica. V konzorciju so 4 bolnišnice. 

 

 

 8.4. Notranji nadzori v Bolnišnici Topolšica za leto 2012 

 

8.4.1. Notranji nadzor v zdravstveni negi 

 

Notranji nadzor se izvaja v zdravstveni negi napovedano in sicer je bil izveden nadzor 

kategorizacije bolnikov s pregledom ustreznosti izpolnjevanja negovalne dokumentacije, kjer so 

bile prisotne odgovorna dipl. m. sestra oddelka in pomočnica direktorja za zdravstveno nego.   

Dvakrat v letu 2012 je bil izveden interni strokovni nadzor za področje zdravstvene nege. Podrobno 

opredeljeno pri poročilu ZN.  

 

8.4.2. Izredni notranji strokovni nadzor 

V BT sta bila izvedena dva izredna strokovna nadzora, ki jih je odredil direktor. Komisija je 

preučila celotno obravnavo izbranega bolnika, pridobila je informacije o poteku obravnave iz pisne 

dokumentacije ( popis bolezni,temperaturne liste, izvidi) in iz pogovorov z lečečimi zdravniki kjer 

je potekala hospitalizacija. 

8.3 Klinične poti 

 

ODDELEK/ENOTA 

 

KLINIČNA POT V uporabi od 

leta 

Št. obravnav KP v 

l. 2012  

PLJUČNI Zunaj bolnišnična pljučnica 2007  

 Zunaj bolnišnična pljučnica 2012 11 

 Poslabšanje KOPB 2007 5 

 Poslabšanje astme 2009 1 

 KP PLJUČNI RAK 2011 2 

 KP za vključitve v 

rehabilitacijo 

2012  

 KP PLJUČNA PUNKCIJA 2012  

NEGOVALNI Neakutna obravnava bolnika 2008  

 Akutno poslabšanje B v na 

neg.odd. 

2008  

 MOR - 1 2010 377 

END.CENTER PEG 2011  
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Rezultati: 

Komisija je ugotovila , da je diagnostika narejena strokovno in z dobro klinično prakso. Pokazala se 

je ena pomanjkljivost in sicer neusklajenost časov na medicinskih napravah - pri pregledu 

dokumentacije- so bili časi na izpisih različni.  

Korektivni ukrep: 

Uskladiti čase medicinskih naprav, za kar je potrebno veliko aktivnosti, tudi integriranje naprav v 

bolnišnični informacijski sistem. Koordinator izvedbe naloge je vodja informatike in PDZN. 

 

 

8.5. Izvedeni zunanji nadzori sistema vodenja 

 

Pred akreditacijska presoja za pridobitev akreditacije po standardu NIAHO ( Det Norske Veritas - 

DNV ) je bila izvedena 7. in 8. junija 2012. Poročilo je dostopno na www.boltop.si in priloga LP. 

Samoocena in vloga za pridobitev certifikata Bolnišnica za promocijo zdravja februar 2012- 

pridobitev certifikata april 2012 

 

 

8.6. Analiza pritožb, pripomb in pohval 

 

V letu 2012 so v Splošno-pravno kadrovsko službo bile naslovljene 3 pritožbe in vse so bile 

uspešno rešene in v sprejemljivem času. 

Tabela pritožb za leto 2012 

Zap. št. 

pritožbe 

Datum 

prispetja 

Vrsta 

pritožbe 

Pristojni 

delavec 

Datum 

rešitve 

Opombe 

01 2.3.2012 Odpustno 

pismo  

SPKS 23.3.2012 Pritožba posredovana… Zdravniški zbornici 

Slovenije, ki se je v predmetni zadevi 

obrnila na Bolnišnico Topolšica. V 

predmetni zadevi se je izvedel izredni 

strokovni nadzor sicer že 29.9.2010. 

02 

 

 

26.4.2012 Izguba 

pripomočka 

bolnika 

SPKS 9.5.2012 Neutemeljena pritožba glede izgube 

pripomočka v  času hospitalizacije.  

03 

 

 

18.7.2012 Osnovno 

sredstvo od 

bolnika se ni 

našlo 

SPKS 18.7.2012 Neutemeljena pritožba- sredstvo se je našlo. 

  

 

  

Na naslov Bolnišnice Topolšica je prispelo veliko vlog po za kopije dokumentov po Zakonu o 

pacientovih pravicah, Zakonu o dedovanju, Zakona o odvetništvu in Zakona o sodišču. 

Pohvale se v BT vpisujejo pacienti, obiskovalci v zvezek s pohvalami in se lahko napišejo in oddajo 

v nabiralnike na oddelkih. Pohvale se objavljajo v Boltop novicah 1x mesec. 

 

http://www.boltop.si/
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8.7. Register tveganj 

V letu 2012 smo vzpostavili Register tveganj Bolnišnice Topolšica. Pravilnik Register tveganj smo 

integrirali v sistem kakovosti in za prihodnje leto zapisali  tveganja z najvišjimi ocenami in ukrepe s 

skrbniki in roki.  

 

8.8. Izboljšave na področju kakovosti v Bolnišnici Topolšica za leto 2012 

A) V mesecu avgustu 2012 smo v bolnišnici izdali prve Boltop novice v namen boljše 

informiranosti zaposlenih in izboljšanega notranjega komuniciranja. Uredniški odbor si je zastavil 

cilj, da v mesecu septembru na prvi jesenski dan izda glasilo BT, ki je informativne, strokovne in 

družabne narave. V letu 2012 je bilo izdano 7 Boltop novic in 2 številki glasila Bolnišnice 

Topolšica z imenom Topličnik. 

B) Na podlagi neželenega dogodka z dne 3.1.2012, je PDZN po analizi dogodka zapisala  naslednje 

ukrepe: preverjanje  negovalnega osebja o upoštevanju 7P pravil, vodje oddelkov opozarjajo PDZN 

v primeru povečanega obsega dela in kadrovskih izpadih, aktivacija skupine za pripravo standardov 

in izdelava delovnih navodil za zdravstveno nego.  

D) V bolnišnici Projektna skupina vodi projekt Poraba zdravil na pacienta pri procesu Obvladovanje 

procesa oskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki v Bolnišnici Topolšica. Spremljanje in 

beleženje porabe zdravil na pacienta prinaša prednosti - od zmanjšanja stroškov, do natančnejšega 

beleženja porabljenih zdravil, vseh zapisov, kaj natančno je bilo aplicirano in kdaj, kdo in komu. 

Več pri poročilu informatike in zdravstvene nege. 

E) Reševanje neskladnosti po DIAS: 

NC-1-6 Pacientove pravice NC 1 (neskladnost 1. 

kategorije) 

 

 

PR.3 

Zahteva (opis): PR.3 – Informirano soglasje 

Bolnišnica mora od vsakega pacienta ali pooblaščenega zastopnika pridobiti informirano soglasje v pisni 

obliki, in sicer za nudenje medicinske in/ali kirurške oskrbe, razen v urgentnih primerih. Soglasje mora 

vsebovati pojasnilo tveganj, koristi in alternativnih možnosti v primerih visoko tveganih posegov, anestezije 

in sodelovanja v raziskovalnih projektih, kot določata medicinsko osebje in zakonodaja. 

 

Soglasje za anestezijo v enoti Endoskopski center je pripravljeno in se daje v podpis bolnikom, ki 

prejmejo anestezijo. 

 

 



LETNO POROČILO ZA LETO 2012 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

27 

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.  

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

v skladu z zakonskimi določili o obveznem notranjem revidiranju poslovanja sodeluje z zunanjimi 

izvajalci. V letu 2012 v bolnišnici ni bilo izvedenega notranjega revidiranja poslovanja.  

V  Bolnišnici Topolšica v okviru službe za finance in ekonomiko tekoče nadziramo delo z 

izvajanjem notranjega finančnega nadzora, in sicer v okviru izvajanja nalog te službe 

spremljamo dejavnost bolnišnice na različnih področjih: 

o mesečno spremljanje in analiziranje realizacije programa zdravstvenih storitev po 

pogodbi z ZZZS, 

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, 

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. 

Poudarek na notranjih kontrolah je tudi na drugih področjih delovanja bolnišnice. V letu 2012 je 

bila posebna pozornost usmerjena na področje urejanja internih predpisov, tako v obliki 

pravilnikov, organizacijskih predpisov, navodil za delo, opredelitvi procesov, razmejitvi pristojnosti 

in odgovornosti in podobno. Cilj bolnišnice je pridobitev certifikata po standardu ISO 9001.  

V letu 2012 smo s pomočjo zunanjega izvajalca vzpostavili Register tveganj Bolnišnice Topolšica. 

Prepoznavanje tveganj je bilo izvedeno glede na izvor poslovnih tveganj (zunanja in notranja 

tveganja). Postopek opredelitve in ocenjevanja tveganj je potekal s pomočjo intervjujev. Za vsako 

poslovno tveganje je bila podana ocena z vidika verjetnosti nastopa negativnega dogodka in z 

vidika posledic. Za opredeljena in ocenjena tveganja so se določili ukrepi in/ali notranje kontrole, 

katerih cilj je zmanjšanje ugotovljenega in ocenjenega tveganja na za zavod sprejemljivejšo raven. 

Pred določanjem odziva na opredeljena in ocenjena tveganja se je ugotavljala ustreznost 

oblikovanja in delovanja obstoječih notranjih kontrol. Za vsak ukrep/notranjo kontrolo se je 

določila odgovorna oseba in rok za izvedbo. 
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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 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 2012 

Primerno kontrolno okolje 50 % 50 % 50 % 50% 

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

Upravljanje s tveganji 25% 50% 50% 50% 

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

Obvladovanje tveganj z notranjim 

kontroliranjem 

50% 50% 50% 75% 

Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 50% 50% 50% 75% 

Ustrezen sistem nadziranja 25% 50% 50% 50% 

 

Sestavni del letnega poročila je Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na obrazcu, 

katerega oblika je predpisana. 

  

 

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 (rehabilitacija 

bolnikov s KOPB, astma šola, 

prehranske ambulante). 
 
Pridobivanje novih virov financiranja 

razvojnih projektov (javno zasebno 

partnerstvo – rekonstrukcija objektov, 

proračun RS – sredstva za RTG, UZ, 

opremo za intenzivo in endoskopijo). 
 

Predlog širitve programa po 

pogodbi z ZZZS za leto 2013. 

 

 

 

Priprava DIIP-ov za pridobitev 

proračunskih sredstev. 

 

Marec 2013 

 

 

 

Marec - Junij 2013 
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Izboljšanje nastanitvenih pogojev za 

bolnike. 

Dokončanje  energetske sanacije 

in izvedba rekonstrukcije 

objektov.  

Junij 2013 
 

 

Uspešen razvoj in vzdrževanje 

medicinske opreme. 

 

Uvedba e-poštnega poslovanja. 

Pridobitev sredstev 

 

 

Uporaba enotnega 

klasifikacijskega načrta. 

September 2013 

 

 

 

April 2013 

Jasno razmejene pristojnosti oddelkov 

in posameznikov. 

Razvoj in upravljanje organizacijske 

kulture. 

Okrepiti znanstveno raziskovalno 

dejavnost 

Dokončanje sistemizacije.  

 

 Izobraževalne delavnice  

 

Sodelovanje v znanstvenih 

raziskavah 

Maj 2013.  

 
 Oktober 2013 

 

 

November 2013 

 

 
 
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, projekte in investicije, ki temeljijo na ocenah ter primerjavi stroškov in učinkov, 

 presojanje oz. ugotavljanje uspešnosti doseganja rezultatov. 

 

V letu 2012 smo  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 pomembno 

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

dejanj na lokalno ter širše družbeno okolje. 

 

Vizija Bolnišnice Topolšica je, da bo na področju svojega delovanja dosegla odličnost, v širšem 

okolju pa prepoznana kot nosilec dviga kvalitete življenja.  To bomo dosegli z zagotavljanjem 

zdravstvenih storitev na nivoju opredeljenem s standardi, ki jih uvajamo, partnerskimi odnosi z 

ostalimi subjekti v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije in lokalne skupnosti, odgovornim 

odnosom do okolja in nenehno skrbjo za dobre in kvalitetne odnose med zaposlenimi v bolnišnici. 
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12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 

POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

 

 

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

 

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 

Izpolnjen obrazec v tabeli je priloga k Letnemu poročilu za leto 2012. 

12.1.1.1. Kadri in izobraževanje 

Na dan 31. 12. 2012 je bilo v Bolnišnici Topolšica zaposlenih 240 delavcev, od tega je 21 delavcev 

zaposlenih za določen čas. Med zaposlenimi za določen čas je 1 direktor, 1 pomočnik za 

gospodarske zadeve, 1 zdravnica, ki opravlja prilagoditveno obdobje v skladu z odločbo ministrstva 

za zdravje, izdano v postopku priznanja poklicne kvalifikacije doktor medicine, (specialistka 

pnevmologije), 1 zdravnica po opravljenem sekundariatu do izteka delovnega dovoljenja, 1 

zdravnik specializant do izteka delovnega dovoljenja, 4 pripravniki-tehniki zdravstvene nege, 7 

srednjih medicinskih sester, 1 delovna terapevtka, 1 fizioterapevt, 1 zdravstveni administrator, 1 

delovodja in 1 vzdrževalec perila. 

Razlog v zaposlitvah za določen čas je v nadomeščanju odsotnih delavcev, to je koriščenja 

porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka (9 delavk) ter v povečanem obsegu dela 

(3 delavci). 

Bolnišnico finančno bremeni 225 delavcev. Plače in drugi stroški v zvezi z delom so bili za 4 

tehnike zdravstvene nege in 3 zdravnike specializante financirani iz drugih virov. Razliko do 240 

predstavljajo delavke, ki so na porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka (15 

delavk). 

Zdravniki: 

Na dan 31. 12. 2012 je bilo zaposlenih 21 zdravnikov, od tega 13 zdravnikov specialistov (vključno 

z direktorjem). 1 zdravnica specialistka je zaposlena za 20% delovnega časa, 5 zdravnikov 

specializantov ter 2 zdravnici po opravljenem strokovnem izpitu in 1 zdravnica specializantka, ki 

opravlja prilagoditveno obdobje v skladu z odločbo ministrstva za zdravje, izdano v postopku 

priznanja poklicne kvalifikacije doktor medicine. 

V letu 2012 je bilo iz pogodb o zaposlitvi zaposlenih 17,28 zdravnikov iz ur za opravljanje rednega 

dela, 1,42 zdravnikov iz ur nadur in 4,72 zdravnikov iz ur za dežurstva. 

Po pogodbi z ZZZS za izvajanje zdravstvenih storitev imamo priznanih 24,56 nosilcev, in sicer: 

 15,07 nosilcev za program akutne bolnišnične dejavnosti, 

 0,17 nosilca za program ne akutne bolnišnične dejavnosti,  

 9,32 nosilcev za program specialistično ambulantne dejavnosti: 

  -  8,32 nosilca za ambulante in FD brez RTG in CT, 

  -  0,47 nosilca za RTG, 

  -  0,53 nosilca za CT.  

12.1.1.2. Zaposlovanje: 

Do 31. 12. 2012 smo sklenili 14 pogodb o zaposlitvi z novimi zaposlenimi, in sicer: 

 1 direktor (4 letni mandat), 

 1 pomočnik direktorja za gospodarske zadeve (vezan na mandat direktorja), 
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 1 zdravnica po opravljenem sekundariju (določen čas; vezano na delovno dovoljenje), 

 1 zdravnik specializant iz klinične mikrobiologije (določen čas; vezano na delovno 

dovoljenje), 

 1 fizioterapevtka (nedoločen čas; zaposlitev je bila potrjena že v finančnem načrtu za leto 

2011), 

 1 fizioterapevt (določen čas; nadomeščanje odsotne delavke – porodniška), 

 1 delovna terapevtka (določen čas; nadomestitev delavke, ki ji je prenehalo delovno 

razmerje),  

 1 strežnica (določen čas; povečan obseg dela) 

 4 srednje medicinske sestre (določen, čas; nadomeščanje odsotnih delavk – porodniška), 

 1 diplomirana medicinska sestra (nedoločen čas; zaposlitev je bila potrjena že v finančnem 

načrtu za leto 2011), 

 1 vzdrževalec perila (določen čas; nadomeščanje odsotne delavke). 

Pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas sta bili sklenjene zaradi nadomestitve odhodov zaposlenih  

zaradi upokojitve. 

12 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. 

12.1.1.3. Odhodi: 

V obdobju od januarja do decembra 2012 je delovno razmerje prenehalo 27 delavcem: 

 15 pripravnikom zdravstvene nege, 

 3 strežnice, 

 4 srednje medicinske sestre, 

 1 vzdrževalka perila, 

 2 dipl. delovna terapevta, 

 1 voznik, 

 1 zdravstveni administrator. 

12.1.1.4. Porodnice: 

Povprečno je bilo na mesec do 31. 12. 2012 evidentiranih 9,40 porodnic. Na dan 31.12.2012 dve 

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

12.1.1.5. Izkoriščenost delovnega časa 

V letu 2012 je bila delovna obveznost posameznega zaposlenega za polni delovni čas 2088 ur oz. 

261 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 za obdobje januar – december 2012: 

 

Število zaposlenih v  
breme BT 

                    

I. efektivni delovni čas 
odsotnosti z dela  

  

  redne ure nadure dežurstvo skupaj 

letni 

dopust izobraž. praznik boleznine št.dopust 

izredni 

dop. skupaj skupaj 

                          

2012 169,62 4,12 9,55 183,30 28,53 5,15 9,90 7,91 0,23 0,28 52,00 235,29 

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 
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Število zaposlenih - refund. 

         
II. 

boleznine 

nad 30 dni 

poškodbe 
nega 

dr.člana krv.dan 
invalidnin
a 

udel.na 
sod. voj.vaje starševski dopust skupaj 

                      

  2012 3,71 0,82 0,82 0,05 2,00 0,02 0,01 9,48 16,92 

  2011 3,48 0,53 0,70 0,05 2,25 0,01 0,01 8,78 15,82 

  V letu 2012 je bilo odsotnih z dela po urah skupaj 69 delavcev, in sicer 52 delavcev v breme 

bolnišnice in 16,92 delavcev, katerih odsotnosti so se refundirale. V povprečju je bilo mesečno 

odsotnih z dela 5,74 delavca.  

12.1.1.6. Izobraževanje 

I. 

Na dan 31. 12. 2012 je bilo v veljavi 16 pogodb o izobraževanju ob delu za doseganje višje stopnje 

izobrazbe.  

13 pogodb o izobraževanju je bilo sklenjenih že v prejšnjih letih, in sicer; 

 7 pogodb o izobraževanju ob delu je sklenjenih za izobraževanje na področju nege, 

 1 pogodba o izobraževanju ob delu na področju podiplomskega izobraževanja iz 

farmacije, 

 2 pogodbi o izobraževanju ob delu na področju podiplomskega izobraževanja, smer  

 management,  

 1 pogodba o izobraževanju na podiplomskem magistrskem študiju podjetništva na GEA 

College-Fakulteti za podjetništvo, 

 1 pogodba o izobraževanju na področju transakcijske analize ter na področju vedenjsko 

kognitivne terapije 

 1 pogodba o izobraževanju na doktorskem študiju iz smeri biomedicine. 

3 pogodbe o izobraževanju so bile sklenjene v letu 2012, in sicer; 

 1 pogodba o izobraževanju na podiplomskem magistrskem študiju na področju 

biomedicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani, 

 1 pogodba o izobraževanju za doktorski študij na področju biomedicine na Medicinski 

fakulteti v Ljubljani, 

 1 pogodba o izobraževanju na visokošolskem strokovnem študijskem programu 

Zdravstvena nega. 

Prav tako smo sklenili 3 pogodbe o zaposlitvi za opravljanje specializacije, katere plačnik je 

bolnišnica, in sicer  iz področja: 

 radiologije, 

 klinične psihologije, 

 laboratorijske medicine. 

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 bila 

za zaposlene v vseh dejavnostih organizirana interna izobraževanja z domačimi in zunanjimi 

predavatelji.  

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

izobraževanj, strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj. Sodelovali so kot predavatelji in avtorji 
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pisnih prispevkov na strokovnih domačih in mednarodnih srečanjih, predavanjih za laično javnost, v 

medijih, ipd.. 

III. 

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

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

vse novo zaposlene.  

12.1.1.7. Invalidi 

Na dan 31. 12. 2012 je bilo v bolnišnici zaposlenih 22 invalidov, od tega 11 zdravstvenih delavcev 

ter 11 ne zdravstvenih delavcev. 8 je invalidov II. kategorije, 14 III. kategorije. 

Delež zaposlenih invalidov v Bolnišnici Topolšica je na dan 31. 12. 2012 9,16%. Od 1. 5. 2007 

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

povprečno 14,55 invalidov na mesec. Do 31. 12. 2012 smo povprečno za 7,41 invalidov mesečno 

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

prispevkov in nagrade za preseganje kvote). 

Pri vseh invalidih je vzrok invalidnosti bolezen. V letu 2012 je bil podan en predlog za obravnavo 

zaposlene delavke pred komisijo prve stopnje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Zaradi visokega deleža zaposlenih invalidov v Bolnišnici Topolšica se pojavljajo težave pri 

razporeditvi delavca po prejeti odločb o invalidnosti, vendar smo jih v letu 2012 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, 

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

Izvedeni ukrepi: 

 napotitev zaposlenih delavcev na obdobne zdravstvene preglede v skladu Zakonom o 

varnosti in zdravju pri delu, 

 izvedena sta bila tri izobraževanja oziroma usposabljanja na temo varstva pri delu. 

12.1.2. Ostale oblike dela 

Bolnišnica Topolšica je tudi v letu 2012 zaradi še vedno premajhnega števila zaposlenih zdravnikov 

specialistov zagotavljala izvajanje zdravstvene dejavnosti s sklepanjem podjemnih pogodb z 

zdravniki specialisti. Zaradi zaposlitve zdravnikov specialistov v letu 2011, se je obseg le-teh v letu 

2012 občutno zmanjšal. Posledično se je sicer povečal obseg sredstev, namenjenih za redne plače 

zdravnikov na podlagi pogodb o zaposlitvi, občutno pa se je v letu 2012 zmanjšal obseg sredstev, 

izplačanih na podlagi podjemnih pogodb, sklenjenih z zunanjimi izvajalci, to je zdravniki. Največji 

delež sredstev, ki se je v letu 2012 izplačeval na podlagi podjemnih pogodb oziroma drugih pogodb 

civilnega prava, je bil na področju radiologije, saj v bolnišnici nimamo zaposlenega lastnega 

specialista radiologije. Bolnišnica je v letu 2012 sklenila pogodbo o zaposlitvi s specializantko iz 

radiologije. 

Da dosežemo zadostno število zaposlenih zdravnikov tako specialistov kot specializantov, bomo 

svojo politiko zaposlovanja še bolj aktivirali v smeri vabljenja in spoznavanja same Bolnišnice 

Topolšica tako zdravnike po opravljenem strokovnem izpitu, torej zdravnike brez specializacije kot 

tudi že študente medicine. 
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Bolnišnica je v letu 2012 sklenila tudi podjemno pogodbo z magistro farmacije. Verifikacijska 

komisija, ki dela pod okriljem Ministrstva za zdravje, je namreč za delovanje lekarne v bolnišnici 

izrekla pogoj, da mora biti v lekarni ves čas delovanja prisoten en magister farmacije. Glede na to, 

da ima bolnišnica zaposleno samo eno magistro farmacije, je bilo potrebno zagotoviti ustrezno 

nadomeščanje. Nadomeščanje zagotovili s sklenitvijo civilne pogodbe z zunanjo magistro 

farmacije.  

Zaradi izvedbe projekta energetske sanacije bolnišnice, smo v letu 2012 sklenili tudi podjemno 

pogodbo z zunanjim sodelavcem, inženirjem strojništva. 

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

Bolnišnica Topolšica je v letu 2012 omogočila specializacijo z znanim plačnikom dvema 

zdravnicama, in sicer za specializacijo iz radiologije ter iz specializacije iz interne medicine 

(pričetek nastopa specializacije je bil določen zaradi nastopa porodniškega dopusta zdravnice). 

V letu 2012 je bolnišnica sklenila pogodbi o izobraževanju z dvema zdravnicama specialistkama, in 

sicer za podiplomski študij iz biomedicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter za doktorski študij 

iz biomedicine, prav tako na Medicinski fakulteti v Ljubljani.  

Prav tako je bolnišnica sklenila pogodbo o izobraževanju za sofinanciranje visokošolskega študija 

za pridobitev izobrazbe diplomirana medicinska sestra. 

V letu 2012 je pričel s specializacijo iz klinične psihologije psiholog, zaposlen v bolnišnici, prav 

tako pa smo v letu 2012 sklenili pogodbo o zaposlitvi s specializantko iz laboratorijske 

biomedicine. 

Strokovno izobraževanje zaposlenih se je izvajalo na kongresih, simpozijih, z obveznim 

obnavljanjem licenc zdravstvenega kadra ter na raznih seminarjih in konferencah. Strokovna 

izobraževanja so bila v letu 2012 selekcionirana izključno po kriteriju nujnih potreb za delovni 

proces. 

V letu 2012 je bil v bolnišnici izveden seminar na temo letnih razgovorov kot izjemno pomembnem 

pripomočku vodjem, s katerim le-ti in sodelavci lažje določijo cilje v prihodnje na ravni 

organizacijske enote, kar je podlaga tudi za določitev ciljev na ravni celotne bolnišnice kot tudi 

karierni razvoj in potrebna izobraževanja posameznega zaposlenega.  

Bolnišnica Topolšica je tudi v letu 2012 nadaljevala s prakso omogočanja pripravništva 

zdravstvenim tehnikom. Na podlagi izdane odločbe Ministrstva za zdravje o podelitvi naziva 

učnega zavoda Bolnišnici Topolšica, smo nadaljevali z izvajanjem praktičnega pouka dijakov 

zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov. 

Bolnišnica Topolšica tudi sodeluje pri izvajanju klinične prakse za študente rednega študija 

visokošolskega strokovnega študijskega programa Radiološka tehnologija I. stopnje ter klinične 

prakse na visokošolskem študijskem programu I. stopnje Ortotika in protetika. Prav tako 

sodelujemo pri izvajanju kliničnega usposabljanja tako rednega kot izrednega študija študijskega 

programa Zdravstvena nega I. stopnje. 

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

Nobena dejavnost bolnišnice ni bila oddana zunanjim izvajalcem. 
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12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2012 

 

Izpolnjen obrazec v Excelovi tabeli je priloga k Letnemu poročilu za leto 2012. Obrazec vsebuje 

podatke o nabavi 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 sofinancirane s strani kohezijskih skladov 

Skupni obseg investicijskih vlaganj v letu 2012 je znašal 2.416.995 EUR, kar je 77,08% 

planiranih investicijskih odhodkov po finančnem načrtu za leto 2012. Razlog za tako veliko 

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

planom. 

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.  

 

Investicijska vlaganja v letu 2012
REALIZACIJA v 

EUR
PLAN

Ind 

R12/P12

Investicije v opremo 145.307 6,01% 100,00% 308.294 47,13

medicinska oprema aparati in naprave 99.951 4,14% 68,79% 144.774 69,04

nemedicinska oprema, aparati in naprave 27.449 1,14% 18,89% 26.000 105,57

računalniška oprema 17.907 0,74% 12,32% 137.520 13,02

Investicije v nepremičnine 2.251.786 93,16% 100,00% 2.809.537 80,15

zgradbe, energ. sanacija in rekonstrukcija 2.251.786 93,16% 100,00% 2.809.537 80,15

Neopredmetena dolgoročna sredstva 19.903 0,82% 100,00% 17.700 112,44

programska oprema in licence skupaj 19.903 0,82% 100,00% 17.700 112,44

Investicijska vlaganja skupaj 2.416.995 100% 100,00% 3.135.531 77,08

DELEŽ

 
 

a) Investicije v opremo: 

Investicije v opremo so bile v letu 2012 realizirane v višini 145.307 EUR, kar pomeni, da je bilo 

realiziranega 47,13% plana.  

V medicinsko opremo, aparate in naprave je bilo skupaj investiranih 99.951 EUR, realizacija 

plana je 69,04%.  

Nabavljena je bila naslednja medicinska oprema:  

- v skupni višini 23.402 EUR je bila nabavljena oprema za respiratorni laboratorij, 

- v višini 7.882 EUR so bila nabavljene infuzijske črpalke, 

- v višini 2.978 EUR je bila nabavljena oprema za potrebe fizioterapijo, 

- za potrebe biokemičnega laboratorija smo nabavili centrifugo v višini 5.674 EUR, 

- nabavili smo sondo ultrazvoka v višini 14.720 EUR, 

- za potrebe diabetološke ambulante smo nabavili laser K-1200 v vrednosti 13.731 EUR, 

- za potrebe funkcionalne diagnostike smo nabavili aparate v višini 4.822 (stimulator in EKG MAC), 

- nabavljen je bil čistilec zraka  znesku 5.074 EUR za potrebe endoskopskega centra, 

- nabavljen je bil drobni inventar za medicinske potrebe v skupnem znesku 1.429 EUR, 
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- iz doniranih sredstev je bil nabavljen mešalec za mazila v znesku 2.976 EUR, 

- podarjeno smo dobili tri kompresorje za inhalatorje v skupni vrednosti 234 EUR. 

V nemedicinsko opremo, aparate in naprave je bilo investirano 27.449 EUR, in sicer za: 

- nabavljen je bil pomivalni stroj v vrednosti 547 EUR za jedilnico, 

- odkupili smo vozilo VW GC (poslovni najem) v vrednosti 12.074 EUR, 

- za potrebe vzdrževanja zunanjih površin smo nabavili kosilnico v vrednosti 736 EUR, 

- iz doniranih sredstev smo nabavili pomivalni stroj in telefaks v skupni vrednosti 677 EUR, 

- nabavila se je oprema za potrebe počitniških kapacitet v skupni vrednosti 1.137 EUR, 

- nabavljen je bil drobni inventar v skupni vrednosti 12.278 EUR; 

o telefoni in mobiteli v skupni vrednosti 3.375 EUR, 

o pisarniške stole v vrednosti 5.156 EUR, 

o ročni čitalniki črtne kode v vrednosti 2.078 EUR, 

o sesalec v vrednosti 265 EUR, 

o varilnik v vrednosti 189 EUR, 

o brusilni stroj v vrednosti 260 EUR, 

o diktafoni v skupni vrednosti 955 EUR. 

V pohištvo za medicinsko dejavnost je bilo vloženih skupaj 17.022 EUR. 

V računalniško opremo (računalniki, tiskalniki, monitorji) je bilo investiranih 17.022 EUR, to je 

13,02% 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. 

Investicije v oba projekta skupaj so v letu 2012 znašale 2.251.786 EUR, to je v višini 80,15% 

planiranih sredstev za leto 2012. Razlaga o poteku investicije je v poglavju 12.2.2.. 

c) Investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva: 

V letu 2012 je bilo v neopredmetena dolgoročna sredstva, in sicer v programsko opremo, 

investiranih 19.903 EUR, kar presega plan za 12,45%. 

V višini 19.292 EUR se je investiralo v posodobitev računalniškega omrežja, v znesku 467 EUR 

smo investirali v nadgradnjo šifranta BIRPIS (ta sredstva smo pridobili iz EU) ter v znesku 143 smo 

pridobili dodatno licenco za vodenje osnovnih sredstev. 

 

 

12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije 

 
 

V letu 2012 so bile v okviru projekta energetske sanacije bolnišnice izvedene naslednje aktivnosti: 

 

- Dne 12.4.2012 je bilo na Portalu javnih naročil pod številko JN4008/2012 objavljeno javno 

naročilo z oznako JN 3/2012 za izvedbo energetske sanacije stavb Bolnišnice Topolšica. 

 

- Dne 28.5.2012 je Bolnišnica Topolšica izdala Odločitev o oddaji javnega naročila 

ponudniku ESOTECH d.d., Velenje. 
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- Dne 3.7.2012 so člani sveta zavoda na svoji 15. seji Sveta zavoda Bolnišnice Topolšica 

sprejeli: 

o sklep, ki glasi: »Sprejme se poročilo direktorja o investicijski in projektni 

dokumentaciji ter postopkih pridobivanja te dokumentacije s predlogi aktivnosti 

glede nadaljevanja investicijskih projektov.« 

o sklep, ki glasi: »Člani SZ BT se strinjajo, da se bolnišnica za financiranje izvedbe 

Energetske sanacije stavb BT zadolži v višini 650.000 EUR.«  

o sklep, ki glasi: »Člani SZ BT pooblaščajo direktorja, da izpelje celotno izvedbo 

projekta investicije v skladu z Uredbo o pogojih zadolževanja pravnih oseb iz 87. 

člena Zakona o javnih financah in izvede potrebne postopke za pridobitev kredita.« 

 

- V mesecu juliju 2012 so potekala pogajanja z izbranim izvajalcem del po javnem naročilu.  

- Dne 30.7.2012 je bila podpisana pogodba za izvedbo energetske sanacije stavb Bolnišnice 

Topolšica in hkrati aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo energetske sanacije stavbe Planika. 

- Takoj po podpisu pogodbe so se pričela dela na gradbišču: 

o V začetku novembra 2012 je bil odprt prvi prenovljen bolniški oddelek v tretjem 

nadstropju objekta Planika.  

o Nadaljevala se je prenova oddelka v drugem nadstropju ter v mansardi objekta 

Planika.  

o Izvajala se je sanacija fasade in nameščala izolativna poševna in ravna streha objekta.   

- Dne 27.7.2012 je bil izdela noveliran Investicijski program za Planiko, ki je bil na seji sveta 

zavoda potrjen dne 21.11.2012. 

- Dne 30.11.2012 je bilo izdano pozitivno mnenje MZ za najetje dolgoročnega kredita. 

- Dne 21.12.2012 je bila dodeljena Finančna korekcija za operacijo. Ugovor na dodeljeno 

finančno korekcijo je bolnišnica na MZ posredovala 11.1.2013, dne 11.2.2013 je od MZ 

prejela zavrnitev ugovora. 

- Dne 28.12.2012 je bil podpisan Aneks k pogodbi z MZ, s katerim se je podaljšal rok izvedbe 

operacije do 30.4.2013.  

 

Odstopanja realizacije od plana: 

- Predvidena dinamika realizacije do podpisa pogodbe z izvajalcem je kasnila zaradi 

usklajevanja izvedbe energetske sanacije z aktivnostmi za kompleksno rekonstrukcijo 

objektov Bolnišnice Topolšica.  

- Ker izvedba kompleksne rekonstrukcije s finančnega vidika ni bila izvedljiva, se je 

energetska sanacija povezala samo z nujnimi vzdrževalnimi deli, tako da je zagotovljena 

racionalnost in izvedljivost projekta.  

- Hkrati z izvedbo sanacije se odpravljajo pomanjkljivosti, vezane na zapisnike inšpekcijskih 

služb v preteklosti. Gre za nujna investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi keramike, 

kanalizacijskega razvoda, tlakov in podov, elektro in vodovodnih instalacij, kar znatno 

povečuje obseg vseh del. Iz teh razlogov energetska sanacija napreduje počasneje, kot je 

bilo načrtovano, vendar gospodarnost investicijskega projekta to narekuje.  
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Primerjava s terminskim planom: 

Aktivnosti operacije po terminskem planu, 

izvedene do 31.12.2012:

Terminski plan izvedbe 

aktivnosti

Termin 

izvedbe/realizacije 

aktivnosti

Izdelava 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

Izdelava in potrditev IP julij 2010 julij 2012 za Planiko

Izdelava razpisne dok. GOI in SV. INŽ. avgust 2010 april - maj 2012

Javno naročanje GOI in SV. INŽ. september - oktober 2010 maj 2012

Izbor izvajalca in podpis pogodbe oktober 2010 junij - avgust 2012

Vgradnja energijsko varčnih oken
april - maj 2011

se realizira od 

septembra 2012 dalje

Vgradnja toplotne izolacije v strop proti strehi oktober 2010
se realizira od                        

oktobra 2012 dalje

Sanacija fasade na obeh stavbah
april - maj 2011

se realizira od 

septembra 2012 dalje

Sanacija obeh toplotnih podpostaj vkjučno s sanacijo na 

ogrevalnem sistemu junij - julij 2011

se realizira od 

septembra 2012 dalje

Sanacija razsvetljave 
junij 2011

se realizira od 

septembra 2012 dalje

Vgradnja senzorjev prisotnosti s povezavo časovnih stikal junij 2011  /

Vgradnja CNS avgust 2011 april 2013

Vgradnja solarnega sistema september - oktober 2010 marec 2013

Sanacija sistema za prezračevanje in klimatizacijo
julij - avgust 2011

se realizira od 

septembra 2012 dalje

Sanacija tlakov
september 2010

se realizira od                        

oktobra 2012 dalje

Nadzor in inženiring nov. 2010 - okt. 2011 od avgusta 2012 dalje

Energetski monitoring november 2011  /

Prevzem in dokončni obračun november 2011 maj 2013

 

Zaradi odstopanja od terminskega plana je bolnišnica na Ministrstvo za zdravje posredovala Vlogo 

za podaljšanje pogodbenega roka. Izvedba projekta je podaljšana do 30.4.2013, zaključek 

operacije pa do 10.6.2013 (rok za oddajo zadnjega zahtevka na MZ za refundacijo stroškov). 
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Višina aktiviranih sredstev za upravičene in neupravičene stroške in višina refundiranih 

sredstev za upravičene stroške do 31.12.2012: 

 Štev. ZZI

Znesek                                               

računov                  
brez DDV                           

v EUR

DDV                                
(neupravičeni 

strošek)                                     

v EUR

Znesek                                               

računov                                        
z DDV                                                              

v EUR

ZAHTEVANI 

ZNESEK                          
skupaj                                                                                         

upravičeni                           

strošek - 90%                        

v EUR

85% UE                                 
upravičeni                    

strošek                           

85% od 90%                       

v EUR

15%                      

Slovenija                                 
upravičeni                    

strošek                            

15% od 90%                       

v EUR

Datum                                

nakazila          

sredstev             

po ZZI                       

na TRR BT            

Skupaj ZZI št. 1: 55.083,42 11.016,68 66.100,10 49.539,60 42.108,66 7.430,94
 - UPRAVIČENI STROŠKI 55.044,00 11.008,80 66.052,80 49.539,60 42.108,66 7.430,94

 - NEUPRAVIČENI STROŠKI 39,42 7,88 47,30  /    /   /  
kontrolni seštevek 55.083,42 11.016,68 66.100,10 49.539,60 42.108,66 7.430,94

Skupaj ZZI št. 2 141.545,96 26.968,61 168.514,57 60.460,94 51.391,79 9.069,15

 - UPRAVIČENI STROŠKI 67.178,83 13.435,77 80.614,60 60.460,94 51.391,79 9.069,15

 - NEUPRAVIČENI STROŠKI 74.367,13 13.532,84 87.899,97  /    /   /  
kontrolni seštevek 141.545,96 26.968,61 168.514,57 60.460,94 51.391,79 9.069,15

Skupaj ZZI št. 3 249.346,73 48.651,40 297.998,13 124.525,20 105.846,42 18.678,78

 - UPRAVIČENI STROŠKI 138.361,34 27.672,26 166.033,60 124.525,20 105.846,42 18.678,78

 - NEUPRAVIČENI STROŠKI 110.985,39 20.979,14 131.964,53  /    /   /  
kontrolni seštevek 249.346,73 48.651,40 297.998,13 124.525,20 105.846,42 18.678,78

Skupaj ZZI št. 4 437.864,74 86.355,00 524.219,74 155.023,79 131.770,22 23.253,57

 - UPRAVIČENI STROŠKI 172.248,66 34.449,73 206.698,39 155.023,79 131.770,22 23.253,57

 - NEUPRAVIČENI STROŠKI 265.616,08 51.905,27 317.521,35  /    /   /  
kontrolni seštevek 437.864,74 86.355,00 524.219,74 155.023,79 131.770,22 23.253,57

Skupaj ZZI št. 5 1.049.529,39 207.443,53 1.256.972,92 564.836,54 480.111,05 84.725,48

 - UPRAVIČENI STROŠKI 627.596,15 125.519,24 753.115,39 564.836,54 480.111,05 84.725,48

 - NEUPRAVIČENI STROŠKI 421.933,24 81.924,29 503.857,53  /    /   /  

kontrolni seštevek 1.049.529,39 207.443,53 1.256.972,92 564.836,54 480.111,05 84.725,48

SKUPAJ zahtevki (1-5) 1.933.370,24 380.435,22 2.313.805,46 954.386,06 811.228,14 143.157,92

 - UPRAVIČENI STROŠKI 1.060.428,98 212.085,80 1.272.514,78 954.386,06 811.228,14 143.157,92

 - NEUPRAVIČENI STROŠKI 872.941,26 168.349,42 1.041.290,68  /    /   /  

kontrolni seštevek 1.933.370,24 380.435,22 2.313.805,46 954.386,06 811.228,14 143.157,92

nakazilo v letu 2011 49.539,60

Razlika (leto 2013) 904.846,46

Finančna korekcija 119.209,34

Razlika (leto 2013) 785.637,12
1.359.419,40 € 58,75%

višina in delež 

lastnih sredstev

AR iz BT 

30.1.2013  

(31.1.2013), 
popr. 11.2.2013

954.386,06 € 41,25%
višina in delež 

refundiranih 

sredstev

poslano 

12.2.2013

v letu 2011

AR 16.1.2013, 
ponudbe 30.1.2013                           

po e-pošti

AR iz BT 

25.1.2013      

(28.1.2013)

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da znaša do 31.12.2012 višina aktiviranih vseh sredstev za investicijo 

2.313.805,46 €, od tega za upravičene stroške 1.060.428,98 € in za neupravičene stroške    

1.253.376,48 €. Višina refundiranih sredstev za nastale upravičene stroške do 31.12.2012 znaša 

954.386,06 €, od tega za leto 2012 znaša 904.846,46 €. 

 

Zahtevki za refundiranje sredstev številka 2, 3 in 4 so bili na MZ poslani že v letu 2012, popravki 

vseh treh zahtevkov pa v letu 2013. Zahtevek št. 5 je bil  na MZ poslan v januarju 2013, nanaša se 

na storitve, opravljena v mesecu decembru 2012. Nakazil sredstev od MZ v letu 2012 ni bilo. 

 

 

12.2.3. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči 

 

Investicij v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči nimamo. 
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12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2012 

 

Izpolnjen obrazec 5 v Excelovi tabeli je priloga k Letnemu poročilu za leto 2012. 

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

kontih podskupine 4612, je v poslovnem letu 2012 znašala 407.418 EUR, od tega so stroški 

tekočega vzdrževanja v znesku 322.908 EUR, in stroški investicijskega vzdrževanja v znesku 

84.510 EUR. 

Tabela: Vlaganja v tekoče in investicijsko vzdrževanje v letu 2012 
Celotna vrednost 

vzdrževalnih del v 

letu 2012 
1

Stroški tekočega 

vzdrževanja (konti 461)

Stroški investicijskega 

vzdrževanja (konti 461)

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

SKUPAJ: 407.418 322.908 84.510

1 demontaža pokrova kanalizacije in popravilo strehe 2.539 2.539

2 vodovodne inštalacije Planika III in II. 23.181 23.181

3 gradbeno vzdrževalna in inštalacijska dela Planika 58.789 58.789

4 popravilo stropa, strehe (arhiv,Breda,Pralnica) 2.044 2.044

5 revizija transformatorske postaje 1.250 1.250

6 vzdrževanje in popravila v tehnično vzdrževalni enoti 6.603 6.603

7 pretapiciranje stolov 1.568 1.568

8 popravila in vzdrževanje strojev v pralnici 5.150 5.150

9 popravila aparatov v kuhinji 5.725 5.725

10 vzdrževanje dvigal 8.169 8.169

11 popravilo blatexa 1.576 1.576

12 ostala vodovodna vzdrževanja 3.726 3.726

13 manjša popravila nemedicinskih aparatov 10.518 10.518

14 vzdrževanje CT 53.440 53.440

15 vzdrževanje ultrazvoka 3.235 3.235

16 vzdrževanje aparatov v laboratoriju 9.997 9.997

17 vzdrževanje in popravila v endoskopiji 15.943 15.943

18 popravila RTG 30.606 30.606

19 vzdrževanje in popravila - intenziva 6.719 6.719

20 vzdrževanje in popravila - funkcionalna diagnostika 1.052 1.052

21 manjša popravila medicinskih aparatov 10.775 10.775

22 vzdrževanje računalniške opreme 144.812 144.812

Namen

 

Realizacija izvedenih del je od plana višja za 43,71%  zaradi investicijskega vzdrževanja, ki je 

posledica izvajanja projekta energetske sanacije.  

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

2012 znašala skupaj 283.500 evrov.  
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13. DRUGA POROČILA 

 

13.1. POROČILO O UPRAVLJANJU 

 

V letu 2012 je bilo skupno sklicanih 6 sej Sveta zavoda Bolnišnice Topolšica, in sicer; 

- 4 redne seje ter 

- 2 dopisni seji.  

12. redna seja BT 

Prva seja je potekala 19. 1. 2012 ob 14:00 uri v predavalnici BT, na kateri se je potrdil zapisnik 11. 

seje SZ, izvedel se je postopek imenovanja direktorja bolnišnice; predstavitev kandidatov ter 

glasovanje o kandidat za imenovanje direktorja BT. 

13. redna seja BT 

Seja je potekala 13. 3. 2012 ob 14:00 uri v predavalnici BT, na kateri se je obravnaval in potrdil 

zapisnik 12. redne seje SZ, odločalo se je o sprejemu letnega poročila za leto 2011, o finančnem 

načrtu za leto 2012, obravnavala se je tudi investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo, 

vključno s prvo fazo rekonstrukcije BT. 

14. dopisna seja BT 

Dopisna seja je potekala 6. 6. 2012. Na seji se je odločalo o razrešitvi vršilca dolžnosti direktorja 

Bolnišnice Topolšica in imenovanju novega direktorja. Sprejet je bil sklep o razrešitvi vršilca 

dolžnosti direktorja Bolnišnice Topolšica in imenovanju novega direktorja. 

15. redna seja BT 

Seja je bila sklicana 3. 7. 2012 ob 14:00 uri v predavalnici BT. Obravnaval in potrdil se je zapisnik 

13. redne in 14. dopisne seje SZ, obravnavalo in sprejelo se je poročilo direktorja o investicijski in 

projektni dokumentaciji ter postopkih pridobivanja te dokumentacije s predlogi aktivnosti glede 

nadaljevanja investicijskih projektov, obravnaval in soglasno se je sprejel program dela in finančni 

načrt BT za leto 2012. 

16. redna seja BT 

Seja je bila klicana  13. 11. 2012 ob 14:00 uri v večnamenskem prostoru PV centra starejših 

Zimzelen. Obravnaval in potrdil se je zapisnik 15. redne seje SZ,  obravnavale so se spremembe 

statuta BT, vodja projekta energetske sanacije stavb BT je podal informacijo o poteku energetske 

sanacije stavb BT, obravnavalo in sprejelo se je poročilo o poslovanju v obdobju jan. – sept. 2012. 

17. dopisna seja BT 

Dopisna seja je bila 21. 11. 2012. Na seji se je obravnaval in sprejel Investicijski program 

Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica – objekt Planika. 

 



LETNO POROČILO ZA LETO 2012 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

42 

13.2. POROČILO O JAVNIH NAROČILIH 

 

V letu 2012 so bile izvedene nabave blaga  in izvedbe  storitev  po naslednjih postopkih: 

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

V letu 2012 je bilo izdanih 264 naročilnic, v skupni vrednosti po predračunih - ponudbah 

512.329,23 EUR brez DDV oziroma 614.795,33 EUR z DDV. 

 

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

Zap. 

št. 

Vrsta nabave – izvedba storitve Vrednost brez DDV 

 

1 Zbiranje, odvoz, dezinfekcija in uničevanje odpadkov iz 

zdravstva  

16.808,71 

2 Čistila 15.738,32 

3 Enteralna prehrana 15.239,03 

4 Pralno-pomivalna sredstva kuhinja   6.451,28 

5 BD artikli (epruvete, igle, metuljčki) 13.352,76 

6 Pralna sredstva-Pralnica   16.010,07 

 SKUPAJ 83.600,17 

 

2. Naročila male vrednosti 20.000,00 – 40.000,00 EUR brez DDV 

Objava - Portal NMV Uradni list RS  

Zap. 

št. 

Vrsta nabave – izvedba storitve Vrednost brez DDV 

 

1 Mikrobiološki laboratorijski material po sklopih 29.960,67 

2 Papirna konfekcija  16.097,09 

 SKUPAJ 46.057,76 

 

3. Naročila od 40.000,00 – 200.000,00 EUR brez DDV za blago in storitve Objava- Portal 

Uradni list RS 

1. Dobava plini medicinski po sklopih; ocenjena vrednost 115.000,00 EUR brez DDV 

(obdobje 3 let). 

Javno naročilo je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma v s 

skladu s (25. členom ZJN-2) za obdobje treh let. 

2. Prenova IT tehnologije, ocenjena vrednost 90.000,00 EUR brez DDV, po postopku 

zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s (25. členom ZJN-2). 

Postopek je bil ustavljen na podlagi (3. odstavka 80. člena ZJN-2) in (26. člena statuta) 

Bolnišnice Topolšica, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
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4. Naročila 200.000,00 EUR in več brez DDV za blago in storitve 

Objava portal Uradni list RS in ULEU 

1. Laboratorijski material po sklopih; ocenjena vrednost 482.354,96 EUR brez DDV za 

obdobje 2 let. 

Javno naročilo je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov po 

posameznih sklopih v s skladu s (25. členom ZJN-2) in (5 odstavkom 32. člena ZJN-2) za 

obdobje dveh let. Javno naročilo je bilo razdeljeno na 7 sklopov. 

2. Živila in prehrambeno blago po sklopih; ocenjena vrednost 350.000,00 EUR brez DDV 

za obdobje 3 let.  

Javno naročilo je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov po 

posameznih sklopih v s skladu s (25. členom ZJN-2) in ( 6 odstavkom 32. člena ZJN-2) za 

obdobje treh let. 

Javno naročilo je bilo razdeljeno na 15 sklopov ob upoštevanju Uredbe o zelenem javnem 

naročanju. 

Za sklope: meso in mesni izdelki, kruh in pekovski izdelki, sveže ribe ter bio prehrambeno 

blago nismo dobili ponudb ali ponudniki niso izpolnjevali pogojev iz ZJN-2), zato je za 

omenjene sklope v teku nov razpis. Za vmesno obdobje pa smo za omenjene sklope 

podaljšali pogodbe z aneksi. 

3. Dograjevanje in vzdrževanje integriranega bolnišničnega informacijskega sistema – 

Zlati paket ocenjena vrednost 588.000,00 EUR brez DDV za obdobje 5 let. 

Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez prehodne objave (po 2. točki 1. 

odstavka 29. člena ZJN-2). 

 

5. Skupna javna naročila, 

ki jih je po pooblastilu Bolnišnice Topolšica izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. 

1. Javno naročilo  po odprtem postopku za  s sklenitvijo okvirnega sporazuma za dobavo 

električne energije, za obdobje 4 let. Letna ocenjena vrednost naročila je bila 35.000,00 

EUR brez DDV. 

2. Javno naročilo po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma za dobavo 

pisarniški material za obdobje 2 let. Ocenjena vrednost naročila je bila 53.359,42 EUR 

brez DDV. 

3. Javno naročilo po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma za dobavo kurilno 

olje, za obdobje 4 let. Ocenjena letna vrednost je 35.000,00 EUR brez DDV. 

4. Javno naročilo po odprtem postopku za izvajanje storitev fiksne telefonije za obdobje 4 

let. Ocenjena letna vrednost je 18.137,95 EUR brez DDV. Postopek izvedbe JN je končan, 

vendar pogodba z izbranim ponudnikom še ni podpisana. 

Dne 24. 10. 2012 smo od Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije prejeli predloge za prijavo 

k sledečim SJN: laboratorijski material, sanitetni material, zdravila, laboratorijske storitve, 

mikrosoft licence, strojna oprema.  

Bolnišnica Topolšica je obvestila Zdrzz, da se razen za mikrosoft licence in strojno opremo, želi 

priključiti k izvedbi SJN za zgoraj naštete skupine materialov in storitve.  

Sklepna ugotovitev: 

Postopki javnih naročil so bili izvedeni na podlagi: 

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06), 
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- 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 v letu 2012 ni bilo vloženih revizijskih 

zahtevkov. 

 

 

13.3. POROČILO O UPRAVLJANJU Z NEPREMIČNINAMI 

 

13.3.1. Dejansko stanje ter stvarnopravna in obligacijsko pravna razmerja vezana na upravljanje z 

nepremičninami 

13.3.1.1. Problematike in rešitve v letu 2012: 

Dne 24.8.2012 smo podali ugovor zoper Sklep Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu z dne 

31.7.2012, Opr. št.: Dn 74715/2012, o zemljiško knjižnem prenosu lastninske pravice na gozdnih 

parcelah v lasti Bolnišnice Topolšica na lastnika Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 

Ljubljana.  

Vpis po sklepu Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu je v nasprotju tudi z 9. členom Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010), po 

katerem le ta posega v že pridobljene pravice Bolnišnice Topolšica, ki so ji bile podeljene s strani 

ustanovitelja, glede na ustanovni Sklep in ji v tem pogledu povzroča tudi premoženjsko škodo, saj 

je Bolnišnici Topolšica v tem pogledu odvzeta sposobnost biti stranka oziroma udeleženec v 

upravnih postopkih, ki so nujno potrebni za ustrezno upravljanje z nepremičninami (Upravne enote, 

Zavod za gozdove,….), ki so ji bile zaupane v upravljanje skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

Glede na premoženjske posledice, ki izhajajo za Bolnišnico Topolšica iz vpisa po Sklepu Okrajnega 

sodišča v Slovenj Gradcu, ustreza dejanje vlagatelja tudi elementom kaznivega dejanja povzročanja 

premoženjske škode. 

13.3.1.2. V letu 2012 so se obravnavali naslednji primeri ravnanja z gozdnimi površinami:  

Posek lesne mase: 

V letu 2012 se je posekalo 17,4 m3 lesne mase iz gozdov v upravljanju Bolnišnice Topolšica, na 

podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenija, št. 3408-10-0516-C041/12 v smislu potrebe po 

odstranitvi poškodovanega, podrtega drevja ter varstveno gojitvenih del. 

13.3.2. Razpolaganje z nepremičninami v letu 2012 

V letu 2012 sta se izvajala dva postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem v upravljanju 

Bolnišnice Topolšica, ki nista bila uspešno zaključena. Postopke je potrebno ponoviti v letu 2013. 

Problematika razpolaganja je predvsem v slabem stanju nepremičninskega trga. 

V septembru 2012 je bila podana tudi napoved za razpolaganje z nepremičninami za obdobje 2013 

in 2014.  
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13.3.3. Upravljanje/vzdrževanje stanovanjskih enot 

Stanovanja v stanovanjskih in poslovno/stanovanjskih stavbah, v 

upravljanju Bolnišnice Topolšica v letu 2012  

 

Odhodek po 

segmentih 2012 

Porabljen 

material (1) 

stroški 

storitev (2) 

Amortizacija 

(3) 

Drugi 

stroški (4) 

Skupaj Prihodek/

odhodek 

2012 

EUR 3.580,85 11.591,69 973,00 453,33 16.475,28  

Prihodek 2012  39.893,82 23.418, 54 

 

1 – voda, električna energija, material za popravila,  

2 – komunala, ogrevanje, telefon, bančne storitve, vzdrževanje računalniške opreme, 

3 – amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, 

4 – nadomestila, prispevki 

13.3.4. 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, ki pa v letu 2012 niso bile zasedene in so kot 

strošek Bolnišnice, podlaga za presojo odpovedi pogodbe o koriščenju počitniških kapacitet.  

13.3.4.1. Piran, Barbariga, Atomska vas 

Strošek upravljanja z apartmajskim objektom v Piranu, Vegova 

14 in apartmajem v Barbarigi 

 

Odhodek po 

segmentih 2012 

Porabljen 

material 

(1) 

stroški 

storitev 

(2) 

Amortizacija 

(3) 

Drugi 

stroški 

(4) 

Skupaj Razlika 

EUR 3.764,19 11.635,42 4.910,31 397,61 20.707,54  

Prihodek 2012  22.257,40 1.549. 86 

 

1 pralna in čistilna sredstva, material za popravila, voda, potrošni material, električna 

energija, 

2 telefonske storitve, storitve za investicije – ureditev odtoka kanalizacije, material za 

popravila in vzdrževanje, 

3 amortizacija opredmetenih sredstev,  

4 drugi prispevki in članarine. 

Ukrep vzpostavitve pravilnika o razporejanju počitniških kapacitet je bil v letu 2012 dosežen. 

Ukrep popravila strehe apartmaja v Barbarigi in ureditev OIB številke sta bila dosežena. Strošek 

vpisa apartmaja v Barbarigi v zemljiško knjigo Republike Hrvaške s planira za leto 2013. 
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13.3.5. 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.  

V letu 2012 se je, skladno s zgoraj navedenimi podzakonskimi predpisi, monitoring industrijskih 

odpadnih voda, izvedel 2x. 

Monitoring industrijske odpadne vode in znesek okoljske dajatve iz naslova industrijskega 

onesnaževanja voda 

Število izvedenih 

meritev odpadnih 

voda/monitoringov 

v letu 2012 

Strošek izvedenih 

monitoringov 

(A) 

Znesek okoljske dajatve 

za industrijsko odpadno 

vodo za leto 2012 – štiri 

dekade 

(B) 

Strošek skupaj 

 

 

(A+B) 

2x 1.901,99 EUR 210,78 EUR  2.112,77 EUR 

13.3.6. Sklep 

Leto 2012 je teklo v znamenju vprašanj utemeljenosti vpisov lastninske pravice na gozdovih v 

upravljanju Bolnišnice Topolšica v zemljiško knjigo ter izvajanja vzdrževalnih del v počitniške 

kapacitete.  

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.  

Na področju upravljanja z objekti se je ponovno pokazala tudi potreba po smelem planiranju in 

vračanju sredstev iz naslova najemnin v okvire trajnostnega vzdrževanja in ohranitve poslovno 

stanovanjske infrastrukture. 

 

 

13.4. POROČILO O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU ZA LETU 2012 

13.4.1. Pregled izvedenega dela v letu 2012 

MESEC IZVEDENE NALOGE VARNOSTI PRI DELU 

JANUAR 

 raziskava nezgode pri delu v kuhinji – raziskava in pridobivanje informacij 

glede obutve, ki jo je poškodovanka nosila v času nezgode 

 Priprava Plana aktivnosti za leto 2012 

 raziskave nezgode pri delu v kuhinji in na pljučnem oddelku 

 dokončanje raziskave nezgode pri delu v bolnišnici 

FEBRUAR 

 usposabljanje in preverjanje usposobljenosti s področja varnosti pri delu in 

požarne varnosti za 21 oseb 

 posodobitev programa usposabljanja za varno delo 

MAREC 

 Inšpekcijski nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu- 7.3.12 in sicer 

na temo ergonomija – potrebni so ergonomski ukrepi in potrebno je bilo 

pripraviti pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu –pravilnik 

pripravljen in stopil v veljavo v juliju 2012, ergonomski ukrepi se izvajajo po 

predvidenem planu- podaljšali smo rok za izvedbo do 30.4.13. 

APRIL 
 izvedba pregleda in preizkusa delovne opreme v kuhinji 

 pregled bolnišničnih prostorov z namenom ugotavljanja uporabe grelnih 
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teles za nastanek požara, nevarnih grelnih teles (obravnava nastanka 

skorajšnjega požara)in izdelava poročila o ugotovitvah pregleda bolnišničnih 

prostorov z namenom ugotavljanja uporabe, za nastanek požara, nevarnih 

grelnih teles 

MAJ 

 uvajanje kontrolnega organa za tlačne posode  

 pregled in preizkus delovne opreme, izdelava zapisnikov (pralnica, 

vzdrževanja, bolnišnica)  

 navodila za uporabo grelnih teles (električni štedilniki) 

 posodobitev evidenc – pregled delovne opreme 

 izdelava navodil za varno delo 

JUNIJ 

 sestanek pred predpresojo po standardu NIAHO (DIAS). 

 Ogled evakuacijskih poti po bolnišnici 

 Dobava piktogramov za označevanje evakuacije 

 usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za 10 oseb (uprava) 

 Predpresoja po standardu NIAHO (DIAS) – prvi del - 7.6.12 

 Predpresoja po standardu NIAHO (DIAS) – drugi del- 8.6.12 

 reševanje nezgode pri delu v kuhinji in na oddelku  

 izdelava zapisnika z ugotovitvami iz predpresoje po standardu NIAHO 

(DIAS) 

 usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za 22 oseb 

 Kontrolni pregled strojev v bolnišnici 

 reševanje nezgode pri delu v lekarni 

 izdelava zapisnika o kontrolnem pregledu in preizkusu delovne opreme 

(kontrolni pregled izveden dne 27.6.2012)  

JULIJ 
 izdelava raziskave nezgode pri delu za glavno kuhinjo in čajno kuhinjo, ter  

za lekarno 

AVGUST 

 Pravilnik o preprečevanju mobinga v Bolnišnici Topolšica 

 seznanitev z vsebino ocene o s predpresoje od DNV in potrebnimi 

dokumenti za področje VZD-ki so potrebni za skladnost s standardom DIAS: 

Register tveganj, Načrt upravljanja – management plan, Načrt upravljanja 

dejavnosti, Analiza dovzetnosti za nevarnost 

SEPTEMBER 
 Inšpekcijski nadzor s področja požarne varnosti. Nadzor brez pripomb in 

posebnih ukrepov, javiti potrebno plan aktivne požarne varnosti po energetski 

sanaciji bolnišnice. 

OKTOBER 

 Aktivnosti glede del in nalog, ki jih opravlja delavka v lekarni za potrebe 

invalidske komisije 

 aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti po planu  

 aktivnosti glede izvedbe usposabljanja novo zaposlenih delavcev. 

NOVEMBER 

 usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za 13 delavcev 

 izdelava dokumenta ISO za VAD ( VAD  – obvladovanje varnosti in 

zdravja pri delu)  

 predstavitev dokumenta na sestanku komisije za kakovost in varnost 

pacientov in izdaja z 28.11.12 

DECEMBER 

 sestanek na temo ERGONOMIJA in podaljšanje inšpekcijskega roka 

 ogled delovnega mesta tehnologa prehrane z namenom ugotavljanja hrupa, 

ki ga povzroča računalniška naprava.  

 Predlog SANACIJA HRUPA V PISARNI TEHNOLOG PREHRANE. 

 pregled dokumentacije na temo NEZGODE in priprava predloga obrazca za 

interno prijavo. 
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13.4.2. Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu (VAD OP 64 01) 

V letošnjem letu smo na področju varstva pri delu pri uvajanju sistema kakovosti opredelili proces. 

Namen  OP je opredelitev procesa obvladovanja varnosti in zdravja pri delu v BT, s ciljem 

zagotoviti izvajanje zakonskih določil, politike kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu. 

Merjenje procesa VAD ; 

 

V zgornji tabeli so predvideni kazalniki kakovosti merjenja procesa. V letošnjem letu smo merili 

KK; delež poškodb z ostrimi predmeti- poročilo pri področju kakovosti. 

 

 13.4.3. Poškodbe pri delu, na poti na delo in z dela 

MESEC    -    

IZMENA 

VRSTA 

POŠKODBE 

Opis poškodbe DM 

POŠKODOVANCA 

JANUAR            DOP poškodba prsta na levi 

roki 

Prevrnitev  tehtnice s 

pulta v kuhinji 

Kuhinja ( pomočnik) 

JANUAR            POP poškodba roke Priprtje vrat pljučni oddelek  

( DMS) 

APRIL                POP poškodba prsta leve 

roke 

vbod z iglo Interni odd. ( DMS) 

MAJ                    pot na delo nezgoda Funkc. diagnostika 

MAJ                    DOP poškodba prsta na 

desni roki 

Urez  v razbit 

kozarec 

Čajna kuhinja  

( čistilka) 

JUNIJ                 DOP poškodba na prstu 

desne roke 

Kozarec se je razbil kuhinja  (pomočnik) 

JUNIJ                DOP poškodba na desni 

roki 

Opeklina z vodo  Lekarna ( FT ) 

JULIJ                  DOP prst na roki Udarec s prstom ob 

posteljo- mreža 

Pljučni Oddelek 

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost beleženja/ 

Poročanja 

Nosilec 

merjenja 

Komu 

poroča 

Delež poškodbe z 

ostrimi predmeti 

% kvartalno Skrbnik procesa PVK, 

MZ 

Nezgode pri delu % mesečno Skrbnik procesa PVK 

Delež realiziranih 

ukrepov 

% letno Skrbnik procesa PVK 

Realizacija plana % letno Skrbnik procesa PVK 

Bolniški stalež % letno Skrbnik procesa PVK 
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OKTOBER         DOP poškodba na desni 

roki 

Udarec s posteljo-

vzglavje 

Pljučni oddelek 

( fizioterapevt) 

Vbodi z iglo so se v letu 2012 zmanjšali - zabeležili smo eno poškodbo. 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. V letu 2012 je bilo 8 

poškodb na delu in tudi toliko raziskav poškodb in bili so podani ukrepi, ter 1 poškodba na poti na 

delo. 

Predlagane izboljšave na področju varnosti in zdravja pri delu: 

- Redno vodenje kontrolnih listov iz priloge požarnega reda (3 mesečne kontrole). 

- dodelati celoten proces prijave nezgode pri delu 

Pri zagotavljanju Varnosti in zdravja pri delu sodeluje zunanji strokovni sodelavec – g. Andrej 

Majdak, varnostni inženir, iz podjetja Provarnost d.o.o., Velenje. 

 

 

13.5. POROČILO ZA PLJUČNI ODDELEK 

Na pljučnem oddelku je bilo v letu 2012 realiziranih 2.257 primerov (SPP). Poprečna utež je bila 

1,97. Plan akutne bolnišnične obravnave smo v celoti realizirali. Od januarja do avgusta je oddelek 

deloval na 65 do 70 posteljah, v ostalih mesecih pa je bilo zaradi obnove oddelkov v sklopu 

energetske sanacije za tretjino manj postelj. Poprečna ležalna doba na pljučnem oddelku je bila 8,73 

dni, kar je za 1,02 dni nižja kot v letu 2011. 

V letu 2012 smo pričeli s programom »Rehabilitacije bolnikov s KOPB«. Program vodita zdravnik 

specialist in DMS, aktivno pa so vanj vključeni fizioterapevti, delovna terapevtka, psiholog, dietetik 

in socialna delavka. Do konca leta je program zaključilo 29 bolnikov s KOPB. 

Do poletja smo enkrat mesečno organizirali »Astma šolo« in »šolo KOPB« za hospitalizirane in 

ambulantne bolnike. V to dejavnost so bilo prav tako vključeni vsi že zgoraj omenjeni profili 

zaposlenih. V drugi polovici leta zaradi prostorske stiske to ni bilo več mogoče, zato smo s to 

dejavnostjo do končane energetske prenove bolnišnice prekinili.  

V ambulantnem delu smo v Pljučni ambulanti realizirali 2.184 (107,91%) obiskov in 80.932 

(88,59%) točk, v Alergološki ambulanti pa 1.504 (104,95%) obiskov in 28.485 (125,07%) točk.  

V okviru alergologije smo v letu 2012 začeli v okviru imunoterapije uvajati tudi SLIT (aplikacija 

alergena pod jezik) - celoletno in sezonsko. 

Skozi celo leto 2012 so zdravniki Pljučnega oddelka izvajali tudi konzilijarno službo v Bolnišnici 

Celje dva krat tedensko za področje pulmologije. 

Dopoldansko Urgentno ambulanto smo izvajali zdravniki Pljučnega oddelka v približno 80%. 

Čakalne dobe v ambulantni dejavnosti so bile kratke in vsekakor znotraj pričakovanih, za nekatere 

storitve kot npr. bronhoskopija, preiskava pljučne funkcije pa ni bilo čakalne dobe. 

Na Pljučnem oddelku je bilo v začetku leta 2012 zaposlenih šest zdravnikov specialistov, eden s 

specializacijo iz Pulmologije, ostali specialisti Interne medicine. Aprila je specialistični izpit iz 

Pulmologije opravila še ena zdravnica. Zaposleni sta še dve specializantki – drugo leto 

specializacije (ena je na kroženju v SB Celje, druga od junija na porodniškem dopustu). Trije od 

zdravnikov Pljučnega oddelka izvajamo delo tudi v Enoti intenzivne terapije. 

Izobraževanja: zdravniki Pljučnega oddelka smo se udeležili številnih izobraževanj s področja 

pulmologije, alergologije, intenzivne medicine. Imeli pa smo organizirana tudi interna predavanja 

vsaj dva krat mesečno, ki smo jih pripravljali vsi zdravniki. 
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Aktivno udeležbo smo imeli v okviru predavanj Zdravniškega društva Celje in Velenje, za 

Interniste v Bolnišnici Celje, Kokaljevih dnevih, predstavitev prenovljenih GOLD smernic za 

KOPB, na spomladanskem srečanju Pulmologov Slovenije, na strokovnem sestanku Internistov 

Slovenije, na Golniškem simpoziju, na mednarodni konferenci v Moskvi – Astma in šport. 

Rehabilitacija pljučnih bolnikov je bila predstavljena številnim zdravnikom družinske medicine v 

Sloveniji.  

Edina večja investicija na področju pulmologije je bila v letu 2012 prenovljena oprema za 

Respiratorni laboratorij. V Intenzivni enoti pa smo kupili štiri perfuzijske črpalke, Optiplan voziček, 

oseb posteljnih mizic in devet posteljnih vložkov. 

V okviru energetske sanacije bolnišnice pa sta bila do konca leta prenovljena oddelka Planika 3 in 

Planika 2.  

Ocenjujemo, da smo leto 2012 na Pljučnem oddelku uspešno zaključili, kljub prostorski stiski in ne 

povsem optimalni kadrovski zasedbi. 

V načrtu imamo povečanje obsega »Rehabilitacije« in uvajanje Neinvazivne umetne ventilacije na 

oddelku, kar pa je združeno z dodatnimi stroški zaradi potrebe po opremi. Načrt je tudi intenzivnejši 

»screening« bolnikov z motnjami dihanja v spanju. 

Možnost izboljšave dela na oddelku vidimo v še dodatnem poenotenju dela, kar smo v veliki meri 

dosegli že v zadnjem letu z jutranjimi sestanki, kjer smo natančno prediskutirali vse novo sprejete in 

napravili diagnostični ali terapevtski načrt. Intenzivnejše bi naj bilo tudi vključevanje vseh DMS v 

delovne postopke na oddelku za katere so usposobljene, predvsem pa v izobraževanje bolnikov in 

standardizacijo delovnih procesov. 

Izvajali bomo naprej intenziven nadzor nad bolnišničnimi okužbami. 

V Intenzivni enoti želimo zagotoviti ne samo 8 urno prisotnost zdravnika usposobljenega za delo v 

EIT temveč enako situacijo tudi v času dežurstva - torej 24 urno. 

 

 

13.6. POROČILO O DELU INTERNEGA ODDELKA TER SAD IN FD V LETU 2012 

 

Načrtovan obseg dela je bil v veliki meri opravljen: 

- Na oddelku smo opravili cca 33 % vseh SPP – jev opravljenih v ustanovi, ter kljub 

kadrovski podhranjenosti z indeksom 108 presegli načrte (1.298 SPP-jev). 

- Opravljena je kompletno prodana specialistična  ambulantna dejavnost do ZZZS, urgentne 

ambulante, internistike, gastroenterologije, kardiologije, diabetologije, kar skupaj znese cca 

250.000,00 točk ter smo ob tem še: 

- opravili smo tudi vso dodatno diagnostiko za oba oddelka.  

Vse opravljeno delo precej presega trenutno kadrovsko zasedbo, zato smo v preteklem letu ponovno 

potrebovali pomoč zunanjih sodelavcev za gastroenterologijo, kardiologijo, splošno internistiko in 

UZ trebušnih organov.  

Dodaten prispevek so tudi opravljene koloskopije v programu SVIT. 

Opazna je kadrovska podhranjenost oddelka na katerem je zaposlenih pet zdravnikov, zaradi česar 

je bila organizacija dežurne službe ambulantnega dela težavna. 

Delo v FD in internističnih ambulantah je potekalo zadovoljivo, kazalo pa bi optimizirati 

administrativne procese in informacijsko podporo. 
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Velik problem je nastal zaradi obrabe opreme v endoskopskem centru. Glede na sedanje stanje 

bomo prenehali z gastroskopijami februarja 2013 – do nabave nove aparature, iztrošenost pa se 

pozna tudi na drugi opremi. 

Začenjamo z rehabilitacijo pljučnih bolnikov za kar potrebujemo ustrezno opremo in prostor. 

Želimo pridobiti paciente po invazivnih posegih ob koronarnih incidentih z namenom zagotovitve 

ustreznih navodil, zgodnje rehabilitacije in priprave na življenje. 

 

 

13.7. POROČILO ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE 

13.7.1. Bolniki 

V Bolnišnici Topolšica je bilo realiziranih 3.480 SPP, kategorizirali pa smo 21.181 ležalnih dni 

bolnikov (vir: Birpis – izpis kategorizacije). Od tega jih je bilo v I. kategorijo razvrščenih 26,89% 

ali 5.697, v II. kategorijo 44,13% ali 9.347 in v III. kategorijo 28,93% oziroma 6.128 bolnikov po 

dnevih. Bolniki III. kategorije so popolnoma odvisni od zdravstvene nege. Ob relativno visoki 

povprečni uteži (1,72) je to pokazatelj visoke obremenitve kadra. 

V neakutni obravnavi je bilo v letu 2012 realiziranih 4.790 BOD-ov. Od tega je bilo kar 55,78% 

bolnikov razvrščenih v III., najzahtevnejšo kategorijo. 
 

13.7.2. Notranji nadzor v zdravstveni negi - negovalne vizite 

Notranji nadzor se izvaja v zdravstveni negi napovedano in nenapovedano kot negovalna vizita v 

skladu s planom nadzora. V bolnišnici sta bila izvedena dva nenapovedana notranja nadzora. 

Negovalna vizita je namenjena preverjanju urejenosti bolniške sobe ter dokumentiranja oz. 

kakovosti izidov negovalnih intervencij pri posameznem bolniku. Ocenjevali smo več področij in 

sicer: urejenost in osebno higieno bolnikov, izpolnjevanje negovalne dokumentacije, urejenost 

postelje in bolniške sobe, identifikacijo bolnika ter posamezne aktivnosti zdravstvene nege 

(upoštevanje protokola opazovanja pri uvedenem intravenskem kanalu, ali je fiksacijo bolnika 

naročil zdravnik in to zapisal na temperaturnem listu, nadzor nad vstavljenim urinskim katetrom, 

itd.).  

Negovalno vizito izvede pomočnica direktorja za zdravstveno nego, odgovorna diplomirana 

medicinska sestra na oddelku, sobna medicinska sestra. 

Največkrat ugotovljene neskladnosti pa so bile pomanjkljivo dokumentiranje na negovalnem listu, 

pomanjkljiv nadzor intravenskega kanala, nedosledni predpisi fiksacije bolnikov. 

 

 
13.7.3. Nadzor kategorizacije 

Nadzor kategorizacije zdravstvene nege je potrebno izvesti v vsaki ustanovi, kjer se redno izvaja 

kategorizacija pacientov. V bolnišnici smo izvedli en nadzor v mesecu aprilu. 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 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 ponovnih nadzorov v letu nismo več izvajali. 

 
13.7.4. Obvladovanje bolnišničnih okužb 

V letu 2012 smo nadaljevali z nadzorom izvajanja programa preprečevanja širjenja proti meticilinu 

odporne bakterije Staphylococcus aureus (MRSA). 
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Zaradi povečane pojavnosti ESBL enterobakterij smo v letu 2012 uvedli odvzem nadzornih kužnin 

ob sprejemu bolnikom z dejavniki tveganja za kolonizacijo  tudi z ESBL enterobakterijami in VRE. 

 
13.7.1.1. Presoja kontaktne izolacije – higienska vizita 

V letu 2012 smo izvajali presoje kontaktnih izolacij, kar pomeni, da smo ocenjevali upoštevanje 

predpisanih meril pri izvajanju izolacij. Ugotavljali smo neskladja pri potrebnih predpisanih 

pripomočkih v sobi kjer je izolacija, najpogosteje pa se je ugotavljalo nespoštovanje doslednega 

zapiranja vrat bolniške sobe. 

 
13.7.1.2. Kontrola ustreznosti pitne vode 

V letu 2012 je pooblaščeni izvajalec kontrole ustreznosti pitne vode (ZZV Celje) opravil vse redne 

in dogovorjene kontrole pitne vode. Korektivnih ukrepov ni bilo potrebno izvajati. Zaradi gradbenih 

del sta bila izvedena dva preventivna toplotna šoka vodovodnega omrežja in izredna vzorčenja vode 

pred vselitvijo bolnikov na obnovljene oddelke. Rezultati vzorčenja pa so v mejah normale. 

 
13.7.2. Pojavnost sezonske gripe  

Kljub pojavu gripe v zimsko/pomladanskem času sezone 2011/2012, večjih težav s hospitalizacijo 

in osamitvijo teh bolnikov nismo imeli. Prav tako nismo zaznali večje obolevnosti zaposlenih.  

 
13.7.3. Cepljenje zaposlenih 

Izvedli smo sezonsko cepljenje proti gripi in hepatitisu B glede na cepilni program. 

V letu 2012 smo za zaposlene v Bolnišnici Topolšica izvedli cepljenje proti virusu hepatitisa B in 

sezonski gripi. Cepljenje smo omogočili tudi svojcem zaposlenih, in sicer cepljenje proti sezonski 

gripi. Cepljenja so potekala brez zapletov. Povratnih informacij o večjih stranskih učinkih nismo 

prejeli. 

Skupno smo v letu 2012 porabili 39 doz cepiva proti sezonski gripi, od tega 14 doz za zaposlene 

(5,98 % od skupno 234 zaposlenih – podatek10. 1. 2013) ter 25 doz za svojce, upokojence 

Bolnišnice Topolšica.  Proti sezonski gripi se je v letu 2012 cepilo bistveno manj tako zaposlenih, 

kot tudi njihovih svojcev. Za osnovno cepljenje proti hepatitisu B smo v letu 2012 porabili 31 doz 

cepiva Engerix B. Izvedli smo tudi odvzeme krvi ob poškodbah z ostrimi predmeti. Za zdravstvene 

delavce in sodelavci, ki pred nastopom službe še niso cepljeni, smo zagotovili in izvedli osnovno 

cepljenje. 

 
13.7.4. Poškodbe z ostrimi predmeti 

V letu 2012 so bile v Bolnišnici Topolšica prijavljene in obravnavane 3 poškodbe z ostrimi 

predmeti. Z namenom zagotovitve varnejšega dela smo zaposlene opomnili na potrebo po dosledni 

in pravilni uporabi zabojnikov za ostre predmete in na upoštevanje navodil za varen odvzem krvi. 

Prenovljen je bil tudi standard, v katerem je določeno, da se z iglo za odvzem krvi v zabojnik 

odstrani tudi pvc nastavek, s tem pa se zmanjša tveganje za nastanek poškodbe pri natikanju 

pokrovčka na iglo, kar je med pogostejšim vzrokom incidenta. 

 
13.7.5. Nadzori zdravstvenega inšpektorja 

V letu 2012 nas je zdravstvena inšpektorica obiskala dvakrat (redni nadzor). 

Pregledala je pripravljen program Bolnišnice Topolšica za preprečevanje in obvladovanje 

bolnišničnih okužb Predmet pregleda je bila tudi dokumentacija in navodila za preprečevanje 
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razvoja legionele v vodovodnem sistemu ter navodila za ravnanje z odpadki. Nadzor je zajel tudi 

vodenje čakalnih knjig, seznamov, čakalne dobe in spoštovanje bolnikovih pravic. Pregled je zajel 

tudi preverjanje spoštovanja zakonodaje na področju nalezljivih bolezni, ravnanja z odpadki iz 

zdravstva, ter zdravniške službe (specializacija, vpis v register). Na nobenem od nadziranih področij 

ni bilo ugotovljenih pomembnih neskladij. 

 
13.7.6. Izobraževanje 

Tudi v 2012 smo nadaljevali s programi usposabljanja zaposlenih medicinskih sester v delo in ob 

delu. Strokovne vsebine predavanj in delavnic smo izbirali glede na interes medicinskih sester in na 

potrebne preventivne in korektivne ukrepe. 

Ponovno smo izvedli obnovitveno izobraževanje iz kategorizacije zdravstvene nege,v sodelovanju z 

DMSBZT Velenje tečaj temeljnih postopkov oživljanja, zakonodaje in etike, ki je obvezna vsebina 

za pridobivanje licenčnih točk za obnavljanje licenc za medicinske sestre.  

Nadaljevali smo z izvajanjem tematskih krajših internih predavanj iz vsebin, za katere so zaposleni 

izrazili željo po predstavitvi. Kot predavatelji so sodelovali sodelavci in zunanji vabljeni 

strokovnjaki. 

V zvezi z razkuževanjem rok so bile izvedene manjše, interne delavnice, ki so zajele vse novo 

zaposlene, pripravnike, dijake in študente. 

V tekočem letu pa bomo izvedeli tudi delavnico ustrezne higiene rok s preizkusom  ustreznosti 

razkuževanja rok z Didaktobox.  

Vključevali smo se na zunanja izobraževanja z različnih področij kot pasivni slušatelji in aktivni 

udeleženci. 

Nadaljuje se tudi pridobivanje formalne izobrazbe za sodelavce na Fakulteti za zdravstvene vede. 

 
13.7.7. Izvajanje mentorstva 

Kot učna bolnišnica je Bolnišnica Topolšica tudi v letu 2012 izvajala izobraževanje dijakov, 

študentov in pripravnikov. To pomeni, da so bili naši zaposleni ob svojem delu dodatno 

obremenjeni tudi s prenosom znanja na študente in dijake, ter pripravnike. Kljub temu v tem 

procesu vidimo veliko prednost, saj lahko kandidate za zaposlitev, ki se udeležujejo tovrstnih oblik 

izobraževanja  spoznamo in ocenimo že v obdobju izobraževanja. 

Vsako leto v Bolnišnico Topolšica prihajajo na kroženje tudi pripravniki iz Zdravstvenega doma in 

Doma za varstvo odraslih Velenje. V bolnišnici opravijo predpisan program pripravništva iz 

internističnega področja zdravstvene nege. V letu 2012 je v bolnišnico prišlo na kroženje 16 

pripravnikov. 

V bolnišnici smo v šolskem letu 2011/2012 sklenili pogodbo o izobraževanju s Fakulteto za 

zdravstvene delavce Maribor, ter visokimi šolami za zdravstveno nego Slovenj Gradec, Celje, Novo 

mesto in Izola. 

Iz VZŠ Celje je klinično prakso opravljalo 8 študentov, z VŠZD Slovenj Gradec 15 študentov, s 

FZV Maribor 3 študenti, z VŠZ Novo mesto 1 študentka in z VŠZ Izola 3 študentke. 

Prav tako smo učna baza za obe Srednji zdravstveni šoli: Celje in Slovenj Gradec. Iz Celja je bilo k 

nam napotenih 15 dijakov na opravljanje PUDa, iz Slovenj Gradca, pa se je pri nas usposabljalo 19 

dijakov. 

V tem letu smo bili uspešni na razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendij in v postopku izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za 

izvajanje praktičnega usposabljanja z delom pridobili, 10.076,66 EUR. 
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13.7.8. Kroženje kadra 

V drugi polovici leta se je v Bolnišnici pričela energetska sanacija, kar je prineslo zapiranje 

posameznih oddelkov. Zaradi tega je prišlo do dogovora med direktorjem Bolnišnice Topolšica in 

Klinike Golnik o napotitvi medicinskih sester na delo na Golnik. V septembru in oktobru so bile 

poslane po štiri medicinske sestre mesečno, v novembru in decembru pa po tri. Vsi sodelavci so na 

Golniku ostali cel mesec. 

 
13.7.9. Druge aktivnosti  

8. novembra, je potekal Prehranski dan (NutritionDay) v bolnišnicah. Gre za projekt pod okriljem 

ESPEN-a, (Evropsko združenje za paraenteralno in enteralno prehrano), ki poteka od leta 2006 in se 

je začel v Avstriji in je bil sprva kot evropski dan prehrane, vendar je prerasel okvire in je zadnja 

leta že svetovni projekt. S tem projektom so želeli vzbuditi večjo ozaveščenost o klinični prehrani, 

bolnišnični podhranjenosti in vplivu le-te na preprečevanje zapletov med zdravljenjem, hitrejšim 

okrevanjem in manjšo umrljivostjo, ki so vsi posledica slabše hranjenosti med zdravljenjem v 

bolnišnicah. Rezultati govorijo o prisotnosti bolnišnične podhranjenosti pri 40% hospitaliziranih 

bolnikov. Na podlagi rezultatov, dobljenih z anketo, ki poteka na določen dan v letu (letos je bil to 

8. november, s poudarkom na onkoloških bolnikih), se pripravljajo tudi nove smernice za 

prehransko podporo onkoloških bolnikov. 

V preteklosti smo v projektu ND v Bolnišnici Topolšica sodelovali že dvakrat (2009 in 2010), za 

sodelovanje smo se odločili tudi letos. Rezultate, ki smo jih prejeli, lahko primerjamo z rezultati 

vseh ostalih centrov oz. bolnišnic, hkrati pa prispevamo pomemben delež k ozaveščenosti o 

prehranski podpori kot enakovreden del celostne oskrbe bolnikov v bolnišnicah.  

 

 

 

13.8. POROČILO ZA LABORATORIJ 

13.8.1. Mikrobiološki laboratorij 

13.8.1.1. Kadri  

V letu 2012 je bilo v mikrobiološkem laboratoriju zaznati kadrovske spremembe. Še vedno sta bila 

v laboratoriju zaposlena dva laboratorijska tehnika in nadzorni specialist mikrobiolog (pogodba), ki 

je v laboratorij prihajal dva krat tedensko. V bolnišnici smo zaposlili zdravnika, ki bo specializiral 

klinično mikrobiologijo. Trenutno je na specializaciji v Ljubljani. Ena zdravnica se je odločila da 

prekine delovno razmerje in se zaposli v drugi delovni organizaciji. 

 

13.8.1.2. Opravljeno delo 

V laboratoriju smo obdelali 6.893 vzorcev, od tega:  

 Antibiogram: 5.234 vzorcev, 

 Paraziti: 89 vzorcev, 

 Tuberkuloza: 1.570 vzorcev, 

v ZZV Celje smo poslali 3.922, na Golnik pa 123 vzorcev. 

13.8.1.3. Izobraževanje 

Laboratorijska tehnika sta se udeležila 17. rednega posveta o obravnavi in spremljanju bolnikov s 

TBC v Sloveniji. 
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13.8.1.4. Oprema 

Analitična oprema se v 1 letu ni spremenila in čaka na posodobitev in prenovitev. Termostatiran 

prostor za gojišča TBC je doživel posodobitev, dobil je nov strop. 

13.8.1.5. Plan 

Pridobitev delovnega dovoljenja, posodobitev laboratorijske opreme, zaposlitev novega 

mikrobiologa – analitika, nadaljevanje specialističnega izpopolnjevanja.  

Za naslednje leto zadolžiti nadzornega specialista za izdelavo letnega poročila. 

13.8.2. Biokemični laboratorij 

13.8.2.1. Kadri 

V letu 2012 je bilo v biokemičnem laboratoriju zaposlenih 8 delavcev: srednja izobrazba 5 

delavcev, visoka izobrazba 1 delavec, univerzitetna izobrazba 2 delavca.  

Na specialističnem izobraževanju (2. leto) je en delavec; vodja laboratorija je specialist med. 

biokemije z veljavno licenco. Za čistost v biokemičnem in mikrobiološkem laboratoriju skrbi ena 

delavka, ki je zaradi vpetosti v različna dodatna opravila (razen vzdrževanja čistosti)  napredovala 

iz 9. v 14. plačilni razred (soglasje ministrstva).  

13.8.2.2. Opravljeno delo 

V letu 2012 je laboratorij opravil 164.305 preiskav t.j. za 12%  manj v primerjavi z letom 2011. Na 

internem oddelku je bilo za 3% manj preiskav, znižalo se je število preiskav v ambulanti, število 

preiskav na pljučnem oddelku se je povečalo za 0,8%. Upad števila preiskav je verjetno posledica 

obnovitvenih del v bolnišnici. 

13.8.2.3. Izobraževanje 

Laboratorijski tehniki so se udeležili v mesecu aprilu in maju enodnevnega izobraževanja, ki ga 

organizira vsako leto SZKK. Na razporedu je bilo 5 tem in vsak je bil navzoč pri eni izmed tem. Po 

končanem seminarju je vsak predstavil poslušano temo. 

Vodja se je udeležil 4 strokovnih aktivov, katerih izbrane teme organizira SZKK. Na enem od 

aktivov je tudi sam aktivno sodeloval. V mesecu septembru se je udeležil dvodnevnega kongresa 

klinične kemije z mednarodno udeležbo v Portorožu. 

13.8.2.4. Oprema 

V mesecu maju smo dobili novo centrifugo s hladilnim sistemom. 

Od podjetja Siemens smo dobili dva aparata in sicer mali analizator za določitev koncentracije 

albumina, kreatinina v urinu; koagulacijski analizator je podjetje Siemens zamenjala z novim, 

nekoliko posodobljenim aparatom. 

Že v letu 2011 smo dali potrebo po novem  hematološkem analizatorju, vendar ga nismo nabavili 

zaradi pomanjkanja sredstev; aparat je star 9 let in s staranjem je vedno več nevarnosti da zaradi 

okvare ostanemo eden ali celo več dni brez analizatorja. 

Na fotospektrometru  (20 let) določujemo koncentracijo alkohola, vendar je servis svetoval, da 

nabavimo nov aparat. 

13.8.2.5. Plan 
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Plan dela za leto 2013 se bo prilagodil glede na sam potek Energetske sanacije in razpoložljivih 

virov Bolnišnice Topolšica. 

V letu 2013 želimo zaposliti novega delavca z univerzitetno izobrazbo, farmacevt, biolog, 

perspektivno za področje citologije, pa tudi za zamenjavo zaradi upokojitve. Sistemizirati moramo 

delovno mesto odgovornega ing. lab medicine. 

 

 

 

13.9. POROČILO ZA FIZIOTERAPIJO  

 

13.9.1 Analiza stanja 

13.9.1.1. Obseg dela  

V času od 01.01. do 31.12.2012 je enota fizioterapije obravnavala 1.611 bolnikov, od tega 1.516 

hospitaliziranih bolnikov in 95 bolnikov iz ambulantne dejavnosti (5 bolnikov iz ambulante za 

srčno popuščanje, 15 bolnikov iz kardiološke ambulante in 75 bolnikov iz pljučne ambulante). V 

delovnoterapetsko obravnavo smo v istem časovnem obdobju vključili 120 bolnikov, največ na 

negovalnem oddelku (98). V letu 2012 smo pričeli z izvajanjem bolnišnične rehabilitacije za 

pljučne bolnike. V program smo vključili 29 bolnikov. 

Udeležili smo se Občnega zbora DFS in Občnega zbora DFS – CRE, seminarja Internistični bolnik 

na URI Soča, seminarja Starostnik in seminarja Demenca v organizaciji DFS. Prisostvovali smo 

seminarju Neinvazivna ventilacija v organizaciji Pulmodata d.o.o. na KOPA Golniku in seminarju 

Respiratorna fizioterapija v organizaciji Respiratorne sekcije DFS. Navezali smo sodelovanje z 

delovno terapevtko v DVO Zimzelen. Sodelovali smo pri oblikovanju Procesa bolnišnične 

rehabilitacije. Posodobili smo strokovne obrazce enote in pripravili pisna navodila in priporočila za 

paciente in njihove svojce.  

01.09.2012 je sodelavka Polona Lebar je prejela Priznanje društva pljučnih in alergijskih bolnikov 

Slovenije. 

 

 

13.9.1.2. Realizacija načrtovanih aktivnosti za leto 2012 

Za realizacijo programa rehabilitacije pljučnih bolnikov smo 01.01.2012 zaposlili višjo 

fizioterapevtko. 08.03.2012 smo za določen čas enega leta zaposlili tudi delovno terapevtko. 

02.04.2012 je diplomirani fizioterapevt nadomestil sodelavko na porodniškem dopustu. Z 

izvajanjem programa rehabilitacije pljučnih bolnikov smo pričeli 23.01.2012. Prisostvovali smo na 

glavnih vizitah na Internem oddelku in v Enoti intenzivne terapije. Izvedli smo edukacijsko uro z 

namenom, da seznanimo nove zdravnike, dijake in študente zdravstvene smeri z delom fizioterapije 

in delovne terapije v Bolnišnici Topolšica. Vodja enote je ob podpori kolegic sodelovala pri 

projektu prostorske prenove BT in oblikovanju primernih  prostorov za terapijo in rehabilitacijo. 

13.9.1.3. Prihodki in odhodki  

Prihodki enote fizioterapija niso posebej opredeljeni v prihodkih, ki jih ustvarja BT 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 30.11.2012 

173.377,99 EUR. Materialni stroški opazovanega obdobja so znašali 7.873,92 EUR (za pripomočke 

za dihalne vaje, za elastične povoje, za elektrode za telemetrijo, ...). Vsako povečanje obravnav oz. 

števila naših pacientov nujno poveča tudi te stroške. Stroški storitev istega obdobja so dosegli 
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vrednost 6.973,24 EUR, stroški amortizacije 624,35 EUR in stroški zaposlenih v vrednosti 

157.869,08 EUR. 

13.9.1.4. Število zaposlenih 

V letu 2012 je zaposlenih 5 fizioterapevtk za polni delovni čas. Ena fizioterapevtka ima priznan 

status invalida, zaradi česar ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polovični delovni čas in prav 

tako za nedoločen delovni čas. V letu 2012 smo zaposlili eno delovno terapevtko za določen čas in 

enega fizioterapevta za nadomeščanje porodniškega dopusta. 

13.9.1.5. Potrebni pogoji za izboljšanje: 

 nujna je prenova naših delovnih prostorov, tako prostorska kot klimatska  

 dobra kadrovska pokritost 

 nadaljevanje strokovnih izobraževanj in redno spremljanje novosti na področju terapije in       

rehabilitacije 

 redno posodabljanje osnovnih sredstev: nabava računalnika in UZ naprave. 

13.9.1.6. Načrtovanje aktivnosti za leto 2013  

Za nemoteno realizacijo programa rehabilitacije pljučnih bolnikov in dopolnitev dela fizioterapije v 

BT želimo zaposliti delovno terapevtko in dipl. fizioterapevta. Zaradi boljše celotne obravnave 

bolnikov želimo sodelovati na glavnih vizitah vseh oddelkov. 

Na edukacijskih urah bomo seznanjali nove zdravnike, dijake in študente zdravstvene smeri z 

delom fizioterapije in delovne terapije v BT. 

Za ažurnejše urejanje dokumentacije potrebujemo dodatni računalnik. Potrebno je urediti prostore 

za rehabilitacijo pljučnih in srčnih bolnikov. 

Za potrebe pridobitve NIAHO standarda moramo zaključiti OP Proces bolnišnične rehabilitacije. 

 

 

13.10. POROČILO ZA RENTGEN IN CT 

Tekom leta smo imeli nekaj okvar na našem rentgenskem aparatu Prestilix 1600x-DRS od katerih 

se jih je nekaj rešilo nekaj pa jih je ostalo neodpravljenih.  Imeli smo tudi okvaro CR sistema in 

sistema za peko CD-jev – Rimage. 

Kljub vsem težavam, ki so se pojavljale, smo na enoti RTG dosegli in presegli plan dela (RTG in 

CT). 

Le s požrtvovalnim delom, solidarnostjo ter dobrimi odnosi med zaposlenimi lahko dosegamo 

pričakovane rezultate. Zahvala za dosego plana gre vsem zaposlenim na enoti RTG. 

Na enoti RTG smo opravili redne obdobne zdravniške preglede, udeležili  smo se tudi nekaterih 

strokovnih predavanj.  

V letu 2012 so bili pregledani  tudi aparati  na enoti. Vsi aparati so v mejah normale razen 

rentgenskega aparata Prestilix 1600x-DRS. 

Aparat Prestilix 1600x-DRS je bil pregledan  13.6.2012, veljavnost pregleda je do 13.6.2013. Za ta 

aparat je Zavod za varstvo pri delu podal sledeče mnenje:  »Rentgenski aparat je star, iztrošen in 

tehnološko zastarel. Aparat čim prej zamenjajte z novim. Glede na opravljen pregled aparat 

razvrstimo v razred C (predlagamo odpis aparata)«. 
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9.7.2012 smo pridobili Sevalno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti klasične rentgenske 

diagnostike z veljavnostjo do 9.6.2022 oziroma do preklica na predlog pristojnega inšpektorja ali 

sprememb ukrepov varstva pred sevanji.  

24.12.2012 smo pridobili, Začasno dovoljenje za uporabo rentgenskega aparata za računalniško 

tomografijo Toshiba Aquillion, ki ima veljavnost do 24.6.2013. 

Konec leta smo pričeli s testnim uvajanjem Infonet-ovega radiološkega informacijskega sistema, ki 

bo omogočal hitrejšo obravnavo, zmanjšanje pomanjkljivosti prejšnjega sistema, optimizacijo dela 

ter znižanje stroškov. 

 

 

 

13.11 POROČILO ZA LEKARNO 2012 

13.11.1. Poslanstvo: 

Preskrbovanje oddelkov in enot bolnišnice z zdravili in medicinskim potrošnim materialom. 

Svetovanje o pravilni in varni rabi zdravil in medicinskih pripomočkov, upoštevajoč 

farmakoekonomiko. 

13.11.2. Zaposleni:  

V letu 2012 sta bili v lekarni zaposleni dve delavki: magister farmacije in farmacevtski tehnik. Po 

daljši bolniški odsotnosti je bila delavka, odgovorna za čiščenje lekarne, prerazporejena v enoto 

izven lekarne. Meseca decembra je bila v lekarno začasno prerazporejena delavka, odgovorna za 

knjiženje prevzemov in izdaj zdravil in zdravstvenega materiala, ter kot pomoč pri razvrščanju, 

shranjevanju prejetih artiklov.  

Izobraževanje zaposlenih je potekalo po programu. 

13.11.2. Oprema: 

- hladilnika za shranjevanje zdravil imata kalibracijski certifikat, 

- termometra za merjenje temperature hladilnikov imata kalibracijski certifikat,  

- higrometer je prav tako opremljeni s kalibracijskim certifikatom, 

- tehtnica ima kalibracijski certifikat, 

- uteži so kalibrirane. 

Lekarna dnevno izvaja meritve temperature in vlage prostora in hladilnikov. Pred vsakim tehtanjem 

se izvaja dnevna kontrola tehtnice. 

V začetku leta so že vsi oddelki in enote poslovali z elektronskimi naročili do lekarne, tako da so 

ročna naročila ostala samo še za narkotike in antibiotike s posebne liste zdravil. Jeseni so posamezni 

oddelki pričeli z beleženjem porabe zdravil na pacienta, za kar je bilo potrebno urediti ažurno 

spremljanje zalog v lekarni. 

Poleti je potekala v bolnišnici predpresoja NIAHO, zato je bilo v tem času potrebno pripraviti 

oziroma osvežiti nekaj dokumentov v lekarni, za oddelke je lekarna izvedla in izdelala interne 

kalibracijske certifikate za hladilnike za zdravila. 

Novembra je bil v skladu s programom strokovnega nadzora s svetovanjem za leto 2012 v lekarni 

opravljen strokovni nadzor s svetovanjem, kjer so bili sprejeti naslednji ukrepi: 

 zagotoviti je potrebno varovanje lekarne pod alarmom, 

 zagotoviti nadomeščanje magistra farmacije, 

 zagotoviti ustrezne temperaturne pogoje za shranjevanje zdravil. 
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Zaradi energetske sanacije bolnišnice, kljub poteku roka za odpravo pomanjkljivosti, le-te v letu 

2012 niso bile odpravljene. Prav tako iz MZZ še nismo dobili odgovora v zvezi z nadomeščanjem 

farmacevta. 

Lekarna je v letu 2012 poslovala s petinšestdesetimi aktivnimi dobavitelji zdravil in medicinskega 

potrošnega materiala, v znesku nabave nekaj več kot 1 mio EUR. 

Prejete donacije preko donacijskih pogodb so znašale 18.300 EUR, zdravila, prejeta v obliki natural 

bonusov, pa 7.000 EUR.  

Iz oddelkov in enot bolnišnice je bilo poslanih preko 4.800 naročilnic.  

S strani dobaviteljev smo v lekarni vknjižili preko 2.000 prejemov. 

 

 

13.12. POROČILO ZA ZDRAVSTVENO ADMINISTRACIJO  

V službi Zdravstvene administracije je v zadnjih dveh letih izrazita fluktuacija delavcev. Gre za 

porodniške dopuste, upokojitve, bolniške staleže delavk. V ZA so v letu 2012 bile razporejeni dve 

vrtnarki (vrtnarski tehnik). Obe delavki sta opravili začetni tečaj desetprstnega tipkanja uspešno, 

ena je obiskovala še nadaljnji tečaj strojepisja. Ena delavka obvlada delovne naloge zdravstvene 

administratorke, drugo delavko pa smo zaradi potreb po urejenosti in spremembah dela v ZA 

razporedili v Arhiv zdravstveno bolnišnične dokumentacije. V arhivu zdravstvena administratorka 

izvaja tudi optično branje in shranjevanje izvidov iz zunanjih ustanov v bolnišnični informacijski 

sistem. Zdravstvena administratorka je skenirala (optično prebrala) 2120 dokumentov (rezultati 

preiskav, ki jih pošiljamo v zunanje ustanove) in jih vnesla pod zdravstvene obravnave posameznih 

naslovljenih pacientov na dokumentu (citološkim histološki izvidi) v letu 2012. 

 

Tabela: Število napisanih dokumentov v ZA v letu 2012 
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Tabela: Primerjava št. napisanih dokumentov v ZA za polletna obdobja v letih 2011 in 2012 

 
 

V bolnišnici je skupina 6 zdravstvenih administratorjev v obdobju od avgusta do decembra l. 2011 

napisala 14.192 dokumentov (izvidi, odpustna pisma…), v letu 2012 pa je ekipa ZA obsegala v 

mesecu avgustu in septembru 5 ZA in nato do konca leta 6 ZA skupaj napisala 14.039 dokumentov.  

V obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2012 so delavke v ZA napisale 34.493 zdravstvenih dokumentov 

(odpustnih pisem, ambulantnih izvidov, izvidov funkcionalne diagnostike). 

V enoto zdravstvene administracije spada tudi profil telefonist, ki skozi celo leto ureja in usmerja 

telefonske pogovore in je koordinator med oddelki in vzdrževano službo za naročila prevozov 

poštnih pošiljk in izrednih naročil organizacijskih enot/ oddelkov/ služb v bolnišnici. 

V enoti ZA je zaposlena oseba, ki ima omejitve pri delu v ZA, za to je v letu 2012 bilo oblikovano 

delovno mesto znotraj ZA, na katerem ZA koordinira prejem in pripravo poštnih pošiljk za 

enote/oddelke/ službe v bolnišnici, pripravlja izvide s CD posnetki za enoto RTG za pošiljanje 

naročnikom preiskav, vodi evidence pripravljenih poštnih pošiljk in raznaša ter zbira pošto za enote/ 

oddelke/ službe v bolnišnici. Vloga zaposlenega na tem delovnem mestu je tudi skrb za zdravstveno 

dokumentacijo, ki je z oddelkov in ambulant namenjena v arhiv, da se le ta dostavi v arhiv 

zdravstvene dokumentacije. 

V letu 2012 so se zaposleni v ZA udeležili naslednjih izobraževanj: 

-  Arhiviranje zdravstvene dokumentacije- pridobile potrdilo, 

- Komunikacija v timu, 

- Novosti v slovenskem jeziku in pravopisu, 

- Strojepisni začetni in nadaljevalni tečaj. 

V ZA smo v letu 2012 opredelili matriko znanj v ZA in zaposlene preverili o njihovi 

usposobljenosti in v matriko vnesli njihovo usposobljenost (ne obvlada, delno obvlada, obvlada, je 

lahko mentor). 
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13.13. POROČILA TEHNIČNO-PRESKRBOVALNIH ENOT 

 

13.13.1. Pralnica in šivalnica 

V letu ki se je izteklo smo v pralnici oprali 360 ton perila. V šivalnici smo zašili 364 kosov delovne 

obleke, 34 kompletov pižam in krpali staro perilo. 

Enota opravlja storitve pranja in šivanja za Bolnišnico Topolšica, Terme Topolšica in štirinajst 

manjših strank pretežno gostinske lokale. 

V letu 2012 je enota pralnica in šivalnica dosegla prihodke v vrednosti 308.507 €. 

Prihodki zajemajo 57% zunanjega in 43% notranjega trga. Glede na preteklo leto smo na področju 

zunanjega trga uspeli za 3% povečati prihodke, notranji trg pa se je zmanjšal za 22%. Izpad je 

posledica energetske sanacije, zaprtje enega oddelka. 

Stroške enote pralnice in šivalnice še ne moremo ovrednotiti, podatki so do novembra in 

pričakujemo, da ne bodo presegli lanskih. Vseskozi se trudimo z obvladovanjem stroškov, 

predvsem na področju energije, ki se ji povečuje cena. 

V tem letu smo pridobili dovoljenje za obratovanje visokotlačne peči in opravili izobraževanje 

delavke, ki ga zahteva zakon. Šivilja se je udeležila seminarja na temo »novosti o delovnih 

oblačilih«. 

V pokoj sta odšle dve delavki. Eno smo nadomestili z zaposlitvijo delavke za določen čas. 

Eno delavko smo začasno prerazporedili iz enote čiščenja, zaradi zmanjšanega obsega dela na 

oddelkih.  

Vseskozi se trudimo, da bi izboljšali kakovost naših storitev, zato smo v letošnjem letu zamenjali 

tehnologijo pranja, ki nam omogoča pranje z nižjimi temperaturami. 

Imamo zelo staro strojno opremo, večino strojev je starih od trideset do štirideset let. Stroji niso 

varčni in ne zadostujejo standardom. Zaradi starosti strojev veliko servisa in s tem izpad dela. 

Z znanjem, izkušnjami in kakovostno storitvijo želimo postati še tesnejši partner na področju 

lokalne skupnosti in širšega trga. Naše nove potenciale vidim v novi ponudbi za šivalnico in iskanju 

novih partnerjev.  

 

13.13.2. Kuhinja  

13.13.2.1 Predstavitev 

Prehrana je izjemno pomemben del našega vsakdanjika. Poudarjamo in se trudimo, da naj bo ta 

uravnotežena, okusna in prijetna za oko, izbira živil pa pestra in kakovostna. Hrana je pri bolezni 

tudi oblika terapije in ne več le užitek. 

Na dan 1.1.2012 je bilo v kuhinji zaposlenih 13 oseb, od tega 1. tehnolog prehrane, 2. izmeno vodji 

4. kuharji ter 5. pomočnikov kuharja. 

13.13.2.2. Kadrovske spremembe: 

V mesecu  novembra premestitev kuharja na delovno mesto šoferja. 

S 15.09. Iz delovnega mesta izmenovodja prevzame delovno mesto, vodja kuhinje, Peter Blaj. 

Na dan 31.12.2012 je v kuhinji zaposlenih 12 oseb. Strošek dela v kuhinj za izbrano obdobje znaša 

234.681,57€. Število odsotnih dni zaradi bolezni je 171 v breme delodajalca.  
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13.13.2.3. Izobraževanja v letu 2012 

Zaradi izobraževanja smo bil v preteklem letu  odsotni 40 ur: 

- Seminar o pripravi polnovrednih sladic brez sladkorja, jajc, bele moke, mleka, umetnih 

sladil, barvil in konzervansov, 

- Dekoracija jedi za različne priložnosti, 

- Ogled Gostinsko turističnega zbora v Radencih. 

13.13.2.3. Osnovni poračun obrokov od 01.01.2012 do 31.12.2012 

- Povprečna vrednost obrok na posameznega pacienta za izbrano obdobje 0,63€, 

- povprečna vrednost porabe živil za malico in kosila (zaposleni in obisk) 1,69€, 

- skupno število vseh menijev 162,804, 

- skupna poraba v izbranem obdobju 121.144,32€. 

 

13.13.3. Tehnično vzdrževalna enota 

V vzdrževalni enoti Bolnišnice Topolšica smo opravljali vzdrževalna dela, ki nam jih je narekoval 

proces dela. Poleg tega smo opravljali tudi transportne storitve za notranje in zunanje naročnike. 

Notranje transportne storitve opravljamo po voznem redu, predvsem 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. Veliko dodatnih 

voženj opravimo za prevoz krvnih pripravkov, ki jih naročajo posamezni oddelki naše bolnišnice. 

Poleg tega redno prevažamo poštne pošiljke, material za sterilizacijo v Velenje in vožnje perila za 

zunanje naročnike v hotel Vesna, dom za varstvo odraslih Zimzelen v Topolšici, gostinske obrate v 

zg. Savinjski dolini ter obrate v Šaleški dolini. 

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, 

klimatskih naprav in drugih prezračevalnih naprav ter električnih agregatov za neprekinjeno 

napajanje. Sproti smo odpravljali napake na telefonskih priključkih in aparatih, napeljavi sestrskega 

in nujnega klica ter na kontroli požarno varnostnih naprav. 

Dela smo opravljali tudi pri urejanju in vzdrževanju okolja. V zimskem času smo opravljali čiščenje 

pešpoti ter pluženje s posipavanjem cestnih in parkovnih površin, v letnem času pa košnjo 

parkovnih in ostalih površin. Popravili in osvetlili smo tudi pešpot do objekta Smrečina. 

V drugi polovici leta smo sodelovali pri energetski sanaciji in prenovi naše bolnišnice Planika. 

Najprej smo pomagali pri preselitvi uprave v dom starejših Zimzelen v Topolšici in nato sodelovali 

pri izpraznitvi in skladiščenju še uporabne opreme. Pri tem so nam pomagali dijaki in študenti 

počitniškega dela iz občine Šoštanj.  

Še naprej tesno sodelujemo z izvajalci del in skrbimo za varnost ljudi na objektu, ki kljub oteženim 

pogojem zdravstvenega osebja in bolnikov na objektu uspešno delujejo.  

Poleg rednih vzdrževalnih del izdelujemo novo opremo in opravljamo montažo v prenovljenih 

prostorih in s tem prispevamo k zmanjšanju nastalih stroškov prenove. 

Poslovni rezultat vzdrževalne enote ni ugoden, saj smo na stroške vzdrževanja opravili nekaj del kot 

so pleskarska dela vratnih kril s podboji in prenovo zastarele vodovodne instalacije. 
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Zaradi povečanja obsega del smo opravili večje število delovnih ur, ki pa jih deloma sproti 

koristimo. 

Na objektu pralnice in mizarske delavnice smo opravili dela na popravilu strešne kritine. V 

stanovanju nad objektom pralnice smo zamenjali okna in pripravili vse potrebno za vselitev stranke. 

V bolnišnici imamo za naše zaposlene 5 apartmajev od tega 4 v Piranu in enega v Barbarigi na 

katerih opravimo tekoča popravila. 

Smo v času energetske sanacije in prenove bolnišnice. Prizadevali se bomo, da bodo dela potekala 

nemoteno in s svojim delom prispevali v skupno željo nas zaposlenih in krajanov Topolšice. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012 

 

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, 104/11): 

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) 

 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2012 (1. in 2. del) 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2012 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2012 

- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2012 

- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2012 

 

3. Dodatne priloge s strani zavoda 

- Zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12.2012 

 

 

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 2011 

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2012 

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 31.12.2012 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 2012 2011 Indeks 12/11

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 2.179 1.943 112,13

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0

003 Dolgoročne premoženjske pravice 90.930 71.027 128,02

005 Druga neopredmetena sredstva 0 0

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj 0 0

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 0 0

00 Skupaj AOP 002 93.109 72.970 127,60

01 Popravek vrednosti  AOP 003 33.120 18.524 178,79

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 59.989 54.446 110,18

           

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v 

letu 2012 povečala za 5.543 EUR sedanja vrednost znaša 57.810 EUR. Na kontu podskupine 

003 dolgoročne premoženjske pravice se je stanje povečalo za 19.903 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 2012 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

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 2.556.550 304.765 838,86

029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0 0

02 Skupaj AOP 004 7.536.120 5.284.334 142,61

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 3.165.681 3.059.280 103,48

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin 4.370.439 2.225.054 196,42  
 

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2012 povečala za 2.251.785 EUR in znaša 

7.536.120 EUR. Sedanja vrednost nepremičnin znaša 4.370.439 EUR. 

 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

- zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – sprememb v letu 2012 ni bilo. Stanje zgradb 

na dan 31.12.2012 znaša 4.846.466 EUR. 

- zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki -

spremembe v letu 2012 in stanje 31. 12. 2012 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 2012 2011 Indeks

040 Oprema 5.149.930 5.107.248 100,84

041 Drobni inventar 187.218 176.519 106,06

042 Biološka sredstva 0 0

043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 0 0

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 19 19 102,16

046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os 0 0

047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 2.388 2.388 100,00

049 Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe. 0 0

04 Skupaj AOP 006 5.339.556 5.286.174 101,01

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 4.410.755 3.974.619 110,97

053
Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 

sredstva v tuji lasti
0 0

04-05 Sedanja vrednost opreme 928.801 1.311.555 70,82  
 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2012 povečala 

za 145.306 EUR in znaša 5.339.556 EUR. Odpisana vrednost znaša 4.410.754 EUR, sedanja 

vrednost znaša 928.801 EUR. 
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Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

                                                       v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2012 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 Terme Topolšica. 

Dolgoročne finančne naložbe so v letu 2012 enake kot so bile v letu 2011 in znašajo 20.823 

EUR. 

 

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

 

Dolgoročno danih posojil in depozitov v letu 2012 nismo izkazovali. 

 

                                    

 

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 

 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v letu 2012 nismo izkazovali.  

 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013) 

 

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice  na dan 31.12.2012 znašajo 279 

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 31.12.2012 znašajo 118.504 EUR. 

 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 200.773 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,94% 

celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v 15 dneh, oziroma v skladu z 

pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. 

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 se je vrednost terjatev do kupcev zmanjšala za 75.749 

EUR.  



LETNO POROČILO ZA LETO 2012 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

69 

Neplačane zapadle terjatve na dan 31. 12. 2012 znašajo 97.847 EUR. Terjatve, ki zapadejo v 

plačilo, tekoče terjamo in pošiljamo opomine. Bolnišnica ima vložene zahtevke za e-izvršbe v 

višini 36.857 EUR, za ostala plačila, pa se bolnišnica dogovarja o možnosti in načinu plačila. 

 

Zap.št Naziv uporabnika Datum terjatve Valuta Znesek Plačilo

1. Vzajemna, d.v.z. 31.12.2012 29.1.2013 49.882,03 29.01.2013

2. Ledinek Marjan, s.p.
že zapadlo in je v

postopku izvržbe
23.518,54

31.12.2011 26.1.2012 3.990,63 še ni poravnano

31.12.2011 26.1.2012 29,93 še ni poravnano

31.8.2012 25.9.2012 5.179,56 še ni poravnano

30.9.2012 24.10.2012 21,69 še ni poravnano

31.10.2012 27.11.2012 38,56 še ni poravnano

30.11.2012 27.12.2012 104,90 še ni poravnano

31.12.2012 28.1.2013 7.684,98 28.1.2013

31.12.2012 28.1.2013 5.239,66 28.1.2013

31.12.2012 11.2.2013 39,39

31.12.2012 5.1.2013 72,00 še ni poravnano

4. Terme Topolšica, d.d. 31.12.2012 31.1.2013 15.263,75 še ni poravnano

31.12.2012 28.2.2013 2.414,03 še ni poravnano

31.12.2012 28.1.2013 15.573,53 28.1.2013

31.12.2011 2.2.2013 68,98 6.2.2013

Adriatic Slovenica, d.d.3.

Triglav zdr. zavarovalnica5.
 

 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 

Danih predujmov in varščin na dan 31.12.2012 nismo imeli.  

 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 

017) 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2012 

626.839 EUR in so se v primerjavi z leto 2011 zvišale za 13.809 EUR. 

Med terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo terjatve do uporabnikov 

ZZZS-ja, občin in drugih zavodov.  

V januarju 2013 smo izdali dokončen obračun za obvezni del zdravstvenih storitev za leto 2012. 

Neplačan del storitev za obvezni del zdravstvenih storitev znaša 510.804,82 EUR, od tega je bilo 

4.1.2013 plačano 218.817,93 EUR, 291.986,89 EUR pa zapade v plačilo 6.3.2013. 

 

Zap.št Naziv uporabnika Datum terjatve  Znesek 

1. ZZZS OE Ravne na Koroškem 
30.11.2012 29.653,57 

31.12.2012 557.123,70 

2. ZZZS OE Celje 
30.11.2012 15.300,85 

31.12.2012 14.605,45 

3. ZZZS OE Ljubljana 
30.11.2012 1.823,10 

31.12.2012 846,54 

4. Občina Šmartno ob Paki 

30.6.2012 364,80 

31.7.2012 413,25 

31.8.2012 391,50 
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30.9.2012 243,60 

31.10.2012 208,80 

30.11.2012 255,20 

31.12.2012 220,40 

5. ZZZS OE Maribor 
30.11.2012 760,14 

31.12.2012 697,63 

 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

V letu 2012 ne izkazujemo kratkoročnih finančnih naložb. 

                        

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2012 znašajo 3.303 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 na dan 31.12.2012 znašajo 30.599 EUR in so naslednje: 

 

                                                                                              v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2012 2011 Indeks

170
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih

institucij
29.835 21.304 140,04

174
Terjatve za vstopni davek na dodano

vrednost
765 619 123,58

175 Ostale kratkoročne terjatve 0 3.479

179
Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih

terjatev
0

17 SKUPAJ 30.599 25.402 120,46                                 
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Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 znašajo 4.204 EUR in so naslednje: 

 

                                          v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2012 2011 Indeks

190 Kratkoročno odloženi odhodki 4.204 5.637 74,58

191 Prehodno nezaračunani prihodki 0 0

192 Vrednotnice 0 0

199 Druge aktivne časovne razmejitve 0 0

19 SKUPAJ 4.204 5.637 74,58  
 

C) ZALOGE  

Stanje zalog na dan 31.12.2012 znaša 71.471 EUR in so naslednje: 

Zaloge zadoščajo za 13,72 dnevno poslovanje.  

                                               v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2012 2011 Indeks

30 Obračuna nabave materiala 0 0

31 Zaloge materiala 71.471 70.515 101,36

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 0 0

34-36 Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge

blaga

0 0

37 Druge zaloge namenjene prodaji 0 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. 
v EUR brez centov

Zdravila in zdravstveni material 57.538 55.283 104,08

Živila 2.060 2.845 72,41

Gorivo 0

Plin 0 909 0,00

Kisik 0 0

Les 6.614 8.035 82,32

Ostalo 5.259 3.443 152,75

Skupaj 71.471 70.515 101,36

Zaloge v evrih brez centov
Realizacija 

2012

Realizacija 

2011

Indeks                              

R12/R11
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1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 

Kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31.12.2012 nimamo.  

           

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2012 znašajo 405.760 EUR in se nanašajo 

na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2012. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti 

poravnana 10. januarja 2013.  

 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2012 znašajo 1.451.180 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 2012 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 616.594 EUR. 

Seznam neplačanih obveznosti na dan 31.12.2012 je priloga tega poročila. 

 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2012 znašajo 254.022 EUR in se 

nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                        v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2012 2011 Indeks

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 75.785 71.809 105,54

231 Obveznosti za DDV 122.813 4.672 2628,70

231
Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih

menic in drugih plačilnih instrumentov
0 0

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 55.424 58.766 94,31

235
Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov

zaposlenih
0 0

23 SKUPAJ 254.022 135.247 187,82  
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Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

(AOP 039) 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2012 znašajo 

390.309 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

            v EUR, brez centov 

   

konto Naziv konta 2012 2011 Indeks

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 323 580 55,75

241
Kratkoročne obveznosti do proračunov

občin
252 20 1260,00

242
Kratkoročne obveznosti do posrednih

uporabnikov proračuna države
379.884 224.431 169,27

243
Kratkoročne obveznosti do posrednih

uporabnikov proračunov občin
8.758 4.885 179,29

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 1.091 0

- ZZZS 1.091 0

- ZPIZ 0 0

24 SKUPAJ 390.309 229.916 169,76                             
       

Izkazan znesek na dan 31.12.2012 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 31.12.2012 neporavnanih zapadlih obveznosti v znesku 

347.732 EUR, zaradi nezadostnih likvidnih sredstev. 

Seznam neplačanih obveznosti na dan 31.12.2012 je priloga tega poročila. 

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 1.056.619  EUR in smo jih pridobili za namen pokrivanje 

obveznosti iz naslova energetske sanacije. 

Kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil nimamo. 

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2012 po kreditodajalcih in namenih je naslednje: 

 

                                     v EUR, brez centov 
Zap. 

št. 
Kreditodajalec Namen Znesek 

1 HYPO ALPE ADRIA BANK Energetska sanacija 650.000 

2 ESOTECH d.d. Energetska sanacija 138.104 

2 CIGRAD d.o.o. Energetska sanacija 268.515 

 

Bolnišnica Topolšica je na podlagi sklepa Sveta zavoda BT (15. seja Sveta zavoda z dne 

3.7.2012, sklep št. 5) začela s postopkom najetja dolgoročnega posojila. Ker je za pridobitev 

potrebnih soglasij za najetje dolgoročnega posojila potrebno več časa, je bolnišnica v mesecu 

oktobru 2012 najela premostitveni kredit za financiranje projekta Energetska sanacija v višini 

650.000,00 evrov. Kredit je bolnišnica nameravala vrniti še v letu 2012, saj je načrtovala, da bo 

uspela urediti dokumentacijo za najetje dolgoročnega kredita. 

Kratkoročnega kredita bolnišnica konec leta ni bila zmožna vrniti, manjkalo je soglasje 

Ministrstva za finance za postopek dolgoročne zadolžitve, zato je v skladu s predpisi pred 

koncem leta 2012 zaprosila Ministrstvo za finance za soglasje h kratkoročni zadolžitvi.    
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Zaradi načina sofinanciranja projekta "Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica" je 

bolnišnica morala v decembru 2012 plačati celoten znesek novembrskih situacij izvajalcem, 

refundacije pa je lahko pričakovala šele v prvih mesecih 2013. Zato je bolnišnica na Ministrstvo 

za finance naslovila vlogo za izdajo soglasja za kratkoročno zadolžitev v višini 416.600 evrov 

in konec decembra 2012 soglasje za omenjeno zadolžitev od ministrstva tudi prejela.  

 

 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in 

znašajo 3.128 EUR.  

Kratkoročne obveznosti iz financiranja, ki se nanašajo na zamudne obresti znašajo 7.203 EUR. 

 

                                        v EUR, brez centov 
Zap.št Kreditodajalec Namen   Znesek 

obveznosti  

1 HYPO ALPE ADRIA Energetska sanacija 2.073 

2 ESOTECH d.d. Energetska sanacija 760 

3 CIGRAD d.o.o. Energetska sanacija 295 

 

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. 

 

                   

 

 



LETNO POROČILO ZA LETO 2012 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

75 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

 

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki 
 

        v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 

stanje na dan 31.12.2012 475.614

amortizacija za PACS RIS SISTEM -74.140

prenos na prihodke - koriščenje sredstev invalidov -151.236

odstopljeni prispevki invalidov 19.662

sredstva za pokrivanje amortizacije -25.371

stanje na dan 31.12.2012 244.529  

Na kontu skupine 92 imamo knjižena sredstva za pokrivanje amortizacije in odstopljene 

prispevke za invalide.  

Prenos odstopljenih prispevkov za invalide na prihodke v višini 16.512 EUR je bil realiziran 

zaradi pokrivanja stroškov dela pri nadomeščanju invalidov v času bolniškega staleža, prenos 

sredstev v višini 134.724 EUR pa za pokrivanje stroškov energetske sanacije (izboljšanje 

delovnih pogojev zaposlenih). 

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 EUR, leta 2011 v znesku 26.923 EUR in leto 

2012 v znesku 19.662 EUR. Sredstva so namenjena za izboljševanje pogojev dela invalidov. 

Sredstva za pokrivanje amortizacije v višini 25.371 EUR so namenjena pokrivanju stroškov 

vzdrževanja medicinske opreme (zamenjava RTG cevi). 

 

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov 

amortizacije 

                                                v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

stanje na dan 31.12.2011 292.859 

pokrivanje amortizacije za donirane aparate -83.950 

prejete donacije za nabavo osnovnih sredstev 4.160 

prenos sredstev CT, endoskopski center -47.130 

stanje na dan 31.12.2012 165.939 

 

Del donacij v znesku 208.909 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, 

del donacij v znesku 4.160 EUR pa je namenjenih za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev. 

Znesek v višini 37.645 EUR je namenjen za delno pokrivanje vzdrževanja CT aparata in znesek 

9.485 EUR je namenjen za delno pokrivanje stroškov popravil opreme v endoskopskem centru. 
 

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. 
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Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

Bolnišnica ne izkazuje postavk  za skupino kontov 97. 

            

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 

31.12.2011 2.565.191 EUR. 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

 

              v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 

stanje na dan 31.12.2011 2.565.191

prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja 0

povečanje sredstev v upravljanja - najemnine stanovanj 1.541

vračilo vloženih sredstev v najemno stanovanje -4.760

0

stanje na dan 31.12.2012 2.391.909

prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev 

(računalniška oprema)

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)

467

-170.530

 
 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 2.752 

EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. 

Sredstva v upravljanju so manjša za črpano amortizacijo v višini 170.530 EUR in sicer za prejeto 

opremo in donacije ustanovitelja. 

Sredstva v upravljanju so manjša za vračilo vloženih sredstev v najemniško stanovanja (zaradi 

izselitve) v znesku 4.760 EUR. 

 

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 

stanje na dan 31.12.2011 20.823

stanje na dan 31.12.2012 20.823  
           

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 20.823 EUR. V primerjavi z letom 2011 se 

niso spremenile. Predstavljajo 197 delnic Terme Topolšica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETNO POROČILO ZA LETO 2012 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

77 

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki  

                     v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK

stanje na dan 31.12.2011 (kto 985) 42.704

0

stanje na dan 31.12.2012 44.604

- 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)

1.900

 
 

Na kontu podskupine 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 42.704 EUR iz leta 

2011. Znesek 1.900 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 2012, realizacija za leta 2012 ter 

primerjava realizacije 2011. 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 2012 beležili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 

1.900,45 EUR. 
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 R12 / Plan12 R12 / R11 

Prihodki od poslovanja

 - višina v EUR 10.025.211,88 10.267.312,00 10.001.835,00 97,64 100,23

 - delež v P 97,14% 99,48% 99,12%

Finančni prihodki

 - višina v EUR 3.987,80 4.000,00 3.480,00 99,70 114,59

 - delež v P 0,04% 0,04% 0,03%

Drugi prihodki

 - višina v EUR 291.578,91 49.500,00 85.461,00 589,05 341,18

 - delež v P 2,83% 0,48% 0,85%

Prihodki skupaj

 - višina v EUR 10.320.778,59 10.320.812,00 10.090.776,00 100,00 102,28

Materialni stroški (kto 460 in 461)

 - višina v EUR 3.761.930,14 3.602.658,00 3.852.894,06 104,42 97,64

 - delež v O 36,46% 35,57% 38,34%

Stroški dela

 - višina v EUR 6.170.365,60 6.070.700,00 5.832.905,06 101,64 105,79

 - delež v O 59,80% 59,93% 58,04%

Amortizacija

 - višina v EUR 321.435,05 391.225,00 318.269,17 82,16 100,99

 - delež v O 3,12% 3,86% 3,17%

Ostali drugi stroški

 - višina v EUR 29.381,15 28.000,00 29.427,72 104,93 99,84

 - delež v O 0,28% 0,28% 0,29%

Finančni odhodki

 - višina v EUR 19.374,65 26.530,00 3.758,19 73,03 515,53

 - delež v O 0,19% 0,26% 0,04%

Drugi odhodki

 - višina v EUR 14.005,45 5.000,00 4.503,46 280,11 310,99

 - delež v O 0,14% 0,049% 0,045%

Prevrednotovalni poslovni odhodki

 - višina v EUR 2.386,10 5.229,00 8.564,21 45,63 27,86

 - delež v O 0,02% 0,05% 0,09%

Odhodki skupaj

 - višina v tisoč EUR 10.318.878,14 10.129.342,00 10.050.321,87 101,87 102,67

"Poslovni izid":

 - višina v EUR 1.900,45 191.470,00 40.454,13 0,99 4,70

 - delež v P 0,02% 1,86% 0,40%

Realizacija 

2011         

Vrsta prihodka oz. odhodka 

(fakturirana realizacija)

Realizacija 

2012         
PLAN 2012

INDEKS

 

 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

Celotni prihodki doseženi v letu 2012 so znašali 10.320.779 EUR in so bili za 2,28 % višji od 

doseženih v letu 2011.  

Prihodki od poslovanja predstavljajo 97,14 %, prihodki od financiranja 0,04 %, izredni prihodki 

2,83 % glede na celotne prihodke za leto 2012. 

Finančni prihodki so znašali 3.988 EUR in predstavljajo 0,04 % delež v celotnih prihodkih, prejeli 

smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev in prejete zamudne 

obresti. 

Neplačane zapadle terjatve na dan 31.12.2012 znašajo 97.847 EUR. Terjatve, ki zapadejo v plačilo, 

tekoče terjamo in pošiljamo opomine. Bolnišnica ima vložene zahtevke za e-izvršbe v višini 36.857 

EUR, za ostala plačila, pa se bolnišnica dogovarja o možnosti in načinu plačila. 
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Neplačani prihodki znašajo  97.847 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega 

leta). V celotnem prihodku predstavljajo 0,94%.  

v EUR, brez centov 

Realizacija FN Realizacija

2012 2012 2011

iz obveznega zavarovanja 8.436.068 8.776.350 8.612.316 96,12 81,74

iz dodatnega prost.zavarovanja 957.714 833.650 816.872 114,88 9,28

iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od

nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od

ostalih plačnikov in od konvencij   

69.498 75.200 74.950 92,42 0,67

drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 561.932 582.112 497.698 96,53 5,44

finančni prihodki 3.988 4.000 3.480 99,70 0,04

prihodki od prodaje blaga in materiala 291.579 49.500 85.461 589,05 2,83

SKUPAJ PRIHODKI 10.320.779 10.320.812 10.090.776 100,00 100,00

PRIHODKI
IND 

real.12/FN 12

STRUKTURA 

2012

 
                                                           

Prihodki iz obveznega zavarovanja, ki so pridobljeni od ZZZS na osnovi pogodbe o izvajanju 

zdravstvenih storitev in prihodki od izvajanja programa SVIT predstavljajo 81,74% vseh prihodkov 

in so izkazani v višini 8.436.0688 EUR. V primerjavi z finančnim načrtu so nižji za 3,88 %. 

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo vrednost 

zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in sicer Vzajemni d.v.z., Zdravstveni 

zavarovalnici Triglav, Adriaticu in ZZZS za kritje plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev 

socialno ogroženih oseb. V letu 2012 so izkazani v višini 957.714 EUR in so v primerjavi z 

finančnim načrtu višji za 14,88%. 

Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov, 

od konvencij so izkazani v višini 69.498 EUR in so v primerjavi z finančnim načrtu nižji za 7,47%.  

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 2012 so izkazani v višini 

561.932 EUR in so v primerjavi z finančnim načrtu nižji za 3,47%. 

Finančni prihodki so v letu 2012 znašali 3.988 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 2012 so znašali 291.579 EUR. 

 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

Celotni odhodki doseženi v letu 2012 in so znašali 10.318.878 EUR in so bili za 2,67 % višji od 

doseženih v letu 2011 in 1,87 % višji od načrtovanih.  

Iz spodnje tabele je razviden delež posameznih stroškov v celotnih odhodkih. Največji delež 

zajemajo stroški dela in sicer 58,80%, stroški materiala 18,43% ter stroški storitev 18,03% 
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višina v EUR delež višina v EUR delež

Stroški materiala 1.901.593 18,43% 2.003.152 19,93% 94,93

Stroški storitev 1.860.337 18,03% 1.849.742 18,40% 100,57

Stroški dela 6.170.366 59,80% 5.832.905 58,04% 105,79

Amortizacija 321.435 3,12% 318.269 3,17% 100,99

Ostali drugi stroški 29.381 0,28% 29.428 0,29% 99,84

Finančni odhodki 19.375 0,19% 3.758 0,04% 515,56

Drugi odhodki 14.005 0,14% 4.503 0,04% 311,00

Prevrednotovalni poslovni odhodki 2.386 0,02% 8.564 0,09% 27,86

C e l o t n i    o d h o d k i 10.318.878 100,00% 10.050.322 100,00% 102,67

Indeks 

real.12/real.11

V r s t a    o d h o d k a
Realizacija 2012 Realizacija 2011

 
 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2012 znašali 

3.761.930 EUR in so bili za 2,36 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 4,42 % višji od 

načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 36,46 %.  

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 1.901.593 EUR 

in so bili za 5,07% nižji od doseženih v letu 2011 in za 2,82% nižji od načrtovanih. Delež glede 

na celotne odhodke zavoda znaša 18,43 %.  

 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Zdravila 518.054 27,24% 636.567 31,78% 81,38

Obvezilni in sanitetni material 382.298 20,10% 393.962 19,67% 97,04

Ostali zdravstveni material 461.849 24,29% 417.358 20,84% 110,66

Živila 124.079 6,53% 136.417 6,81% 90,96

Drobni inventar 28.143 1,48% 42.528 2,12% 66,17

Material za popravila in vzdrževanje 97.567 5,13% 89.351 4,46% 109,20

Stroški porabljene energije 91.159 4,79% 83.753 4,18% 108,84

Porabljen drug material 198.443 10,44% 203.217 10,14% 97,65

Stroški materiala skupaj 1.901.593 100,00% 2.003.152 100,00% 94,93

Stroški materiala
Realizacija 2012 Realizacija 2011 Indeks 

real.12/real.11

 
 

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 1.860.337 EUR 

in so bili za 0,57% višji od doseženih v letu 2011 in za 13,03% višji od načrtovanih. Delež glede 

na celotne odhodke zavoda znaša 18,03%.  

Stroški storitev so se povišali predvsem zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja, ki so 

posledica poteka energetske sanacije. 
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višina v EUR delež višina v EUR delež

Zdravstvene storitve 430.483 23,14% 351.362 19,00% 122,52

Intelektualne storitve 617.363 33,19% 769.847 41,62% 80,19

Storitve vzdrževanja 407.418 21,90% 300.977 16,27% 135,36

Komunalne in prevozne storitve 159.764 8,59% 163.499 8,84% 97,72

Zavarovalne premije, zakupnine (najemnine) 48.562 2,61% 72.193 3,90% 67,27

Povračila stroškov v zvezi z delom 151.986 8,17% 145.616 7,87% 104,37

Druge storitve 44.761 2,41% 46.248 2,50% 96,78

Stroški materiala skupaj 1.860.337 100,00% 1.849.742 100,00% 100,57

Stroški storitev
Realizacija 2012 Realizacija 2011 Indeks 

real.12/real.11

 
 

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 prikazujeta tabeli v nadaljevanju:  

 

Intelektualne storitve
1-12/2012 

stroški v €

1-12/2012 

število 

izvajalcev

1-12/2011 

število 

izvajalcev

1-12/2011 

stroški v €

Indeks 

2012/2011

Nezdravstvene storitve 44.338,63 3 5 14.154,50 313,25

Stroški podjemnih pogodb 10.369,99 1 2 7.888,04 131,46

Stroški dela preko študenskega servisa 365,08 1 3 3.117,39 11,71

Stroški energetska sanacija 31.134,08 1 0,00

Stroški Sveta zavoda 2.469,48 3.149,07 78,42

Zdravstvene storitve 421.594,47 49 64 678.140,11 62,17

Stroški podjemnih pogodb 81.657,83 32 44 172.161,76 47,43

Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi 134.100,27 5 5 228.716,16 58,63

Stroški zunanjih izvajalcev preko s.p. in d.o.o. 205.836,37 12 15 277.262,19 74,24

Stroški intelektualnih storitev skupaj 465.933,10 52 69 692.294,61 67,30  
 

 

Intelektualne storitve 1-12/2012 stroški v €

1-12/2012 

število 

izvajalcev

1-12/2011 

število 

izvajalcev

1-12/2011 

stroški v €

Indeks 

2012/2011

Nezdravstvene storitve 44.338,63 3 5 14.154,50 313,25

Stroški po pogodbah 10.369,99 1 2 7.888,04 131,46

Stroški dela preko študenskega servisa 365,08 1 3 3.117,39 11,71

Stroški - energetska sanacija 31.134,08 1 0,00

Stroški Sveta zavoda 2.469,48 3.149,07 78,42

Zdravstvene storitve 421.594,47 49 64 678.140,11 62,17

Dežurstvo 44.252,29 5 14 192.117,29 23,03

Ambulantne storitve 341.756,75 21 20 420.956,21 81,19

Nadomeščanje zdravnika v EIT 16.633,01 1 1 19.005,29 87,52

Izobraževanje in usposabljanje zdravnika 0,00 0 1 9.873,93 0,00

Konziliarni pregledi 10.855,02 9 10 17.189,55 63,15

Citološke preiskave 5.627,11 1 1 10.544,26 53,37

Obdukcije 2.470,29 12 15 6.920,98 35,69

Nadomeščanje  v Lekarni 0,00 0 1 414,00 0,00

Svetovanje 0,00 0 1 1.118,60 0,00

Stroški intelektualnih storitev skupaj 465.933,10 52 69 692.294,61 67,30  
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2.) STROŠKI DELA so v letu 2012 znašali 6.170.366 EUR in so bili za 5,79% višji od 

doseženih v letu 2011 in za 1,64% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 

59,80%.  

 

Stroški dela 
Realizacija 2012 Realizacija 2011 Indeks 

real.12/real.11 višina v EUR delež višina v EUR delež 

Plače in nadomestila plač 4.742.562 76,86% 4.386.405 75,20% 108,12 

Prispevki delodajalcev 766.940 12,43% 709.152 12,16% 108,15 

Drugi prejemki delavcev 143.987 2,33% 201.063 3,45% 71,61 

Povračila stroškov prevoza 221.566 3,59% 243.797 4,18% 90,88 

Povračila stroškov prehrane 195.536 3,17% 196.676 3,37% 99,42 

Premije DPKZ 99.642 1,61% 95.812 1,64% 104,00 

Drugi stroški dela 132 0,00% 0 0,00%   

Stroški dela skupaj 6.170.366 100,00% 5.832.905 100,00% 105,79 

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je znašalo 235,29 zaposlenih, in 

se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 11,53 zaposlenih oz. za 5,15%. 

V preteklem letu je bilo v povprečju izplačano 468 EUR regresa za letni dopust na delavca.  

Povprečna bruto plača je znašala 1.550 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 

1,48%. 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 16.535 

delovnih ur, v breme ZZZS 11.399 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 4.176 delovnih ur. Boleznine 

skupaj predstavljajo 5,82% obračunanih delovnih ur. 

 

 

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2012 znašali 

321.435 EUR in so bili za 0,99 % višji od doseženih v letu 2011 in za 17,84% nižji od načrtovanih.  

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,11 %.  

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 649.056 EUR:  

 del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 321.435 EUR (končni rezultat skupine 

462),  

 del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

znaša 170.529 EUR (podskupina 980), 

 del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  83.950 EUR (podskupina 922) 

in 

 del amortizacije v breme amortizacijskih sredstev znaša 74.140 EUR. 

Odpis opreme pod 500 EUR je v letu 2012 znašala 3.007 EUR. Delež odpisa opreme v celotnem 

strošku amortizacije je 0,93%. 
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4.) REZERVACIJE v letu 2012 niso bile obračunane. 
 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2012 obračunani v znesku 29.381 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 2012 znašali 19.375 EUR in predstavljajo plačila obresti za 

najete kratkoročne kredite v znesku 7.003 EUR in za najete kredite za tekočo likvidnost 12.364 

EUR. 

 

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2012 znašali 14.005 EUR, in so nastali zaradi denarnih kazni in 

odhodkov iz preteklih let. 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2012 znašali 2.386 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 1.900 EUR.  

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2011 ni bil obračunan.  

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 95,30 % nižji od doseženega v preteklem letu.  

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu 

poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. 

Razlika izhaja zaradi nerazporejenega in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let. 

Bolnišnica Topolšica v letu 2012 ni posebej  izkazovala poslovni izid po organizacijskih enotah. 

Knjiženje stroškov in prihodkov po posameznih enotah smo sicer izvajali vendar bomo v letu 2013 

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 941.718 EUR in se od 

ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 939.818 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. Težavo predstavlja financiranje projekta 

energetska sanacija, saj do konca leta nismo dobili nič refundiranih sredstev.  
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Spodnja tabela prikazuje prilagojen izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov o načelu 

denarnega toka  

                                                                                          v EUR, brez centov 

Prihodki za izvajanje javne službe 9.770.035 9.363.840 104,34

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 337.966 303.625 111,31

Prihodki skupaj 10.108.001 9.667.465 104,56

Odhodki za izvajanje javne službe 10.821.126 9.569.275 113,08

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 228.593 254.781 89,72

Odhodki skupaj 11.049.719 9.824.056 112,48

Presežek prihodkov nad odhodki

Presežek odhodkov nad prihodki 941.718 156.591 601,39

Vrsta prihodka oz. odhodka
Indeks 

R12/R11

Realizacija 

2012

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 (96,77% javna služba; 3,23% 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, kri in krvni derivati, serumi ter 

stroški zdravstvenih storitev so evidentirani na javno službo.  

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 2012 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  

Bolnišnica Topolšica je v mesecu oktobru 2012 najela premostitveni kredit za financiranje projekta 

energetska sanacija stavb v višini 650.000,00 evrov pri poslovni banki s končnim rokom vračila 

30.03.2013, v mesecu decembru 2012 pa iz istega razloga še dva kredita v skupni višini  406.618,95 

evrov pri domačih kreditodajalcih z ročnostjo manj kot enega meseca. 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -3.062 EUR, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 4.962 EUR. 

Delež celotnih prihodkov bolnišnice za izvajanje javne službe znaša 96,77%, realizirani celotni 

prihodki v primerjavi s planiranimi so nižji za 0,11%, v primerjavi z letom 2011 pa so višji za 

2,33%. 

Delež celotnih prihodkov iz naslova prodaje proizvodov (blaga) in storitev na trgu znaša 3,23%, 

realizirani prihodki so za 3,35% višji od planiranih prihodkov, v primerjavi z letom 2011 pa so višji 

za 0,79%. 

            v EUR 

Prihodki Odhodki
Davek od 

dohodka
Poslovni izid Prihodki Odhodki

Davek od 

dohodka
Poslovni izid

Javna služba 9.987.376,85 9.990.438,71 0,00 -3.061,86 9.759.996,67 9.749.462,17 0,00 10.534,50 

Tržna dejavnost 333.401,74 328.439,43 0,00 4.962,31 330.779,99 300.859,70 0,00 29.920,29 

Skupaj zavod 10.320.778,59 10.318.878,14 0,00 1.900,45 10.090.776,66 10.050.321,87 0,00 40.454,79 

LETO 2011

Vrsta dejavnosti

LETO 2012
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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 (96,77% javna služba; 3,23% 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 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, kri in krvni derivati, serumi, ter stroški zdravstvenih 

storitev, so evidentirani na javno službo.  

 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Prihodki od poslovanja - JS 9.698.634 93,97% 9.673.281 95,86% 100,26

Prihodki od poslovanja - Trg 326.578 3,16% 328.555 3,26% 99,40

Finančni prihodki - JS 552 0,01% 1.267 0,01% 43,58

Finančni prihodki - Trg 3.436 0,03% 2.213 0,02% 155,25

Drugi prihodki - JS 288.190 2,89% 85.449 0,88% 337,26

Drugi prihodki - Trg 3.388 0,03% 12 0,00% 28.092,87

Celotni prihodki 10.320.778 100,00% 10.090.777 100,00% 102,28

Celotni prihodki - JS 9.987.376 96,77% 9.759.997 96,72% 102,33

Celotni prihodki - Trg 333.402 3,23% 330.780 3,28% 100,79

Vrsta prihodka  (JS, Trg)                                                    Realizacija 2012 Realizacija 2011 Indeks 

real12./real11

 

 

Prikaz celotnih prihodkov za izvajanje javne službe 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Prihodki po pogodbi z ZZZS 9.419.793 94,32% 9.422.444 96,54% 99,97

Prihodki zdravstvenih storitev iz JF 39.061 0,39% 74.118 0,76% 52,70

Sredstva za specilalizacije in pripravnike (JF - ZZZS) 210.525 2,11% 146.139 1,50% 144,06

Provizije PZZ 5.892 0,06% 5.005 0,05% 117,72

Lastna realizacija (delež) 23.362 0,23% 25.576 0,26% 91,35

Finančni prihodki 552 0,01% 1.266 0,01% 43,63

Drugi prihodki 288.190 2,89% 85.449 0,88% 337,27

Skupaj prihodki za izvajanje JS 9.987.376 100,00% 9.759.997 100,00% 102,33

Vrsta prihodka  -  JS
Realizacija 2012 Realizacija 2011 Indeks 

real12./real11
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Prikaz celotnih prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Prihodki od zdravstvenih storitev 20.162 6,05% 33.087 10,00% 60,94

Prihodki od nezdravstvenih storitev 305.630 91,67% 294.599 89,06% 103,74

Lastna realizacija (delež) 787 0,24% 869 0,26% 90,56

Prodaja materiala in blaga (dejansko) 0 0,00% 0 0,00% #DEL/0!

Finančni prihodki 3.436 1,10% 2.213 0,67% 155,24

Drugi prihodki 3.388 1,02% 12 0,00% 28.091,79

Skupaj prihodki od prodaje proizvodov 

in storitev na trgu
333.402 100,00% 330.780 100,00% 100,79

Vrsta prihodka  -  Trg
Realizacija 2012 Realizacija 2011 Indeks 

real12./real11

 

 

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, 

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 2012 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
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3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI 

SVETA ZAVODA 

Svet zavoda je na 13. seji, dne 13.3.2012 pri obravnavi letnega poročila za poslovno leto 2011 

obravnaval predlog sklepa, da se 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, skupaj v 

znesku 42.704,47 EUR, namenijo za sofinanciranje investicije v nepremičnine - za izvedbo 

projekta energetske sanacije. 
 
Ker posebnega sklepa o prerazporeditvi ni bilo sprejetega, se v poslovnem letu 2012 sredstva 

poslovnega izida v višini 42.704,47 EUR niso preknjižila in so ostala kot nerazporejena na kontu 

985000 – presežek prihodkov nad odhodki. 

 

 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 

2012  

 
Sredstva poslovnega izida (presežek prihodkov nad odhodki) za leto 2012 v znesku         

1.900,45 EUR ostanejo nerazporejena. 

 

 

 

 

 

 

Sklep o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida je bil sprejet na 18. seji Sveta zavoda 

Bolnišnice Topolšica, dne 26.2.2013. 

 

 

 

Datum:_____________ 

 

 

Podpis pooblaščenega računovodja     Podpis odgovorne osebe  

Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon.    prim. Leopold Rezar, dr. med., 

          spec. int. med. in pnevmologije 
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Obrazec 1 - Delovni program 2012, I. del

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali Real. 12 / Real. 11 Real. 12 / FN 12

1. Akutna bolnišnična obravnava

Število primerov - SPP (202 110) 3.493 3.515 3.440 3.425 3.480 3.495 99,63 101,16

Število uteži 6.169 6.204 5.801 6.040 5.992 6.015 97,13 103,29

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) 4.400 4.447 4.729 4.776 4.790 4.831 108,86 101,29

Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111) 4.400 4.447 4.729 4.776 4.790 4.831 108,86 101,29

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: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 03/ 898 7760

Neakutna bolnišnična obravnava: plan BOD-ov je na tem obrazcu pri podatkih "Finančni načrt" za leto 2012 povečan v skladu s sklepom arbitraže z dne 27.7.2011 za 1.500 BOD-ov, to je iz 3.229 BOD-

ov na 4.729 BOD-ov.

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Program

Realizacija za obdobje                   

1. 1. do 31. 12. 2011

Finančni načrt za obdobje                  

1. 1. do 31. 12. 2012

Realizacija za obdobje                    

1. 1. do 31. 12. 2012

Indeks (za podatke, ki se nanašajo na 

pogodbo ZZZS)

 
 



LETNO POROČILO ZA LETO 2012 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

89 

Obrazec 1 - Delovni program 2012, 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. 12 / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

Real. 12 / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

12. Specialistična 

ambulantna dejavnost
17.159 406.222 17.277 409.185 16.948 425.829 17.065 428.792 17.886 393.137 17.994 396.192 104,24 105,53 96,78 92,32

Internistika (025) 549 3.138 594 4.180 89 2.403 134 3.445 455 2.525 505 3.631 82,88 511,24 80,47 105,08

Pulmologija (026) 1.816 79.396 1.829 80.240 2.145 92.537 2.158 93.381 2.184 80.929 2.193 81.577 120,26 101,82 101,93 87,46

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)
2.936 30.882 2.938 30.906 2.848 27.208 2.850 27.232 2.895 30.572 2.895 30.572 98,60 101,65 99,00 112,36

Pedopsihiatrija (058) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Alergologija (060) 1.418 23.964 1.418 23.964 1.433 22.775 1.433 22.775 1.504 28.485 1.507 28.566 106,06 104,95 118,87 125,07

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) 401 75.418 402 75.714 320 94.386 320 94.682 356 69.797 356 70.082 88,78 111,25 92,55 73,95

Kardiologija (097) 8.271 178.845 8.313 179.445 8.396 170.007 8.438 170.607 8.604 165.554 8.640 166.240 104,03 102,48 92,57 97,38

Tireologija (098) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Internistika - urgentna 

ambulanta (102)
1.768 14.579 1.783 14.736 1.717 16.513 1.732 16.670 1.888 15.275 1.898 15.524 106,79 109,96 104,77 92,50

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. 12 / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

Real. 12 / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

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)
1.974 x 1.989 x 1.974 x 1.989 x 2.424 x 2.431 x 122,80 122,80 x x

Ultrazvok - UZ (201 104) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Rentgen - RTG (201 105) 11.687 38.725 11.746 38.930 7.681 25.501 7.740 25.706 11.616 38.577 11.667 38.753 99,39 151,23 99,62 151,28

PET CT (201 120) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Real. 12 / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

Real. 12 / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

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: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 03 898 7760

Indeksi se nanašajo na št. 

dializnih bolnikov

Indeksi se nanašajo na št. 

dializ

Ultrazvoki (UZ trebuha, UZ srca, UZ žil, UZ plevre) so prikazani (upoštevani) pod specailistično ambulantno dejavnost (12), tako kot so načrtovani po pogodbi z ZZZS. Podatki v stolpcu "finančni načrt" za leto 2012 vključujejo povečanje programa na endoskopiji prebavil (0,2 tima) in na UZ srca 

(0,0782 tima) ter zmanjšanje programa CT na realiziran program v letu 2011, kot to določa SD 2012. Razlika - 50% programa CT je prestrukturirana na dejavnost pulmologije z rtg za 0,123 nosilca in 7.621 točk ter 495 obiskov, rentgena za 0,029107 nosilca in 2.332. točk ter program funkcionalne 

diagnostike v respiratornem laboratoriju-spirometrije za 0,123077 nosilca in 6.679 točk.

Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

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

Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskavŠt. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav

Indeksi se nanašajo na 

število točk
ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Program

Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011 Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012 Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012 Indeksi se nanašajo na 

število obiskov
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Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2012

Real. 12  / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

760 1
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 

4 + 5 + 6 + 7)
10.001.835 10.267.312 10.025.212 100,23 97,64

2
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z 

ZZZS)
8.576.438 8.776.350 8.436.068 98,36 96,12

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
146.140 261.750 210.525 144,06 80,43

5 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 816.858 833.650 957.714 117,24 114,88

6

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih 

storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, 

od ostalih plačnikov in od konvencij

110.841 75.760 69.498 62,70 91,73

7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 351.558 319.802 351.406 99,96 109,88

762 8 Finančni prihodki 3.480 4.000 3.988 114,59 99,70

761, 763, 

764
9

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi 

prihodki in prevrednotovalni prihodki
85.461 49.500 291.579 341,18 589,05

76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 10.090.776 10.320.812 10.320.779 102,28 100,00

460 11 Stroški materiala (12 + 35) 2.003.152 1.956.830 1.901.593 94,93 97,18

12
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI 

MATERIAL (13 + 20 + 31)
1.447.887 1.414.900 1.362.202 94,08 96,28

13 ZDRAVILA (od 14 do 19) 682.435 686.100 594.755 87,15 86,69

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)

636.567 646.100 555.381 87,25 85,96

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) 45.868 40.000 39.375 85,84 98,44

17
Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 

19)
0 0 #DEL/0! #DEL/0!

18 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

19 Sterilne raztopine in sterilni geli 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

20 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) 439.480 432.500 427.410 97,25 98,82

21 Razkužila 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

22 Obvezilni in sanitetni material 393.962 390.000 382.298 97,04 98,03

23 Dializni material 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

24 Radioizotopi 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

25 Plini 43.093 40.000 45.112 104,69 112,78

26 RTG material 2.425 2.500 0 0,00 0,00

27 Šivalni material 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

28 Implantati in osteosintetski materiali 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

29 Medicinski potrošni material 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

30 Zobozdravstveni material 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

31 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) 325.972 296.300 340.036 104,31 114,76

32 Laboratorijski testi in reagenti 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

33 Laboratorijski material 301.039 290.000 335.807 111,55 115,80

34 Drugi zdravstveni material 24.933 6.300 4.229 16,96 67,12

35
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 

do 40)
555.265 541.930 539.392 97,14 99,53

36
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska 

goriva)
83.753 83.700 91.160 108,84 108,91

37 Voda 13.150 13.230 12.160 92,47 91,91

38 Živila 136.417 128.000 124.079 90,96 96,94

39 Pisarniški material 61.155 60.000 72.147 117,97 120,25

40 Ostali nezdravstveni material 260.790 257.000 239.846 91,97 93,33

461 41 Stroški storitev (42 + 47) 1.849.742 1.645.828 1.860.337 100,57 113,03

42 Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46) 1.029.502 864.050 862.447 83,77 99,81

43 Laboratorijske storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

44
Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih 

storitev
402.454 258.925 226.128 56,19 87,33

44a      Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi 228.716 97.425 144.470 63,17 148,29

44b      Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami 173.738 161.500 81.658 47,00 50,56

45
Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko 

s.p. in d.o.o.
275.686 268.325 205.836 74,66 76,71

45a      Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

45b      Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. 275.686 268.325 205.836 74,66 76,71

46 Ostale zdravstvene storitve 351.362 336.800 430.483 122,52 127,82

47 Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) 820.240 781.778 997.889 121,66 127,64

48 Storitve vzdrževanja 300.977 301.500 407.418 135,37 135,13

39
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in 

strokovno izpopolnjevanje
145.616 140.000 151.986 104,37 108,56

50 Ostale nezdravstvene storitve 373.647 340.278 438.486 117,35 128,86

462 51 Amortizacija 318.269 391.225 321.435 100,99 82,16

464 52 Stroški dela (od 53 do 55) 5.832.905 6.070.700 6.170.366 105,79 101,64

53 Plače zaposlenih 4.386.405 4.566.400 4.742.562 108,12 103,86

54 Dajatve na plače 709.152 738.150 766.940 108,15 103,90

55
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi 

stroški dela
737.348 766.150 660.864 89,63 86,26

467 56 Finančni odhodki 3.758 26.530 19.375 515,56 73,03

465, 466, 

468, 469
57

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi 

odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki
42.495 38.229 45.773 107,71 119,73

46 58 ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) 10.050.321 10.129.342 10.318.878 102,67 101,87

59 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 -  58)  40.455 191.470 1.900

60 PRESEŽEK ODHODKOV  (-) (10  -  58)

61 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

62
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)
40.455 191.470 1.900

63

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka                                         

(60 + 61) oz. (61 - 59)

Izpolnila: Metka Jevšenak, univ.dipl.ekon. Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 051 270 093

Realizacija za 

obdobje od                            

1. 1. do 31. 12. 2012

Indeksi

Opombe:

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Konto
Zap. 

št. 
Besedilo

Realizacija za 

obdobje od                  

1. 1. do 31. 12. 2011

Finančni načrt za 

obdobje od                   

1. 1. do 31. 12. 2012
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Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2012

SKUPAJ SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/č
Dopoln. 

delo 
1 SKUPAJ 

Od skupaj 

(stolpec 6) 

kader, ki je 

financiran iz 

drugih virov 
2

Od skupaj 

(stolpec 6) 

nadomeščanja 
3

Real. 12 / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

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

I.
ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA 

(A+B)
113 124 108 4 0 112 7 6 99,12 90,32

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 16 19 16 0 0 16 3 0 100,00 84,21

1 Zdravniki (skupaj) 15 18 15 0 0 15 3 0 100,00 83,33

1.1. Specialist 8 10 10 10 125,00 100,00

1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 #DEL/0! #DEL/0!

1.3.
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po 

opravljenem sekundariatu
3 0 0,00 #DEL/0!

1.4. Specializant 3 8 5 5 3 166,67 62,50

1.5. Pripravnik / sekundarij 1 0 0,00 #DEL/0!

2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

2.1. Specialist 0 #DEL/0! #DEL/0!

2.2. Zobozdravnik 0 #DEL/0! #DEL/0!

2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 #DEL/0! #DEL/0!

2.4. Specializant 0 #DEL/0! #DEL/0!

2.5. Pripravnik 0 #DEL/0! #DEL/0!

3 Zdravniki svetovalci skupaj 1 1 1 0 0 1 0 0 100,00 100,00

3.1. Višji svetnik 0 #DEL/0! #DEL/0!

3.2. Svetnik 0 #DEL/0! #DEL/0!

3.3. Primarij 1 1 1 1 100,00 100,00

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 97 105 92 4 0 96 4 6 98,97 91,43

1 Svetovalec v ZN 0 #DEL/0! #DEL/0!

2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0 #DEL/0! #DEL/0!

3 Koordinator v ZN 0 #DEL/0! #DEL/0!

4
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene 

vzgoje
0 #DEL/0! #DEL/0!

5 Medicinska sestra za področja... 
4 1 1 1 1 100,00 100,00

6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 #DEL/0! #DEL/0!

7 Diplomirana medicinska sestra 27 31 29 29 107,41 93,55

8
Diplomirana babica / SMS babica v 

porodnem bloku IT III
0 #DEL/0! #DEL/0!

9
Medicinska sestra - nacionalna poklicna 

kvalifikacija (VI. R.Z.D.)
3 3 0 0,00 0,00

10 Srednja medicinska sestra / babica 62 62 58 4 62 6 100,00 100,00

11 Bolničar 0 #DEL/0! #DEL/0!

12 Pripravnik zdravstvene nege 4 8 4 4 4 100,00 50,00

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 2 2 2 0 0 2 0 0 100,00 100,00

1 Farmacevt specialist konzultant 0 #DEL/0! #DEL/0!

2 Farmacevt specialist 0 #DEL/0! #DEL/0!

3 Farmacevt 1 1 1 1 100,00 100,00

4 Inženir farmacije 0 #DEL/0! #DEL/0!

5 Farmacevtski tehnik 1 1 1 1 100,00 100,00

6 Pripravniki 0 #DEL/0! #DEL/0!

7 Ostali 0 #DEL/0! #DEL/0!

III.
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci 

skupaj
23 28 25 1 0 26 0 1 113,04 92,86

1 Konzultant (različna področja) 0 #DEL/0! #DEL/0!

2 Analitik (različna področja) 0 #DEL/0! #DEL/0!

3 Medicinski biokemik specialist 1 1 1 100,00 #DEL/0!

4 Klinični psiholog specialist 0 #DEL/0! #DEL/0!

5
Specializant (klinična psihologija, 

laboratorijska medicina) 
2 2 2 #DEL/0! 100,00

6 Socialni delavec 1 1 1 1 100,00 100,00

7 Sanitarni inženir 0 #DEL/0! #DEL/0!

8 Radiološki inženir 6 6 6 6 100,00 100,00

9 Psiholog 1 0 0,00 #DEL/0!

10 Pedagog / Specialni pedagog 0 #DEL/0! #DEL/0!

11 Logoped 0 #DEL/0! #DEL/0!

12 Fizioterapevt 5 7 5 1 6 1 120,00 85,71

13 Delovni terapevt 1 1 1 #DEL/0! 100,00

14 Analitik v laboratorijski medicini 0 #DEL/0! #DEL/0!

15 Inženir laboratorijske biomedicine 2 4 2 2 100,00 50,00

16 Sanitarni tehnik 0 #DEL/0! #DEL/0!

17 Zobotehnik 0 #DEL/0! #DEL/0!

18 Laboratorijski tehnik 5 5 5 5 100,00 100,00

19 Voznik reševalec 0 #DEL/0! #DEL/0!

20 Pripravnik 1 1 #DEL/0! #DEL/0!

21 Ostali 2 2 1 1 50,00 50,00

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin
 5 3 3 3 0 0 3 0 0 100,00 100,00

1 Ostali 3 3 3 3 100,00 100,00

V.
J - Nezdravstveni delavci po področjih 

dela skupaj 
6 78 80 75 5 0 80 0 2 102,56 100,00

1 Administracija (J2) 11 11 9 2 11 1 100,00 100,00

2 Področje informatike 3 3 3 3 100,00 100,00

3 Ekonomsko področje 6 5 7 7 116,67 140,00

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 4 4 3 3 75,00 75,00

5 Področje nabave 1 1 1 1 100,00 100,00

6 Področje tehničnega vzdrževanja 9 7 9 9 100,00 128,57

7 Področje prehrane 13 13 12 12 92,31 92,31

8 Oskrbovalne službe 31 36 30 3 33 1 106,45 91,67

9 Ostalo 1 1 #DEL/0! #DEL/0!

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 219 237 213 10 0 223 7 9 101,83 94,09

Izpolnil: Blanka Brglez Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 03 898 77 26

INDEKS

Opombe:

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Struktura zaposlenih

Št. zaposlenih 

na dan                

31. 12. 2011

Načtovano št. 

zaposlenih na 

dan                  

31. 12. 2012

Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012
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Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012

Real. 12 / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 35.983 17.700 19.903 55,31 112,44

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 35.983 17.700 19.903 55,31 112,44

2 Ostalo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 188.789 2.809.537 2.251.786 1.192,75 80,15

1 Zemljišča 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

2 Zgradbe 188.789 2.809.537 2.251.786 1.192,75 80,15

III. OPREMA (A + B) 169.460 308.294 145.306 85,75 47,13

A Medicinska oprema
 2 113.458 144.774 99.951 88,09 69,04

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 2.388 0,00 #DEL/0!

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 110.821 125.920 78.289 70,64 62,17

13
33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane 

osebe
#DEL/0! #DEL/0!

14 Druga medicinska oprema 249 18.854 21.661 8.699,30 114,89

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 56.002 163.520 45.356 80,99 27,74

1 Informacijska tehnologija 22.363 137.520 17.907 80,07 13,02

2 Drugo 33.639 26.000 27.449 81,60 105,57

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 394.232 3.135.531 2.416.995 613,09 77,08

   

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2011 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

Real. 12 / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 35.983 17.700 19.903 55,31 112,44

1 Amortizacija 35.983 17.700 19.435 54,01 109,80

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 467 #DEL/0! #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 188.789 2.809.537 2.251.786 1.192,75 80,15

1 Amortizacija 139.249 154.606 224.128 160,95 144,97

2 Lastni viri (del presežka) 42.704 #DEL/0! 0,00

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila 650.000 1.056.619 #DEL/0! 162,56

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7 Evropska sredstva 49.540 1.962.227 904.846 1.826,50 46,11

8 Drugo 66.193 #DEL/0! #DEL/0!

III. NABAVA OPREME (A + B) 169.456 308.294 145.306 85,75 47,13

A Medicinska oprema 116.602 144.774 99.951 85,72 69,04

1 Amortizacija 90.233 124.174 96.741 107,21 77,91

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 26.369 20.600 3.210 12,17 15,58

7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

B Nemedicinska oprema 52.854 163.520 45.356 85,81 27,74

1 Amortizacija 51.149 163.520 44.679 87,35 27,32

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 1.705 677 39,68 #DEL/0!

7 Evropska sredstva 39,68 #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 394.228 3.135.531 2.416.995 613,10 77,08

1 Amortizacija 316.614 460.000 384.983 121,59 83,69

2 Lastni viri (del presežka) 0 42.704 0 #DEL/0! 0,00

3 Sredstva ustanovitelja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila 0 650.000 1.056.619 #DEL/0! 162,56

6 Donacije 28.074 20.600 3.887 13,84 18,87

7 Evropska sredstva 49.540 1.962.227 905.314 1.827,44 46,14

8 Drugo 0 0 66.193 #DEL/0! #DEL/0!

VIRI FINANCIRANJA

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

VRSTE INVESTICIJ 
1  Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2011 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

Indeks
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 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2011 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

Real. 12 / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

1 
3 Priznana amortizacija v ceni storitev 384.639 460.000 374.599 97,39 81,43

2 Obračunana amortizacija 644.553 742.047 649.056 100,70 87,47

3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 80.457 82.871 83.950 104,34 101,30

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

245.827 267.951 243.671 99,12 90,94

6                        

= 2-3-4-5
Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 318.269 391.225 321.435 100,99 82,16

7 Združena amortizacija po ZIJZ #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, univ. dipl. ekon. Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 051 270 093

AMORTIZACIJA

Opombe:
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Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2012

Celotna vrednost 

vzdrževalnih del v 

letu 2012 
1

Stroški tekočega 

vzdrževanja (konti 461)

Stroški investicijskega 

vzdrževanja (konti 461)

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

SKUPAJ: 407.418 322.908 84.510

1 demontaža pokrova kanalizacije in popravilo strehe 2.539 2.539

2 vodovodne inštalacije Planika III in II. 23.181 23.181

3 gradbeno vzdrževalna in inštalacijska dela Planika 58.789 58.789

4 popravilo stropa, strehe (arhiv,Breda,Pralnica) 2.044 2.044

5 revizija transformatorske postaje 1.250 1.250

6 vzdrževanje in popravila v tehnično vzdrževalni enoti 6.603 6.603

7 pretapiciranje stolov 1.568 1.568

8 popravila in vzdrževanje strojev v pralnici 5.150 5.150

9 popravila aparatov v kuhinji 5.725 5.725

10 vzdrževanje dvigal 8.169 8.169

11 popravilo blatexa 1.576 1.576

12 ostala vodovodna vzdrževanja 3.726 3.726

13 manjša popravila nemedicinskih aparatov 10.518 10.518

14 vzdrževanje CT 53.440 53.440

15 vzdrževanje ultrazvoka 3.235 3.235

16 vzdrževanje aparatov v laboratoriju 9.997 9.997

17 vzdrževanje in popravila v endoskopiji 15.943 15.943

18 popravila RTG 30.606 30.606

19 vzdrževanje in popravila - intenziva 6.719 6.719

20 vzdrževanje in popravila - funkcionalna diagnostika 1.052 1.052

21 manjša popravila medicinskih aparatov 10.775 10.775

22 vzdrževanje računalniške opreme 144.812 144.812

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:  Irena Delopst Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 38987724

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Namen

Opombe:
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Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2012

Program
 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2011 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

Real. 12 / 

Real. 11

Real. 12 / 

FN 12

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: Metka Jevšenak, univ.dipl.ekon. Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.:

Naziv BOLNIŠNICE:  BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Opombe:

Bolnišnica Topolšica ne opravlja terciarne dejavnosti.

 
 



LETNO POROČILO ZA LETO 2012 BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 
 

96 

 

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

Bolnišnica Topolšica

1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI 1,00

celotni prihodki AOP 870 10.320.779

celotni odhodki AOP888 10.318.878

2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS 4,18

priznana am s strani ZZZS 384.983

celotni prihodek iz pogodb ZZZS 9.201.012

3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED. 102,77

Porabljena am sredstva 384.983

   -  naložbe iz amortizacije 384.983

   -  amortizacija po ZIJZ 0

 priznana am v ceni storitev 374.599

4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME 0,83

popravek vrednosti opreme AOP 007 4.410.755

oprema AOP 006 5.339.556

5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA 13,72

zaloge AOP 023 71.471

stroški materiala AOP 873 1.901.593

zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 

023

- DA (vpiši znesek)

- NE ne

6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI 1,88

povprečno št. dejanskih dni za plačilo 57

povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo 30

7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI 3,08

zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. 964.326

mesečni promet do dobavit. AOP 871/12 313.494

8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI 0,62

tuji viri 3.978.689

obveznosti do virov sredstev 6.436.026

9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI 

SREDSTVI
0,30

AOP 012+AOP 023 1.055.973

AOP 034 3.568.221

10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV 0,77

prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860) 10.025.212

osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006) 12.968.831   
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Zapadle neplačane obveznosti na dan 31. 12. 2012 

Vrsta NAZIV - STRANKA 
Zapadlo v 

dobro 

Zamuda do 

60 dni 

Zamuda 

do 180 dni 

Zamuda 

do 360 dni 

Zamuda 

nad 360 

dni 

K
R

A
T

K
O

R
O

Č
N

E
 O

B
V

E
Z

N
O

S
T

I 
D

O
 D

O
B

A
V

IT
E

L
JE

V
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d. 54,37 54,37 0,00 0,00 0,00 

LEOSS d.o.o. 2.088,18 2.088,18 0,00 0,00 0,00 

MAKOM TRGOVINA, D.O.O. 266,11 0,00 266,11 0,00 0,00 

MEVI d.o.o. 14.793,78 0,00 14.793,78 0,00 0,00 

SEMOS d.o.o. 1.937,25 0,00 1.937,25 0,00 0,00 

TELEKOM SLOVENIJE d.d. 97,81 97,81 0,00 0,00 0,00 

A-Ž LAB,podjetje za promet z 144,48 144,48 0,00 0,00 0,00 

B211 d.o.o. 173,60 173,60 0,00 0,00 0,00 

BIRO KEBSI D.O.O. 99,78 99,78 0,00 0,00 0,00 

BUTAN PLIN d.d LJUBLJANA 3.210,48 3.210,48 0,00 0,00 0,00 

CETIS, GRAFIČNO PODJETJE, D.D. 21,60 21,60 0,00 0,00 0,00 

DRUŠTVO FIZIOTERAPEVTOV 190,01 190,01 0,00 0,00 0,00 

EKO DIM d.o.o. DRUŽBA ZA OPRAV 270,36 270,36 0,00 0,00 0,00 

ELEKTRO CELJE d.d. 424,83 424,83 0,00 0,00 0,00 

ELEKTRONABAVA d.o.o. 73,28 7,92 0,00 65,36 0,00 

ERA GOOD trgovina,storitve -1,60 0,00 -1,60 0,00 0,00 

ERA KOPLAS D.O.O VELENJE 174,54 174,54 0,00 0,00 0,00 

ERICo  d.o.o. 768,63 768,63 0,00 0,00 0,00 

GOPHARM d.d. Nova Gorica 89.936,74 19.844,15 49.235,32 20.857,27 0,00 

HERMES ANALITICA, TRŽENJE IN 2.474,23 2.474,23 0,00 0,00 0,00 

HTZ Higiena,tehnika in zaščita 33,34 33,34 0,00 0,00 0,00 

INŠTITUT ZA RAČUNOVODSTVO 118,80 118,80 0,00 0,00 0,00 

INTEREXPORT LJUBLJANA, 48.511,79 13.001,95 35.509,84 0,00 0,00 

INTERNISTIČNA AMBULANTA ZA 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

INTERPART PODJETJE ZA TRGOVINO 1.037,56 1.037,56 0,00 0,00 0,00 

IRIS MEDNARODNA TRGOVINA D.O.O 554,77 554,77 0,00 0,00 0,00 

JAVOR d.o.o., Tiskarstvo in 874,45 874,45 0,00 0,00 0,00 

Jure Holešek s.p. 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

JURIJ ZALAR S.P.,MEDIRAD 6.915,00 6.915,00 0,00 0,00 0,00 

KAKOVOST 2000, d.o.o. 4.065,96 4.065,96 0,00 0,00 0,00 

KASTOR-MEDICAL DENTAL D.O.O. 450,50 450,50 0,00 0,00 0,00 

KEMOFARMACIJA VELETRGOVINA ZA 94.773,19 31.291,30 63.481,89 0,00 0,00 

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 6.223,39 6.223,39 0,00 0,00 0,00 

KREVZEL INSTALACIJE d.o.o. 12.084,00 12.084,00 0,00 0,00 0,00 

LABOHEM, D.O.O. 155,18 155,18 0,00 0,00 0,00 

LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK 57,60 57,60 0,00 0,00 0,00 

LEDAS, d.o.o., Celje 1.748,00 1.748,00 0,00 0,00 0,00 

LEDO D.O.O. 447,42 447,42 0,00 0,00 0,00 

LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 79,59 79,59 0,00 0,00 0,00 

LESARSTVO d.o.o.ŽELEZNINA HUDOVERNIK 794,78 794,78 0,00 0,00 0,00 

LESKOMED,Bojan Leskovšek,s.p. 1.110,34 1.110,34 0,00 0,00 0,00 

LIFT BEM SERVIS DVIGAL D.O.O. 252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 

LIMAKS ZASTOPANJE d.o.o. 92,86 92,86 0,00 0,00 0,00 

LINDSTROM D.O.O. 89,04 89,04 0,00 0,00 0,00 
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MAKOM TRGOVINA, D.O.O. 25.660,87 9.417,30 16.243,57 0,00 0,00 

MARK MEDICAL 24.322,49 8.142,89 16.179,60 0,00 0,00 

MATEJA KUPŠEK S.P. 1.148,47 1.148,47 0,00 0,00 0,00 

MEDIAS INTERNATIONAL D.O.O. 11.031,70 11.031,70 0,00 0,00 0,00 

MEDICA d.o.o. 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

MEDICOPHARMACIA MEDICINSKO 48,66 48,66 0,00 0,00 0,00 

MEDICOTEHNA, D.O.O. LJUBLJANA 972,79 972,79 0,00 0,00 0,00 

MEDILINE D.O.O. KAMNIK 403,92 403,92 0,00 0,00 0,00 

MEDIP,d.o.o. 1.534,56 1.534,56 0,00 0,00 0,00 

MEDIS d.o.o. 6.310,09 6.310,09 0,00 0,00 0,00 

MERCATOR D.D. 83,36 83,36 0,00 0,00 0,00 

MERKUR TRGOVINA IN STORITVE, 5,99 5,99 0,00 0,00 0,00 

MESSER SLOVENIJA 4.988,30 4.988,30 0,00 0,00 0,00 

MEVI d.o.o. 10.584,06 10.584,06 0,00 0,00 0,00 

MIKRO+POLO, d.o.o. 994,73 994,73 0,00 0,00 0,00 

MK Trgovina d.o.o. 5.705,07 5.705,07 0,00 0,00 0,00 

Modra zavarovalnica, d.d. 762,16 762,16 0,00 0,00 0,00 

NLB LJUBLJANA, D.D. 34,56 23,04 11,52 0,00 0,00 

OLYMPUS SLOVENIJA d.o.o. 4.729,31 4.729,31 0,00 0,00 0,00 

OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETROL SLOVENSKA NAFTNA DRUŽBA 581,58 581,58 0,00 0,00 0,00 

PITUS d.o.o. 3.299,43 3.299,43 0,00 0,00 0,00 

PRESTA D.O.O. 1.099,19 1.099,19 0,00 0,00 0,00 

PROFARMAKON INTERNATIONAL 719,40 719,40 0,00 0,00 0,00 

PROMED TRGOVANJE IN TRŽENJE Z 195,30 195,30 0,00 0,00 0,00 

PRONET, Kranj, d.o.o. 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 

PROVARNOST,Andrej MAJDAK d.o.o 507,00 507,00 0,00 0,00 0,00 

PULMODATA PROFESIONALNA 118,37 118,37 0,00 0,00 0,00 

PUP-SAUBERMACHER,PODJETJE 3.339,80 3.339,80 0,00 0,00 0,00 

PV CENTER STAREJŠIH ZIMZELEN 1.130,89 1.130,89 0,00 0,00 0,00 

SALUS LJUBLJANA d.d. 58.592,49 35.167,12 23.425,37 0,00 0,00 

SANOLABOR d.d. LJUBLJANA 44.295,39 25.013,93 19.281,46 0,00 0,00 

SCHILLER d.o.o. 16.602,96 4.061,18 11.131,87 1.409,91 0,00 

SECURICOR POŽARNA ZAŠČITA IN 191,40 191,40 0,00 0,00 0,00 

SEGON-ŠKET KLEMEN S.P., SERVIS 599,51 599,51 0,00 0,00 0,00 

Silva Breznik s.p. 2.059,94 2.059,94 0,00 0,00 0,00 

SIMPS"S  d.o.o. 56,03 56,03 0,00 0,00 0,00 

SLOVENIJALES GRAD.MAT.IN STAV. 1.737,83 1.737,83 0,00 0,00 0,00 

SODEXO prehrana in stor.d.o.o. 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 

SPLOŠNO STEKLARSTVO FRANC MAJO 3.475,20 3.475,20 0,00 0,00 0,00 

SRC INFONET D.O.O. 48.939,60 21.447,60 27.492,00 0,00 0,00 

SWETCOM, RAČUNALNIŠKI INŽENIRI 1.362,98 1.362,98 0,00 0,00 0,00 

ŠETISK, GRAFIČNO PODJETJE, 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 

TEHNOOPTIKA SMOLNIKAR D.O.O. 50,40 50,40 0,00 0,00 0,00 

TELEKOM SLOVENIJE d.d. 887,11 887,11 0,00 0,00 0,00 

TELEMACH širokopasovne 18,90 18,90 0,00 0,00 0,00 

THOMY FREY EAST MEDICINSKA 316,71 316,71 0,00 0,00 0,00 

TIMO D.O.O. Ajdovščina 342,00 342,00 0,00 0,00 0,00 
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TOSAMA TOVARNA SANITETNEGA 663,11 663,11 0,00 0,00 0,00 

TRENDNET D.O.O., RAČUNALNIŠKI 635,84 635,84 0,00 0,00 0,00 

VITA, RADIOLOŠKE ZRAVSTVENE 710,63 710,63 0,00 0,00 0,00 

VOCOVNIK LEOPOLD 276,00 276,00 0,00 0,00 0,00 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV CELJE 9.879,43 459,36 9.420,07 0,00 0,00 

ZAVOD ZDRUŽENJE TOLMAČEV ZA 48,19 48,19 0,00 0,00 0,00 

ZBIČAJNIK d.o.o. 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 

ZBORNICA ZDRAVST.IN BABIŠ.NEGE 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 

ZD-radiolo PRIMOŽ KOVAČIČ s.p. 645,76 645,76 0,00 0,00 0,00 

ZS Parežnik Roman s.p. 303,94 303,94 0,00 0,00 0,00 

ZVD Zavod za varstvo pri delu 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

ŽELEZNINA HUDOVERNIK, TRGOVINA 951,40 951,40 0,00 0,00 0,00 

HABIT d.o.o. 189,45 189,45 0,00 0,00 0,00 

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 496,64 496,64 0,00 0,00 0,00 

LINEA SP, d.o.o., Velenje 15,66 15,66 0,00 0,00 0,00 

MAKO TURNŠEK upravljanje in 80,66 80,66 0,00 0,00 0,00 

PUP-SAUBERMACHER,PODJETJE 11,42 11,42 0,00 0,00 0,00 

GOPHARM d.d. Nova Gorica 4.766,56 0,00 0,00 4.766,56 0,00 

KEMOFARMACIJA VELETRGOVINA ZA 178,91 178,91 0,00 0,00 0,00 

E 3, d.o.o. 116,63 116,63 0,00 0,00 0,00 

RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. 21,75 21,75 0,00 0,00 0,00 

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA 427,23 0,00 247,45 179,78 0,00 

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 2.240,00 2.240,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 616.593,73 300.659,35 288.655,50 27.278,88 0,00 
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OBČINA ŠOŠTANJ 252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 

CAA 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

ONKOLOŠKI INŠTITUT 13,68 13,68 0,00 0,00 0,00 

PK LJUBLJANA 410,40 410,40 0,00 0,00 0,00 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 126.835,92 26.909,61 46.342,50 53.583,81 0,00 

UKC LJUBLJANA 8.424,91 7.594,85 830,06 0,00 0,00 

UNIV. V LJ. MEDICINSKA FAKULTETE 685,25 685,25 0,00 0,00 0,00 

KLINIKA GOLNIK 142.387,65 20.619,14 43.152,35 42.965,86 35.650,30 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE 53.241,35 23.986,63 29.254,72 0,00 0,00 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO M 640,16 640,16 0,00 0,00 0,00 

ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 1.664,98 0,00 1.664,98 0,00 0,00 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 5.059,32 0,00 0,00 3.361,22 1.698,10 

OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

ZD Vrhnika 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 6.154,75 3.950,99 2.203,76 0,00 0,00 

ZZZS 1.091,44 1.091,44 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 347.731,81 87.024,15 123.448,37 99.910,89 37.348,40 

SKUPAJ 964.325,54 387.683,50 412.103,87 127.189,77 37.348,40 

Pripravila: Petra Borovšek 
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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 5.380.053 3.611.878

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 93.109 72.970

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 33.120 18.524

02 NEPREMIČNINE 004 7.536.121 5.284.334

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 3.165.681 3.059.280

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 5.339.556 5.286.174

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 4.410.755 3.974.619

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 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 984.502 1.085.920

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 279 250

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 118.504 160.869

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 200.773 276.522

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 1.488

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 626.839 613.030

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 3.303 2.722

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 30.599 25.402

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 4.205 5.637

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 71.471 70.515

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 71.471 70.515

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 6.436.026 4.768.313

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 3.568.221 1.371.122

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 76

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 405.760 388.267

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 1.451.180 617.250

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 254.022 135.247

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 390.309 229.916

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 1.056.619 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 10.331 366

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 2.867.805 3.397.191

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 410.468 768.473

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 2.391.909 2.565.191

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 20.824 20.823

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 44.604 42.704

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)
060 6.436.026 4.768.313

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 31.12.2012

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 ######## 6.909.449 2.416.995 0 91.924 91.924 636.942 5.334.167 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 71.027 18.525 19.903 0 0 0 14.595 57.810 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 133.104 0 0 0 0 0 0 133.104 0 0

E. Zgradbe 705 5.151.231 3.059.280 2.251.786 0 0 0 106.401 4.237.336 0 0

F. Oprema 706 5.108.182 3.831.644 145.306 0 91.924 91.924 515.946 905.898 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)

716 177.972 142.974 0 0 0 0 12.115 22.883 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 722 177.972 142.974 0 0 0 0 12.115 22.883 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 10.025.212 10.001.836

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 10.025.212 10.001.836

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 3.988 3.480

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 291.578 85.461

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 10.320.778 10.090.777

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)
871 3.761.930 3.852.894

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 1.901.593 2.003.152

461 STROŠKI STORITEV 874 1.860.337 1.849.742

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)
875 6.170.366 5.832.905

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 4.742.562 4.386.405

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 766.940 709.152

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 660.864 737.348

462 G) AMORTIZACIJA 879 321.435 318.269

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 29.381 29.428

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 19.375 3.758

468 L) DRUGI ODHODKI 883 14.005 4.504

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886) 884 2.386 8.564

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 2.386 8.564

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 10.318.878 10.050.322

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)
888 1.900 40.455

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 1.900 40.455

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)
894 235 227

Število mesecev poslovanja 895 12 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

* 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

10.108.001 9.667.465

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)
402

9.770.035 9.363.840

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)
403

8.449.369 8.356.648

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)
404

15.146 15.398

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 15.146 15.398

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0

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

8.433.756 8.224.123

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 8.433.756 8.224.123

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

467 117.127

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
420

1.320.666 1.007.192

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 27.159 37.806

del 7102 Prejete obresti 422 1.386 1.262

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 1.254.161 923.602

72 Kapitalski prihodki 425 0 1.383

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 37.960 43.139

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

337.966 303.625

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 297.148 269.970

del 7102 Prejete obresti 433 34 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 40.784 33.655

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

11.049.719 9.824.056

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438

10.821.126 9.569.275

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)
439

5.127.807 4.889.362

del 4000 Plače in dodatki 440 4.022.848 3.766.329

del 4001 Regres za letni dopust 441 106.618 157.342

del 4002 Povračila in nadomestila 442 415.713 418.222

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 67.758 55.868

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 482.247 401.645

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 32.623 89.956

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(448+449+450+451+452)
447

904.763 825.781

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 431.687 409.846

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 369.182 308.888

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 3.126 2.597

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 4.594 4.329

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 96.174 100.121

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
453

2.987.096 3.412.840

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 343.903 353.793

del 4021 Posebni material in storitve 455 1.428.772 1.692.811

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 283.197 295.464

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 34.841 12.556

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 11.030 11.170

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 206.376 172.969

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 17.645 27.025

del 4027 Kazni in odškodnine 461 5.500 4.500

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 655.832 842.552

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

1.801.460 441.292

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 12.074 0

4202 Nakup opreme 473 174.558 204.002

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 5.859 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 1.372.622 134.576

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 236.347 102.714

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0

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

228.593 254.781

del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu
482

171.157 165.810

del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu
483

13.527 13.260

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 43.909 75.711

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)
485

0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(437-401)
486

941.718 156.591

* 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  31.12.2012

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 31.12.2012

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 1.056.619 0

500
Domače zadolževanje

(552+553+554+555+556+557+558)
551 1.056.619 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 650.000 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 558 406.619 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 1.056.619 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(560-550)
571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(485+524+570)-(486+525+571)
572 114.901 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(486+525+571)-(485+524+570)
573 0 156.591

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  31.12.2012

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

9.698.634 326.578

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 9.698.634 326.578

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 665 552 3.436

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 288.190 3.388

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

9.987.376 333.402

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)
671

3.644.151 117.779

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 1.829.998 71.595

461 STROŠKI STORITEV 674 1.814.153 46.184

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)
675

5.971.039 199.327

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 4.589.359 153.203

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 742.165 24.775

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 639.515 21.349

462 G) AMORTIZACIJA 679 311.051 10.384

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 28.431 950

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 19.375 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 14.005 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686) 684 2.386 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 2.386 0

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 9.990.438 328.440

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)
688

0 4.962

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670) 
689

3.062 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

0 4.962

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(689+690) oz. (690-688)

692

3.062 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  31.12.2012

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 

za AOP

 


