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UVOD 
 
Leto 2013 je bilo verjetno najtežje za Slovenijo vse od kar je naša mlada država 
samostojna. Enako bi lahko rekli za zdravstvo, ki že leta kliče po reformi ter ureditvi 

financiranja. Neurejene razmere se odražajo v hudih likvidnostnih težavah mnogih 
javnih zdravstvenih zavodov. Kot izjemen uspeh štejemo, da smo v takšnih 
okoliščinah uspeli nadaljevati energetsko sanacijo bolnišnice. Do konca leta smo 

obnovili celotno Planiko razen vhodne polovice pritličja in kleti. Zastoj financiranja 
investicije je nujno povzročil hude likvidnostne težave v poslovanju, saj smo, dokler je 

bilo to možno, sredstva namenjena poslovanju uporabljali za investiranje obnove. 
Glede na okoliščine je svojevrsten uspeh, da smo uspeli redno izplačevati plače in se 
izogniti blokadi računa. Zahvala za to gre požrtvovalnemu delu sodelavcev na upravi, 

ki so s skrbnim upravljanjem s sredstvi, z izvajanjem številnih aktivnosti za 
kratkoročno kreditiranje ter dogovarjanjem z dobavitelji o reprogramiranju dolgov 

uspeli bolnišnico obdržati nad vodo. 
 
Če bi strnil vtise o letu 2013, bi rekel, da smo brez hudih pretresov uspeli prebroditi 

viharno leto 2013. Še več! Na mnogih področjih nam je uspelo tudi napredovati. 
 

V Programu dela in finančnega načrta za leto 2013 smo predvideli uravnoteženo 
poslovanje bolnišnice. Načrtovali smo 100% realizacijo programa po pogodbi z ZZZS 

in znižanje stroškov za 484.000 €. Ambiciozen načrtovan rez  v naše stroške smo celo 
presegli, saj smo uspeli stroške znižati za več kot 490.000 €. Žal pa nismo uspeli 
programa realizirati v celoti, saj smo zaradi obnove bolnišnice imeli celo leto kar 30% 

izpad števila bolniških postelj. Kljub temu smo po številu SPP program skoraj dosegli 
(98,74%). Finančno večje posledice je imelo nižje število uteži (93,64%). Vzrok je kar 

5 mesečno bivanje Enote intenzivne terapije v zasilnih prostorih, kar ni omogočalo 
zdravljenja najtežjih bolnikov z najvišjo utežjo. Vendar imamo tudi pri realizaciji 
programa svetle točke. Poslovni uspeh je povečanje števila bolniških oskrbnih dni za 

neakutno obravnavo v pogodbi z ZZZS s 3.229 za leta 2012 na 5.990 za leto 2013. 
Realizirali smo jih še več (preko 6.800) ter presežen program dobili tudi dodatno 

plačan. 
 
V celoti gledano je bolnišnica leto 2013 zaključila z negativnim poslovnim izidom 

zaradi dveh temeljnih razlogov: 
 

- izplačilo plačnih nesorazmerij, 
- realizacija programa ni bila popolna. 

 
V času nastanka finančnega načrta za leto 2013 ni bilo možno planirati zahteve po 
izplačilu plačnega nesorazmerja. Prav tako ni bilo možno planirati zastoj obnove 

bolnišnice za več kot pol leta s posledičnim celoletnim izpadom posteljnih kapacitet za 
30%. Glede na to ocenjujemo, da je bila realizacija programa, ob izkoristku vseh 

možnih notranjih rezerv, optimalna. Kljub težavam in nedokončani obnovi smo ob 
koncu leta uspeli bolnišnico 100% funkcionalno usposobiti, tako da z novim letom 

razpolagamo s polnim številom bolniških postelj. 
 
Čeprav sta stalna huda bitka z realizacijo programa ter likvidnostnimi težavami močno 

obeležila preteklo leto, pa se je v bolnišnici dogajalo marsikaj, kar je bilo spričo težav 
neupravičeno potisnjeno v ozadje. 

 
Celo leto so tekle pospešene priprave na presojo za pridobitev certifikata za kakovost 
ISO 9001. Presojo smo uspešno nato prestali 29. in 30. januarja 2014, ter nato po 



 

2 

odpravi nekaj drobnih neskladij dobili obvestilo, da bomo konec februarja prejeli 

visoko priznanje. In vse to je uspelo med neurejenimi razmerami povezanimi z 
zastojem obnove. 

 
Že več let bolnišnico muči kadrovska problematika predvsem pri zdravnikih, katere 

reševanje je še dodatno močno zapletel ZUJF. Tudi na tem področju so se zadeve 
izboljšale. V preteklem letu smo dobili prvo doktorico znanosti ter novo specialistko 
pnevmologije. Konec leta nam je uspelo dobiti tudi soglasje k zaposlitvi radiologa in 

internista, kar smo nato realizirali takoj v začetku leta 2014. Septembra smo se s 
KOPA Golnik dogovorili, da 1 x tedensko prihaja njihov radiolog na delo v našo 

bolnišnico. 
 
Januarja smo skupaj s Slovenskim združenjem za intenzivno medicino organizirali 

strokovno srečanje slovenskih in hrvaških specialistov te stroke. Več naših sodelavcev 
je aktivno nastopalo na strokovnih srečanjih doma in v tujini. 

 
Kljub težkim likvidnostnim razmeram smo morali že januarja zamenjati okvarjeno rtg 
cev na CT aparatu. Mesec kasneje sta dokončno odpovedala tudi oba dotrajana 

gastroskopa. Tudi ta smo nadomestili s sodobnima aparatoma. Še nadalje smo krepili 
notranje in zunanje informiranje. Na lokalni TV smo redno mesečno prispevali enourno 

strokovno oddajo ter sodelovali v informativnih oddajah. Nadaljevali smo z rednim 
izdajanjem našega tiskanega glasila Topličnik in Boltop novic. V drugi polovici leta je 
zaživela naša intranetna stran, na katero smo lahko resnično ponosni in si zasluži vse 

pohvale. Je v pomoč strokovnemu delu, ter služi tudi informativnim namenom. 
 

V zaključku uvoda za Poslovno poročilo 2012 sem zapisal:« 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. » Žal se je ta napoved 

izkazala za točno. Viharno leto 2013, leto polnih izzivov, je za nami in glede na 
okoliščine smo lahko z doseženim zadovoljni. Na nekaterih področjih smo želeli doseči 

več, toda upoštevajoč težo krize bi kaj več res težko pričakovali. Če je bila moja 
napoved za leto 2013 črnogleda, pa verjamem, da bo leto 2014 prineslo prvo pomlad. 
 

  
 

 
 

 
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 Bolnišnice Topolšica v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi 

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

- bolnišnična zdravstvena dejavnost (N 85.110), 
- dejavnost lekarn (G 52.310), 

- specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost (N 85.122), 
- samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (N 

85.141), 

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

- ustanovljen: 
- urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin (A 

01.411), 
- druge storitve za rastlinsko pridelavo (A 01.412), 

- splošna gradbena dela (F 45.210), 
- dejavnost menz (H 55.510), 

- priprava in dostava hrane (catering) (H 55.520), 
- dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (O 93.010). 

 
ORGANI ZAVODA: 

 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, sestavljajo ga predstavniki: 

 

- ustanovitelja: 4 člani, 
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: 1 član, 

- Občine Šoštanj: 1 član, 
- delavcev zavoda: 1 član, 

skupaj 7 članov 
 

Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda. 
 

Strokovni svet zavoda je posvetovalni organ direktorja in sveta zavoda. 

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

Bolnišnica Topolšica je javni zdravstveni zavod. V sedanji obliki posluje od 
preoblikovanja Zdravstvenega zavoda Velenje dne 31.12.1993. Ustanovitelj je 

Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada 
Republike Slovenije. 

 

Po sklepu ustanovitelja je Bolnišnica Topolšica specialna bolnišnica, ki opravlja 

zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega specialistično 

ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost na področju splošne interne, 
pljučnih bolezni in tuberkuloze ter druge spremljajoče dejavnosti specialistične 

bolnišnične dejavnosti. 

  

Bolnišnica pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti od Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS), iz proračuna Republike Slovenije, s prodajo 

storitev na trgu, z donacijami, darili in iz drugih virov. 

 

Poslovne dogodke obravnava bolnišnica v skladu z Zakonom o javnih financah, 
Zakonom o računovodstvu, drugimi podzakonskimi in internimi akti ter v 

skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Po Zakonu o računovodstvu je bolnišnica pravna oseba javnega prava, po 
Odredbi o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov 

enotnega kontnega načrta sodi med določene uporabnike enotnega kontnega 

načrta, po Zakonu o javnih financah pa med posredne uporabnike proračuna. 
 

 
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 

  

Za izvajanje dejavnosti Bolnišnice Topolšica so v skladu s statutom 

organizirane strokovno medicinske enote ter administrativne in tehnično-
preskrbovalne enote: 

 

strokovno medicinske enote: 

 
- bolnišnični oddelki, 

- enota intenzivne terapije, 
- specialistične ambulante, 

- endoskopski center, 

- enota neakutne obravnave (negovalni oddelek), 
- laboratorij, 

- fizioterapija, 
- rentgen in 

- lekarna. 
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administrativne in tehnično-preskrbovalne enote: 

 

- uprava, 
- kuhinja, 

- pralnica in šivalnica, 
- 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. 

 
 

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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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI 
POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA 
 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

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

ZJZP) 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-

ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13) 
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 

58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF) 
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi 

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 
2013 z ZZZS. 

 

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-
ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 
(ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13, 82/13, 101/13-

ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr,  111/13-ZOPSPU-A), 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-

ZUE) 
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju 

različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 

proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list 

RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 

21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11), 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge 

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

- 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, 108/13), 

- 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, 
108/13), 

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=201346&stevilka=1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013111&stevilka=4128
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=2006114&stevilka=4831
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=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
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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- 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). 

 
c) Interni akti zavoda: 

 
- AMB OP 75 01   OBVLADOVANJE PROCESA AMBULANTNE OBRAVNAVE 

PACIENTA  
- BOL OP 75 01     BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA PACIENTA 

- ČVH OP 75 01    OBVLADOVANJE PROCESA ČIŠČENJA  
- ENC OP 75 01  PROCES DELA V ENDOSKOPSKEM CENTRU  
- FTH OP 75 01     PROCES IZVAJANJA FIZIOTERAPIJE IN DELOVNE TERAPIJE 

- IKT ON 63 01     UPRAVLJANJE Z GESLI 
- IKT OP 63 01     PODPORA STORITVAM IT 

- IKT OP 63 02     ZAGOTAVLJANJE STORITEV IT 
- KUH OP 75 01    OBVLADOVANJE PROCESA OSKRBE S PREHRANO 
- KUH OP 75 02    OBVLADOVANJE PROCESA OSKRBE KUHINJE Z ŽIVILI 

- LAB OP 75 01     PROCES DELA V BIOKEMIČNEM LABORATORIJU 
- LEK OP 75 01     OBVLADOVANJE PROCESA OSKRBE Z ZDRAVILI IN 

MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI V BT 
- OBO OP 64 01    PROCES OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 
- OBO OP 64 02    GOSPODARJENJE Z ODPADKI 

- PRA OP 75 01     OBVLADOVANJE PROCESA OSKRBE TEKSTILIJ 
- RTG OP 75 01    OBVLADOVANJE PROCESA V RTG ENOTI  

- SFE OP 61 01     PROCES IZDELAVE FINANČNEGA NAČRTA 
- SFE PR 61 02     PRAVILNIK O POPISU SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV 

SREDSTEV 

- SFE PR 61 03     PRAVILNIK O POVRAČILU STROŠKOV ZA SLUŽBENA 
POTOVANJA V BT 

-                        PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU 
- SJN PR 74 01     PRAVILNIK O NAROČANJU BLAGA, OPREME IN STORITEV 

- SJN OP 74 01     OCENJEVANJE DOBAVITELJEV 
- SPK ON 62 01    POSTOPEK ZAPOSLITVE DELAVCA 
- SPK ON 62 02    LETNI RAZGOVORI 

- SPK OP 62 01    PROCES OBVLADOVANJA ČLOVEŠKIH VIROV 
- SPK PR 72 01    PRAVILNIK O REŠEVANJU ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO 

KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC 
-                        PRAVILNIK O PREPREČEVANJU MOBINGA V BT 
- SPL ON 55 01    KODEKS BT  

- SPL OP 41 02    SISTEM VODENJA KAKOVOSTI  
- SPL OP 42 01    OBVLADOVANJE DOKUMENTOV SPLOŠNEGA POMENA  

- SPL OP 42 04    OBVLADOVANJE PREVZEMA VROČANJA IN ODDAJE POŠTNIH 
POŠILJK 

- SPL OP 42 05    ZAPISI KAKOVOSTI 

- SPL OP 53 03    VODENJE POLITIKE KAKOVOSTI  
- SPL OP 55 12    OBVLADOVANJE NOTRANJEGA KOMUNICIRANJA 

- SPL OP 82 11    NOTRANJA PRESOJA KAKOVOSTI  
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- SPL OP 83 06    NADZOR V PROCESIH, STATUSNO OZNAČEVANJE IN  

ODPRAVLJANJE NESKLADIJ  
- SPL OP 85 09    IZVAJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV  

- SPL OP 85 10    IZVAJANJE PREVENTIVNIH UKREPOV 
- SPL PQ 42 01    POSLOVNIK KAKOVOSTI1 

- SPL PR 42 01    PRAVILNIK  ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE  
- SPL PR 55 01    REGISTER TVEGANJ 
- SPL PR 55 03    PRAVILNIK O UPORABI KINO DVORANE BT 

- SPL PR 55 05    PRAVILNIK O PODPISOVANJU IN ŽIGOSANJU DOKUMENTOV 
- SPL OP 55 07   OBLADOVANJE PROCESA ZUNANJEGA KOMUNICIRANJA 

- SPL PR 55 02    PRAVILNIK O OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH V ZVEZI S 
PREJEMANJEM DARIL V BT 

- SPL PR 55 04    PRAVILNIK O INTEGRITETI BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 

- STE OP 75 01   OBVLADOVANJE PROCESA STERILIZACIJE 
- VAD OP 64 01   PROCES OBVLADOVANJA ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU 

- VZD OP 63 01   VZDRŽEVANJE MEDICINSKE IN OSTALE OPREME 
- ZDN OP 75 01   PROCES ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENE NEGE 

 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 
Zavod  ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene 

naslednje usmeritve: 
 

SU1: izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti (podprta z 
LC3), 

 
SU2: izboljševanje notranjega komuniciranja (podprta z LC7), 

 

SU3: izboljševanje komuniciranja z zunanjo javnostjo, 
 

SU4: izboljševanje medsebojnih odnosov timskega dela in dobrega 
komuniciranja, 

 
SU5: stalen strokovni razvoj in pridobitev statusa univerzitetne klinike 

(podprt a z LC2), 
 

SU6: sodelovanje v procesu izobraževanja in usposabljanja študentov in 
dijakov, 

 
SU7: obvladovanje kadrovskih virov (podprta z LC5), 

 
SU8: obvladovanje infrastrukturnih virov (podprta z LC7), 

 

SU9: izboljševanje informacijskega sistema (podprta z LC4), 
 

SU10: stalno sodelovanje z zunanjimi institucijami, 
 

SU11: optimalno finančno poslovanje (podprta z LC1, LC2), 
 

SU12: usmerjenost k pacientu z izgradnjo in izboljševanjem sistema 
vodenja kakovosti (podprta z LC2, LC3, LC8).  
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3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH 
CILJEV 
 

Z namenom doseganja dolgoročnih ciljev si je zavod v letu 2013 zastavil 
naslednje letne cilje: 

 
LC1: znižanje stroškov poslovanja (podpira SU11): 

- zdravil za 110.000 €, 
- obvezilnega in sanitetnega za 38.000 €, 

- zdravstvenih storitev za 35.000 €, 
- intelektualnih storitev za 188.000 €, 

- znižanje stroškov dela za 113.000 €, 
 

LC2: izboljšanje kvalitete obravnave bolnikov (podpira SU5, SU11, SU12), 

 
LC3: pridobitev certifikatov kakovosti (podpira SU1, SU12): 

- pridobitev ISO certifikata, 
- mednarodna akreditacija po standardu NIAHO, 

 
LC4: izboljševanje informacijskega sistema (podpira SU9), 

 
LC5: obvladovanje kadrovskih virov (podpira SU7), 

 
LC6: optimizacija delovnih procesov (podpira SU7, SU11, SU12), 

 
LC7: izboljšanje kazalnika odpisanosti nepremičnin (podpira SU8), 

 
LC8: izboljšanje nastanitvenih pogojev za bolnike (podpira SU12). 

 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 
 

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

 
Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane naloge Odstotek realizacije 

LC1: znižanje 
stroškov 
poslovanja za 
484.945 € 

490.512 € (oziroma 
323.671 € z 
upoštevanjem 3./4 
plačnih 
nesorazmerij) 
 

 101 % (oziroma 67 % 
z upoštevanjem 3./4 
plačnih nesorazmerij) 

LC2: izboljšanje 

kvalitete 
obravnave 
bolnikov 

 - uvedba restriktivne 

liste antibiotikov 
- izboljšanje internega 
strokovnega nadzora 

Kazalnika: 

- nalogi nista 
realizirani 
- povprečna ležalna 
doba se je znižala iz 
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7,42 v letu 2012 na 
6,69 v 2013 

LC3: pridobitev 
certifikatov 
kakovosti 

-  pridobitev ISO 
certifikata 
 

- mednarodna 
akreditacija po 
standardu NIAHO 

Kazalnika: 
- 50% - glede na 
število certifikatov, 

- ugotovljene so bile 4 
neskladnosti   

LC4: izboljševanje 
informacijskega 
sistema  

- izdelava 
projektnega 
elaborata pocenitve 
tiskanja 

 Kazalnik: 
- 90 %, če opazujemo 
zgolj planirane 
aktivnosti za 2013, 

sicer je bilo na 
področju izboljšav 
informacijskega 
sistema narejeno 
veliko več. Glej 
poglavje 13.14.1. 

Center za informatiko 

LC5: obvladovanje 
kadrovskih virov  

 - uvedba sistema za 
upravljanje delovnega 
časa 

Kazalnik: 
- 10% 

LC6: optimizacija 

delovnih procesov 

- prenova 

organiziranosti 
medicinskega dela 
- ureditev registra 
pogodb ter procesa 
obdelave računov 

 Kazalnika: 

- 100 % glede na 
število izvedenih 
aktivnosti 

LC7: izboljšanje 
kazalnika 
odpisanosti 
nepremičnin 

- projekt ESS v letu 
2013 še ni bil 
zaključen 

- dokončanje projekta 
ESS 

Kazalnik: 
- 100 % 
 

LC8: izboljšanje 

nastanitvenih 

pogojev za bolnike 

  Kazalnik: 

- 100 % 

 
 

Realizacija zastavljenih aktivnosti 

 
Dokončanje projekta energetske sanacije (za LC8) 

 
Projekta energetske sanacije v letu 2013 nismo uspeli dokončati zaradi 

težav s financiranjem, saj nismo pridobili soglasja k dolgoročnemu 
zadolževanju Ministrstva za zdravje. Dokončali smo prenovo vseh treh 

oddelkov in ambulant Planike. Prenoviti moramo še del pritličja in kletne 
prostore, kar načrtujemo v letu 2014. Za objekt Smrečina bomo izdelali 

ločen investicijski projekt.  
 

Uvedba restriktivne liste antibiotikov (za LC1) 
 

Pripravljen je osnutek elektronske naročilnice antibiotikov. Trenutno tečejo 
aktivnosti usklajevanja in potrditve osnutka. Po potrditvi osnutka se 

izvedejo ostale aktivnosti potrebne za uvedbo elektronske naročilnice 

antibiotikov. 
 

Izboljšanje internega strokovnega nadzora (za LC1 in LC2) 
 

Zaradi zamude pri dokončanju obnove smo kadrovske resurse obremenili 
z delom povezanim z obnovo bolnišnice. Zato nam ni uspelo realizirati te 
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aktivnosti. Še vedno je pri zdravnik prisoten hud kadrovski primanjkljaj, 

MZ pa je šele konec leta dalo soglasje k zaposlitvi dveh specialistov. Poleg 

tega je ena ključnih vodij dr. Lučka Gabršček še na porodniškem dopustu 
in je ni bilo možno nadomestiti. 

 
Prenova organiziranosti medicinskega dela (za LC6) 

 
Aktivnost je realizirana. 7.3.2013 je pričel delovati nov Strokovni svet 

Bolnišnice Topolšica, ki ga sestavljajo: direktor, strokovni vodja, vodja 
oddelkov, vodje EIT, vodja endoskopskega centra, vodja ambulantne 

dejavnosti in PDZN. 
 

Zamenjava dotrajane RTG cevi CT aparata (za LC7) 
 

Naloga je bila izvedena po planu. 
 

Udeležba fizioterapevta na glavnih vizitah (za LC2) 

 
Aktivnost ni realizirana, ker je povezan z realizacijo LC8. 

 
Akreditacija po standardu ISO in NIAHO (za LC3) 

 
Večina aktivnosti za pridobitev certifikata ISO 9001 je bila izvedena že v 

letu 2013. V začetku leta 2014 smo uspešno prestali certifikacijsko 
presojo. V teku je zgolj formalen postopek izdaje certifikata, ki bo izdan 

do 19.2.2014. 
 

Pridobitev akreditacije NIAHO smo, predvsem iz finančnih razlogov, 
prestavili v leto 2014. 

 
Izdelava projektnega elaborata pocenitve tiskanja (za LC4) 

 

Projektna študija, ki je v zaključku izvedbe v sodelovanju z zunanjim 
partnerjem, bo dala odgovor na to in opredelila smiselnost investicije. 

 
Spremljanje porabe sanitetnega materiala po bolnikih (za LC1) 

 
Na sestanku projektne skupine za beleženje zdravil in sanitetnega 

materiala je bil sprejet sklep, da zaradi težav pri evidentiranju izdaje 
sanitetnega materiala po bolniku pridobivamo analize porabe materiala iz 

izdaj na oddelke. Spremljanje porabe sanitetnega materiala se je odražalo 
na manjši porabi. 

 
Uvedba sistema za upravljanje delovnega časa (za LC5) 

 
Pripravili smo specifikacije zahtev in pridobili informativne ponudbe. 

Finančna sredstva v letu 2013 pa žal niso dopuščala izvedbe.  

 
Ureditev registra pogodb ter procesa obdelave računov (za LC6) 
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Naloga je bila izvedena po planu. 

 
Uvedba sistema internega zaračunavanja storitev (za LC1) 

 
Razen nekaj začetnih aktivnosti ta naloga ni izvedena. Razlog je predvsem 

v obilici dela z uravnavanjem tekoče likvidnosti v SFE v letu 2013. 
 

Nakup pralnega stroja (za LC7) 
 

Naloga je bila izvedena po planu. 
 

 
Realizacija letnih ciljev 

 
LC1: znižanje stroškov poslovanja za 484.945 € 

 

Bolnišnica Topolšica je v letu 2013 dosegla celotni planirani obseg znižanja 
odhodkov poslovanja z indeksom 101,15. V letu 2013 je znižala odhodke 

poslovanja, ki so predmet sanacijskih ukrepov za 490.512 € oz. na 
mesečni ravni v povprečju za 40.879 € v primerjavi s predhodnim letom. 

 
V letu 2013 je bolnišnica, v okviru zakonsko predvidenih možnosti, 

upoštevajoč organizacijske potrebe bolnišnice, zmanjšala število 
zaposlenih. Število zaposlenih na zadnji dan obračunskega obdobja je celo 

nižje od planiranega, kar se kaže tudi v večjem finančnem učinku zaradi 
znižanja stroškov dela.  

 
V finančnem načrtu za leto 2013 pa ni bilo vključenih nepredvidenih 

dodatnih zakonskih obveznosti, ki niso pokrite s strani financerja. 
Bolnišnica je pri knjiženju upoštevala načelo nastanka poslovnega 

dogodka, zato je pod obdobje 31.12.2013 evidentirala stroške, nastale z 

izplačilom razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah. Evidentiranje stroškov odprave plačnih nesorazmerij je v 

skladu s pojasnilom Direktorata za javno računovodstvo na Ministrstvu za 
finance ter stališčem, ki ga je objavila tudi Zveza računovodij, finančnikov 

in revizorjev Slovenije. 
 

Cilj smo dosegli 101%. 
 

Bolnišnica je dosegla navedeno znižanje odhodkov na mnogih področjih 
dela. V finančnem načrtu za leto 2013 smo sicer predvideli znižanje le na 

naslednjih postavkah: 
 

- znižanje stroškov zdravil. Od načrtovanih 110.000 € smo 
stroške znižali za 27.805,40 €, doseganje cilja na tem področju 

je 25,28 %. Cilj ni bil v celoti realiziran iz razlogov in posledično 

zaradi zamude pri dokončanju obnove, saj smo kadrovske 
resurse obremenili z delom povezanim z obnovo bolnišnice,  
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- znižanje stroškov obvezilnega in sanitetnega materiala. Od 

načrtovanih 38.000 € smo stroške znižali za 29.690,65 €, 
doseganje cilja na tem področju je 77,66 %. Razlog za večje 

stroške od planiranih oziroma manjše prihranke od načrtovanih 
je presežen program na neakutni bolnišnični obravnavi za 810 

BOD oziroma 13,5 %, 
 

- znižanje stroškov zdravstvenih storitev. Od načrtovanih 35.000 
€ smo stroške znižali za 24.388,39 €, doseganje cilja na tem 

področju je 69,68 %. Cilj ni bil v celoti realiziran iz razlogov in 
posledično zaradi zamude pri dokončanju obnove, saj smo 

kadrovske resurse obremenili z delom povezanim z obnovo 
bolnišnice, 

 
- znižanje stroškov intelektualnih storitev. Od načrtovanih 

188.000 €, smo stroške znižali za 171.052,74 €, doseganje cilja 

na tem področju je 90,82 %. Cilj ni bil v celoti realiziran iz 
razlogov zaradi zamude pri dokončanju obnove, saj smo 

predvidevali dokončanje projekta v sredini leta 2013,  
 

- znižanje stroškov dela. Od načrtovanih 113.000 € smo stroške 
znižali za 237.574,73 €, doseganje cilja na tem področju je 

209,56 %. Če upoštevamo izplačilo tretje četrtine plačnih 
nesorazmerij, česar pri pripravi finančnega načrta 2013 ni bilo 

mogoče predvideti, pa smo stroške dela znižali za 70.733,50 €, 
doseganje cilja pa je 62,39 %.  

 
LC2: izboljšanje kvalitete obravnave bolnikov 

 
Za doseganje tega cilja smo predvideli dve aktivnosti: uvedba restriktivne 

liste antibiotikov ter izboljšanje internega strokovnega nadzora. 

 
Ta cilj ni bil realiziran iz razlogov in posledično zaradi zamude pri 

dokončanju obnove, saj smo kadrovske resurse obremenili z delom 
povezanim z obnovo bolnišnice. Povprečno ležalno dobo smo kljub temu 

uspeli nekoliko zmanjšati. Iz 7,42 v letu 2012 na 6,69 v letu 2013. 
 

LC3: pridobitev certifikatov kakovosti 
 

Od dveh planiranih certifikatov (ISO in NIAHO) nam je uspelo pridobiti le 
enega. Akreditacijo po NIAHO smo iz finančnih razlogov prestavili v leto 

2014. Med certifikacijsko presojo so bila izpostavljena 4 neskladja, ki jih 
že odpravljamo. V teku je zgolj še formalni postopek izdaje certifikata, ki 

ga bomo prejeli do 19.2.104. 
 

Cilj je realiziran 50 %. 

 
LC4: izboljševanje informacijskega sistema  
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V Finančnem načrtu in planu dela 2013 smo predvideli zgolj izdelavo 

elaborata pocenitve tiskanja. Projektna študija, ki je v zaključku izvedbe v 
sodelovanju z zunanjim partnerjem, bo dala odgovor na to in opredelila 

smiselnost investicije. 
 

Cilj je dosežen 90 %. 
 

Dejansko pa je bilo izboljšav na tem področju izvedenih mnogo več, 
vendar niso bile predvidene v izračunu kazalnika doseganja tega cilja (glej 

poglavje 13.14.1. Center za informatiko). 
 

LC5: obvladovanje kadrovskih virov  
 

V Finančnem načrtu in planu dela 2013 smo predvideli uvedbo sistema 
beleženja delovnega časa. Pripravili smo specifikacije zahtev in pridobili 

informativne ponudbe. Finančna sredstva v letu 2013 pa žal niso 

dopuščala izvedbe.  
 

Cilj je dosežen 10 %. 
 

LC6: optimizacija delovnih procesov 
 

V Finančnem načrtu in planu dela 2013 smo predvideli prenovo 
medicinskega dela, ureditev registra pogodb ter procesa obdelave 

računov. Vse planirane aktivnosti smo izpeljali.  
 

Cilj je dosežen 100 %. 
 

Dejansko pa je bilo izboljšav na tem področju izvedenih mnogo več, 
vendar niso bile predvidene v izračunu kazalnika doseganja tega cilja (v 

okviru LC1 (pridobitev ISO certifikata)). 

 
LC7: izboljšanje kazalnika odpisanosti nepremičnin 

 
S potekom projekta energetske sanacije, čeprav ta še ni zaključen, se je 

kazalnik odpisanosti nepremičnin iz 0,42 izboljšal na 0,279.  
 

Cilj je dosežen 100 %. 
 

LC8: izboljšanje nastanitvenih pogojev za bolnike 
 

V Finančnem načrtu in planu dela 2013 smo predvideli dokončanje 
projekta energetske sanacije. Kljub temu, da projekt še ni zaključen pa 

smo uspeli prenoviti vse nastanitvene prostore za bolnike.  
 

Cilj je realiziran 100 %. 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 

 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

 
A. Specialistična ambulantna dejavnost 

   
Obseg programa za leto 2013 je bil v primerjavi z obsegom programa 

preteklega leta višji v dejavnosti računalniška tomografija-CT. Do povečanja 
števila preiskav v dejavnosti računalniške tomografije-CT za 183 preiskav je 

prišlo na podlagi 6. točke 1. odstavka  2. člena Splošnega dogovora za 
pogodbeno leto 2013. Plan preiskav se je tako povečal iz 1.974 na 2.157 

preiskav.  V ostalih dejavnostih je obseg programa ostal nespremenjen in je bil 
načrtovan v skladu z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013. 

 
Zaradi nedoseganja programa po pogodbi z ZZZS je Bolnišnica Topolšica na 

ZZZS dvakrat podala predlog za začasno prestrukturiranje z veljavnostjo od 

1.8.2013 in 1.11.2013 dalje. Po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih 
storitev za pogodbeno leto 2013 smo priznani program znižali v dejavnosti 

internistike v medicinskih storitvah  za 0,02 nosilca, 961 točk in 168 obiskov, v 
dejavnosti gastroenterologije v medicinskih storitvah za 0,05 nosilca, 3.105 

točk in 362 obiskov ter v funkcionalni diagnostiki in sicer na področju UZ 
trebuha za 0,21 nosilca in 13.040 točk in na področju endoskopij prebavil za 

0,93 nosilca in 57.749 točk, v dejavnosti kardiologije v medicinskih storitvah 
za 0,35247 nosilca, 16.937 točk in 2.518 obiskov ter v funkcionalni diagnostiki 

in sicer na področju UZ žil, za 0,07 nosilca in 3.364 točk, na področju 
cikloergometrije za 0,35 nosilca in 18.994 točk in na področju kardiološki 

kabinet za 0,08 nosilca in 3.844 točk. Povečali smo program rentgena za 
0,1863 nosilca in 14.925 točk, program računalniške tomografije - CT za 485 

preiskav ter program alergologije za 0,34969 nosilca, 13.274 točk in 754 
obiskov.  

 

Obseg programa v obiskih na področju specialistične ambulantne dejavnosti je 
bil načrtovan na podlagi 5.1 točke 1. odstavka 3. člena Splošnega dogovora za 

pogodbeno leto 2013 in je temeljil na osnovi razmerja med novim planom točk 
in količnikom med realiziranim številom točk in realiziranim številom obiskov v 

zadnjem triletnem obdobju. Obseg programa v obiskih za leto 2013 se je v 
primerjavi z obsegom obiskov preteklega leta tako povečal v dejavnosti 

internistike, gastroenterologije, pulmologije in internistike-urgentna 
ambulanta, zmanjšal pa se je v dejavnosti kardiologije, alergologije in 

diabetologije.   
 

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                  

1-12/2012

Realizirano    

1-12/2012
Indeks

Plan                  

1-12/2013

Realizirano    

1-12/2013
Indeks

1 2 2/1 3 4 4/3

1. Število točk 437.534 431.714 98,67 414.927 430.578 103,77

Internistika 2.403 2.525 105,08 2.003 2.446 122,15

Pulmologija z Rtg 91.348 80.929 88,59 91.348 94.474 103,42

Diabetologija 27.208 30.572 112,36 27.208 29.723 109,24

Alergologija 22.775 28.485 125,07 24.987 26.289 105,21

Gastroenterologija 78.241 69.797 89,21 63.597 74.482 117,12

Kardiologija 168.959 165.554 97,98 155.220 150.817 97,16

Internistika - urgentna ambulanta 16.513 15.275 92,50 16.513 18.224 110,36

Rentgen 30.087 38.577 128,22 34.051 34.123 100,21

2. Število obiskov (prvih in ponovnih) 17.152 17.886 104,28 16.658 18.250 109,55

Internistika 414 455 109,86 351 425 121,09

Pulmologija z Rtg 2.024 2.184 107,91 2.123 2.501 117,80

Diabetologija 2.848 2.895 101,65 2.627 2.960 112,68

Alergologija 1.433 1.504 104,96 1.419 1.529 107,78

Gastroenterologija 320 356 111,28 311 358 115,06

Kardiologija 8.396 8.604 102,48 7.797 8.228 105,53

Internistika - urgentna ambulanta 1.717 1.888 109,96 2.031 2.249 110,73

Rentgen - preiskave 11.616 9.513

CT - preiskave 2.168 2.424 111,83 2.642 2.691 101,85

CT - primeri (EVIDENČNO) 2.094 0  
 

 
V specialistični ambulantni dejavnosti je bilo v letu 2013 realiziranih 4.879 

prvih in 13.304 kontrolnih ambulantnih pregledov. Podlaga za določitev plana 
so bili podatki o realizaciji prvih in kontrolnih pregledov v obdobju od 1.1.2012 

do 31.12.2012. Zavod ni plačal preseganje pogodbenega plana prvih pregledov 
za leto 2013. 
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Prvi in kontrolni ambulantni pregledi-fakturirana realizacija ZZZS za leto 2013 

S0273 S0274 S0273 S0274

PRVI PR. KONT. PR. PRVI PR. KONT. PR.

209215  INTERNISTIKA 321 129 450 0,4019 293 127 420 0,4334

229239 PULMOLOGIJA Z RTG 720 1.463 2.183 2,0319 751 1.748 2.499 2,3276

249216 DIABETOLOGIJA 173 2.716 2.889 15,6994 183 2.749 2.932 15,0219

209240 ALERGOLOGIJA 581 1.767 2.348 3,0413 323 1.186 1.509 3,6718

205208 GASTROENTEROLOGIJA 214 142 356 0,6636 205 152 357 0,7415

211220 KARDIOLOGIJA 804 5.168 5.972 6,4279 896 7.327 8.223 8,1775

238255 INTERNISTIKA-URGENTNA AMB. 1.858 29 1.887 0,0156 2.228 15 2.243 0,0067

SKUPAJ 4.671 11.414 16.085 2,4436 4.879 13.304 18.183 2,7268

DEJAVNOST po pogodbi z ZZZS

PLAN 1-12/2013 REALIZACIJA 1-12/2013

Skupaj prvi 

in 

kontrolni 

pregledi

razmerje 

(KONT/PRVI)

Skupaj 

prvi in 

kontrolni 

pregledi

razmerje 

(KONT/PRVI)

 
 
Čakalne dobe niso presegale najdaljše dopustne čakalne dobe za zdravstvene 

storitve, razen pri preiskavi UZ srca. Zdravstvena storitev, ki je označena s 
stopnjo nujnosti »hitro«, se mora izvesti najpozneje v treh mesecih. 

Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti »redno«, se mora 
izvesti najpozneje v šestih mesecih. 

 
Čakalne dobe-prvi pregledi stanje na dan 31.12.2013 
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Čakalne dobe in število čakajočih pacientov za posamezne storitve Bolnišnica 

Topolšica poroča Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) vsak mesec. 

Čakalne dobe in število čakajočih so objavljene na spletni strani Bolnišnice 
Topolšica. V skladu z 10. odstavkom, 36. člena Splošnega dogovora Bolnišnica 

Topolšica vsake štiri mesece poroča ZZZS o realiziranih čakalnih dobah.  
 

B. Specialistična bolnišnična dejavnost 
 

Programi bolnišnične dejavnosti so v letu 2013 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 2013.  

 
Na podlagi 6. točke 1. odstavka 2. člena Splošnega dogovora za pogodbeno 

leto 2013 se je v letu 2013 delež akutne bolnišnične obravnave v specialnih 
bolnišnicah zmanjšal za 0,5%. Zmanjšana sredstva za akutno bolnišnično 

obravnavo so se lahko v okviru iste bolnišnice prenesla na dnevno obravnavo 

ali v specialistično ambulantno dejavnost. Bolnišnica Topolšica je sredstva 
namenilo za povečanje programa računalniške tomografije-CT, in sicer se je 

program povečal za 183 preiskav, iz 1.974 na 2.157 preiskav. V okviru akutne 
bolnišnične obravnave se je program za leto 2013 tako zmanjšal za 17 SPP in 

29,01 uteži. Plan primerov se je znižal iz 3.440 SPP na 3.423 SPP, plan uteži 
pa se je znižal iz 5.801,16 na 5.772,15 uteži. V pogodbi priznana povprečna 

utež 1,69 je temeljila na planirani povprečni uteži preteklega leta. 
 

Izpad prihodka Bolnišnice Topolšica po končnem obračunu, zaradi 
nedoseženega plana uteži v akutni bolnišnični obravnavi znaša 415.302,33 

eura. 
 

Realizacija plana akutne in neakutne obravnave v specialistični bolnišnični 
dejavnosti 

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST
Plan                  

1-12/2012

Realizirano    

1-12/2012
Indeks

Plan                  

1-12/2013

Realizirano    

1-12/2013
Indeks

1 2 2/1 3 4 4/3

1. AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

- število primerov  (SPP) 3.440 3.480 101,17 3.423 3.380 98,74

- število uteži 5.801,16 5.992,07 103,29 5.772,15 5.404,93 93,64

- povprečna utež 1,69 1,72 102,10 1,69 1,60 94,83

2. NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

- število bolnišnično oskrbnih dni (BOD) 4.729 4.790 101,29 5.990 6.792 113,39

- število primerov  (bolnikov) - evidenčno 520 404 77,69 658 509 77,36  
 

Za neakutno bolnišnično obravnavo (rehabilitacija, zdravstvena nega in 
paliativna oskrba) je obseg programa po pogodbi z ZZZS za pogodbeno leto 

2013 znašal 5.990 BOD-ov. Bolnišnica Topolšica je za neakutno bolnišnično 
obravnavo po končnem obračunu zdravstvenih storitev za leto 2013 prejela 

plačane vse realizirane BOD-e v višini 79.903,26 evrov.  
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4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2013 do 

ZZZS in ostalih plačnikov  

 

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (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, 
pulmologije z rtg, diabetologije, alergologije, gastroenterologije, internistike-

urgentna ambulanta,  RTG in CT. Bolnišnica  planiranega fizičnega obsega 
programa v točkah do ZZZS ni dosegla v dejavnosti  kardiologije in v programu 

SVIT.  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 večjem obsegu kot preteklo leto. 

 
 

B. Specialistična bolnišnična dejavnost 
 

V okviru akutne bolnišnične obravnave program do ZZZS ni bil uresničen v 
celoti, tako v število planiranih primerov kot tudi v številu planiranih uteži. 

Planirano število primerov je bilo realizirano z indeksom 98,74, planirano 
število uteži pa z indeksom 93,64. 

 
Program do ostalih plačnikov je bil v okviru akutne bolnišnične dejavnosti 

realiziran v večjem obsegu kot preteklo leto.  
 

Za neakutno bolnišnično obravnavo (rehabilitacija, zdravstvena nega in 

paliativna oskrba) smo planirani obseg programa do ZZZS uresničili z 
indeksom 113,39.  

V okviru programa do ostalih plačnikov na neakutno obravnavo nismo sprejeli 
nobenega pacienta. 

 

Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2012 (vključno z Aneksom 1) in 

Pogodbe 2013 (vključno z Aneksoma 1 in 2) v EUR ter deležih posameznih 
dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo. 

Zap. 
št. 

DEJAVNOST  POGODBENA 
VREDNOST 2012 

(OZZ in PZZ) 

POGODBENA 
VREDNOST 2013 

(OZZ in PZZ) 

PLAČANA 
VREDNOST 

2013 (OZZ in 
PZZ) 

INDEKS 
POGODBA 

 13/12** 

  EUR % EUR % EUR  

1. AKUTNA BOLN. 
OBRAVNAVA 

6.821.404 74,14 6.527.934 72,68 6.473.523,75 95,70 

2. OSTALE BOLN. 
DEJAVNOSTI  
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3. NEAKUTNA BOLN. 
OBRAVNAVA 

489.608 5,32 596.780 6,64 676.528,69 121,89 

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.DEJAVNO

ST 

1.334.951 14,51 1.211.231 13,49 1.220.193,60 90,73 

12. FUNKCIONALNA 
DIAGNOSTIKA 

555.049 6,03 645.969 7,19 614.294,70 116,38 

13. DIALIZE       

14. DRUGO*       

 SKUPAJ 9.201.012 100 8.981.914 100 8.984.540,74 97,62 

Pri vrednotenju so upoštevana enaka določila kot pri obračunu z ZZZS. 

* ostali program, ki ni zajet v tabeli z dodatno obrazložitvijo 
** primerjava pogodbenih vrednosti v EUR 2013 in 2012 

 

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 2013 

Realizirano 
2013 

Indeks real. 13/ FN 
13 

Struktura 2013 

 Število 
primero

v 

Število 
uteži 

Število 
primero

v 

Dele
ž 

Število 
uteži 

Število 
primerov 

Primerov Uteži 

- kirurgija         

- internistika 3.423 5.772,15 3.380 100 93,64 98,74 100 100 

- 

ginekologija 

        

- pediatrija         

- ORL         

- okulistika         

-          

SKUPAJ 3.423 5.772,15 3.380 100 93,64 98,74 100 100 
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4.3. POSLOVNI IZID 

 

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013. (V obrazcu 2 so prihodki in 
odhodki podrobno prikazani. Obrazec je priloga letnega poročila.) 

Bolnišnica Topolšica poslovno leto 2013 zaključila s presežkom odhodkov nad 
prihodki v višini 513.964,76 €. Delež primanjkljaja znaša 5,49 % celotnega 

prihodka. 

Zastavljeni cilj, izravnani odhodki s prihodki, sicer ni bil realiziran, vendar 

ocenjujemo, da smo v danih zaostrenih pogojih poslovali dokaj uspešno. 

 

 
 
 

Celotni prihodki so v primerjavi s preteklim letom nižji za 9,29 %, v 
primerjavi s načrtovanimi pa so nižji za 6,62 %. Izpad prihodkov zaradi 

nedoseženega programa zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS v akutni 
bolnišnični dejavnost je znašal 415.302,33 €, kar predstavlja 4,14 % vseh 

načrtovanih prihodkov za leto 2013. Realizacija programa v akutni bolnišnični 
dejavnosti v letu 2013 je pod planom zaradi omejenih posteljnih kapacitet. 

Zaradi obnove bolnišnice je bil 30 % izpad posteljnih kapacitet celo preteklo 
leto. Nižji so tudi prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in 

specializacij ter drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev. 
 

Celotni odhodki so v primerjavi s preteklim letom nižji za 4,30 %, v 
primerjavi s načrtovanimi so nižji za 1,49 %.  

 

V finančnem načrtu za leto 2013 je bilo v primerjavi s predhodnim letom 
predvideno znižanje odhodkov poslovanja v višini 484.945 € oz. na mesečni 

ravni 40.412 €. Bolnišnica Topolšica je v letu 2013 dosegla celotni planirani 
obseg znižanja odhodkov poslovanja z indeksom 101,15. V letu 2013 je znižala 

odhodke poslovanja za 490.512 € oz. na mesečni ravni v povprečju za 40.879 
€ v primerjavi s predhodnim letom.  

 
Za leto 2013 pa v finančnem načrtu ni bilo vključenih nepredvidenih dodatnih 

zakonskih obveznosti, ki niso pokrite s strani financerja. Bolnišnica je pri 
knjiženju upoštevala načelo nastanka poslovnega dogodka, zato je pod 

obdobje 31.12.2013 evidentirala stroške, nastale z izplačilom razlike v plači 
zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Evidentiranje 

Naziv Realizacija              
2012 

FN                 
2013 

Realizacija              
2013 

INDEKS  
Real. 2013/  
Real. 2012 

INDEKS  
Real. 2013/  

FN 2013 

CELOTNI PRIHODKI 10.320.778,59 10.025.390,41 9.361.570,44 90,71 93,38 

CELOTNI ODHODKI 10.318.878,14 10.025.390,41 9.875.535,20 95,70 98,51 

POSLOVNI IZID 1.900,45 0,00 -513.964,76 -27.044,37 #DEL/0! 

Davek od dohodka pravnih oseb 0,00 0,00 0,00  /  / 

POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM   
DAVKA OD DOHODKA 1.900,45 0,00 -513.964,76 -27.044,37 #DEL/0! 

DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA   
CELOTNEM PRIHODKU 0,02% 0,00% -5,49% -29.815,40 #DEL/0! 
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stroškov odprave plačnih nesorazmerij je v skladu s pojasnilom Direktorata za 

javno računovodstvo na Ministrstvu za finance ter stališčem, ki ga je objavila 

tudi Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Realizacija 
zastavljenega cilja v letu 2013 je razvidna iz tabele v nadaljevanju. 

 

Realizacija načrtovanega znižanja odhodkov v letu 2013 v EUR 

Ocenjene finančne 

posledice v finančnem 

načrtu za leto 2013

Realizirane finančne 

posledice pri 

finančnem poslovanju 

v letu 2013

Indeks

1 2 3 = 2 / 1

NAČRTOVANO ZNIŽANJE ODHODKOV 484.945,07

 - brez plačnih nesorazmerij 490.511,91 101,15

 - s plačnimi nesorazmerji * 323.670,68 66,74

a) Stroški dela 113.370,13

 - brez plačnih nesorazmerij 237.574,73 209,56

 - s plačnimi nesorazmerji * 70.733,50 62,39

b) Stroški materiala in storitev 371.574,94 252.937,18 68,07

Znižanje stroškov zdravil 110.000,00 27.805,40 25,28

Znižanje stroškov obvezilnega materiala 38.229,80 29.690,65 77,66

Znižanje stroškov zdravstevnih storitev 35.000,00 24.388,39 69,68

Znižanje stroškov intelektualnih storitev 188.345,14 171.052,74 90,82

v EUR 

 
* Stroški iz naslova izplačila 1. obroka razlike zaradi odprave tretje četrtine 

nesorazmerij v osnovnih plačah so evidentirani v višini 166.841,23 €, od tega 
stroški dela v višini 146.621 € in zamudne obresti v višini 20.220 €.  

  
 

Optimizacija poslovanja se bo nadaljevala tudi v leto 2014. Poudarek bo na 
spremljanju materialnih stroškov, kjer je bil finančni učinek v letu 2013 nižji od 

načrtovanega. 
 

 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI 

NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA 
DELA 
 
Glavni nedoseženi cilj v letu 2013 je nepravočasna usposobitev oddelkov v 

okviru  načrtovane investicije v energetsko sanacijo stavb, posledično temu pa 
nerealiziran program zdravstvenih storitev v akutni bolnišnični obravnavi. Šele 

v začetku leta 2014 je bolnišnica usposobila za delovanje prostore v obsegu, ki 
zagotavljajo zadostne prostorske kapacitete za realizacijo pogodbenega 

programa zdravstvenih storitev. Zaključek investicije se prenaša v leto 2014. 

Dokončati je potrebno še del pritličja na objektu Planika, kjer se izvaja 
ambulantna dejavnost in kletne prostore, kjer se izvaja določen del 

diagnostike, načrtujemo tudi obnovo Smrečine. V letu 2014 nedoseganja 
programa zaradi obnove ne predvidevamo. 
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6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
V letu 2013 smo si v Bolnišnici Topolšica zastavili ambiciozne cilje, ki sledijo 
dolgoročnim usmeritvam in viziji bolnišnice. Nekatere teh ciljev smo uspeli 

doseči, drugih ne. Večinoma gre za verižne vzroke. Ni nam namreč uspelo 
pridobiti soglasja MZ k dolgoročnemu zadolževanju in to kljub temu, da je MZ 

k dolgoročno zadolževanje v Finančnem načrtu in planu dela 2013 soglašalo. 
Posledično nismo pridobili sredstev za nadaljnje izvajanje projekta energetske 

sanacije, zaradi česar je bilo zelo oteženo delo v bolnišnici v celoti ter finančno 
poslovanje. Eden od treh bolniških oddelkov skozi vse leto ni posloval, Enota 

intenzivne terapije je pet mesecev delala v improviziranih prostorih ter tako ni 
mogla izvajati najtežjih posegov.  

 
V letu 2013 beležimo negativno poslovanje,  presežek odhodkov nad prihodki v 

višini 513.965 €, v katerega je zajeto tudi izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij v 

višini 166.841,23 €. Tega dejstva nismo mogli ne planirati ne kako drugače 
vplivati nanj. 

 
Kljub omenjenim težavam pa smo planirano število BODov celo presegli. 

Število se je povečal iz 3.229 BOD v letu 2012 na 5.990 BOD v letu 2013. Pri 
realizaciji tega programa smo bili zelo uspešni, saj smo program celo presegli 

in realizirali 6.800 BOD. 
 

 
 

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 
POSLOVANJA  
 
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

 

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2013 

Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno 
leto 2013 in so izpolnjeni v skladu z metodologijo MZ. 

 

Kazalniki so razdeljeni v pet osnovnih skupin:  

1.  Finančni kazalniki   
2.  Kadrovski viri - kader iz ur  

3.  Opremski viri   

4.  Prostorski viri   
5.  Drugi kazalniki 
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7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega 
dogovora za pogodbeno leto 2013. 

INDEKS

13/12

1. Kazalnik gospodarnosti 0,95 1,00 94,80

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah zzzs 4,84 4,18 115,84

3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 102,86 102,77 100,09

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,90 0,83 108,26

5. Dnevi vezave zalog materiala 12,52 13,72 91,25

6.Koeficient plačilne sposobnosti 3,98 1,88 211,70

7. Koeficient zapadlih obveznosti 7,15 3,08 232,06

8. Kazalnik zadolženosti 0,66 0,62 106,46

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,23 0,30 76,39

10. Prihodkovnost sredstev 0,60 0,77 77,35

KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012

 
 

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

Načelu gospodarnosti ni zadoščeno, saj je vrednost kazalnika manjši od 1. 

Kazalnik se je v primerjavi s preteklim letom znižal. Kazalnik je manjši od 1 
zaradi negativnega poslovnega rezultata. 

 

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 2013 zvišal in znaša 

4,84 %, in je za 15,84 % višji kot v letu 2012. 

 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev (naložbe iz 
amortizacije/priznana amortizacija v ceni storitev) 

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev znaša 102,86 % in se je v 
primerjavi z letom 2012 povečal za 0,09 %. 

 

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 2012 višja za 8,26 % in je znašala 90,00 %, kar pomeni, da je 
nabavna vrednost v letu 2013 padla in da je oprema že 90,00 % odpisana. 

 

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

(AOP 873 x 360) 
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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 2013, glede na leto 2012 nam kažejo, da se je vezava znižala za 8,75 

%. 

 

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 2012 se je v letu 2013 koeficient še poslabšal, zardi povečanja 
zapadlih obveznosti. 

 

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 2012 je koeficient višji za 132,06 %, 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 2012 višji za 6,46 %, kar pomeni, da je 

zadolženost v primerjavi z letom 2013 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 2013 se je kazalnik znižal za 23,61 % v primerjavi z letom 2012, 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 2012 se je kazalnik znižal za 22,65 %. 
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8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI  

 

Sistem vodenja kakovosti 

 
V Bolnišnici Topolšica (BT) imamo v okviru vodenja sistema kakovosti 

vzpostavljenih 34 procesov.  Za posamezne procese smo za leto 2013 določili 
cilje za kazalnike kakovosti. 

   
Priloga 1: Tabela - PROCESI, KAZALNIKI KAKOVOSTI, CILJI, NAČIN 

IZRAČUNAVANJA K.K. IN REALIZACIJA za leto 2013  

 
Notranjo presojo kakovosti (NPK), smo izvedli na vseh 

oddelkih/enotah/službah v prostorih  Bolnišnice Topolšica (BT). NPK je 
potekala v mesecu decembru (2.12.- 5.12.2013) skladno s planom NPK za leto 

2013. 
 

Predstavnik vodstva za kakovost (PVK) je pripravil Urnik notranjih presoj 
kakovosti po posameznih presojevalcih in presojancih za leto 2013, z 

opredeljenimi termini, urami in vodji oziroma člani presoje. Izvedli  smo 
notranje presoje na naslednjih področjih: sistem vodenja kakovosti in varnosti 

po zahtevah standardov ISO 9001:2008, bolnišnična obravnava, ambulantna 
obravnava, endoskopski center, biokemični laboratorij, zdravstvena 

administracija, zdravstvena nega,kuhinja, dietetika, oskrba z zdravili in 
medicinskimi pripomočki, obvladovanje bolnišničnih okužb, obvladovanje 

procesa sterilizacije, proces izdelave finančnega načrta, obvladovanje človeških 

virov, pritožbene poti, ocenjevanje dobaviteljev, notranje in zunanje 
komuniciranje, proces dela v enoti RTG, zagotavljanje in podpora IT, oskrba s 

tekstilijami, varnost in zdravje pri delu, vzdrževanje medicinske in ostale 
opreme, gospodarjenje z odpadki, čiščenje in vzdrževanje higiene.  

Pri izvedbi NPK, ki je potekala brez problemov, je bilo podanih 89 predlogov 
preventivnih ukrepov, 1 predlog korektivnega ukrepa (neskladnost). 

Prepoznane so bile tudi 4 dobre prakse. 
 

Do 31.12.2013 je bilo realiziranih 48 preventivnih ukrepov in 1 korektivni 
ukrep, rok za realizacijo ukrepov podanih na notranji presoji še ni potekel 23 

preventivnim ukrepom, podaljšali smo roke 18 preventivnim ukrepom. 
 

Cilji na področju izboljševanja kakovosti in varnosti v Bolnišnici Topolšica 
 

V letu 2013 smo si v Bolnišnici Topolšica zastavili 22 ciljev kakovosti, ki so 

usklajeni s politiko kakovosti, in uspeli realizirati 16 zastavljenih ciljev.  
 

Vir: Poročilo 1. Vodstveni pregled 
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Kazalniki kakovosti 

 

Tabela : Kazalniki kakovosti za leto 2013  
 
Št. 
KK 

Ime 
kazalnika   Števec Imenovalec Vrednost 

21 

Razjeda 

zaradi 
pritiska   

skupno število pacientov, 
ki so bili sprejeti z RZP in 

število pacientov, ki so 
RZP pridobili v bolnišnico 

Vsi sprejeti pacienti 
z izključitvenimi 

kriterij, kot izhaja iz 
metodologije 

skupno število vseh 

pacientov z RZP*100 / 
št. sprejetih pacientov 

    
 
1.kv. 20 820 2,439 

     2.kv 29 808 3,589 

     3.kv 25 804 3,109 

     4.kv 16 1062 1,506 

      
število pacientov, ki so 
RZP pridobili v bolnišnici 

Vsi sprejeti pacienti 

z izključitvenimi 
kriterij, kot izhaja iz 
metodologije 

število pacientov, ki so 

RZP pridobili v 
bolnišnici *100 / št. 
sprejetih pacientov 

     1.kv 4 820 0,488 

  
 2.kv 

 
3 

 
808 

 
0,371 

     3.kv 3 804 0,373 

     4.kv 1 1062 0,094 

      

število pacientov, ki so 
imeli RZP že ob sprejemu 
v bolnišnico 

Vsi sprejeti pacienti 
z izključitvenimi 
kriterij, kot izhaja iz 
metodologije 

 število vseh 
pacientov, pri katerih 
je RZP prisotna že ob 
sprejemu v bolnišnico 
*100 / št. sprejetih 
pacientov 

     1.kv 16 820 1,951 

     2.kv 26 808 3,218 

     3.kv 22 804 2,736 

     4.kv 15 1062 1,412 

68 

Padci  

pacientov   

vsi padci hospitaliziranih 

pacientov  

Število bolnišnično 

oskrbnih dni 

vsi padci 
hospitaliziranih 
pacientov * 1000 / 

BOD 

     1.kv 43 6756 6,365 

     2.kv 48 6847 7,010 

     3.kv 51 6875 7,141 

     4.kv 38 9090               4,18 

      

vsi padci s postelje 

hospitaliziranih pacientov  

Število bolnišnično 

oskrbnih dni 

vsi padci 
hospitaliziranih 

pacientov * 1000 / 

BOD 

     1.kv 13 6756 1,924 

     2.kv 16 6847 2,337 

     3.kv 27 6875 3,927 

     4.kv 19 9090 2,09 

   

vsi padci hospitaliziranih 
pacientov s poškodbami 

število vseh padcev 
v bolnišnici 

vsi padci s postelje 
hospitaliziranih 
pacientov s 
poškodbami * 100 / 
število vseh padcev 

  
 1.kv 0 43 0 

  
 2.kv 1 48 2,08 

  

 3.kv 0 51 0 

  

 4.kv 1 38 2,63 

71 

Kolonizacija 

z MRSA   

Število bolnikov z MRSA, 
ki so MRSA pridobili v 

teku hospitalizacije  

Število bolnikov z 
MRSA, ki so že imeli 
MRSA ob sprejemu 

v bolnišnico  
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 1.kv 4 18 

      2.kv 3 16   

     3.kv 4 16   

     4.kv 1 23   

22 

Čakalna 

doba na CT   

število hospitaliziranih 
pacientov, ki so na CT 
preiskavo čakali več kot 

24 ur. 

vsi pacienti, pri 
katerih je bila 
izvedena CT 
preiskava v času 

hospitalizacije, 

Delež hospitaliziranih 
pacientov pri katerih je 
CT opravljen več kot 
24 ur po njenem 

naročilu 

     1.kv 17 122   14 % 

     2.kv 18 146     12,3 % 

     3.kv 14 160     8,7% 

     4.kv 19 193     9,8%  

65 

Poškodbe z 
ostrimi 

predmeti   

število poškodb na 100 

zaposlenih  

število poročanih 
poškodb z ostrimi 

predmeti 

število zaposlenih 

zdravstvenih delavcev 
s polnim delovnim 

časom  

     1.kv 0 0 149 

     2.kv 0,699 1 145 

     3.kv 0 0 148 

     4.kv 0 0 147 

 

 
Klinične poti 

 

Klinične poti v Bolnišnici Topolšica  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Projekt implementacije e-kliničnih poti 

 
Produkt sodelovanja na projektu Razvoj in implementacija kliničnih poti  je 

elektronska oblika klinične poti zunaj bolnišnična pljučnica (ZBP). 
Elektronska oblika KP predstavlja pomembno nadgradnjo papirnate oblike 

klinične poti ZBP, ki je v uporabi. Zagotavlja sledljivo obravnavo bolnika z 
izvedbo preiskav v smotrnem zaporedju, kar bi posledično verjetno vodilo 

tudi v racionalnejšo obravnavo bolnikov s pljučnico. Trenutna izvedba 
klinične poti ZBP,  ni skladna z računalniškim sistemom, ki je v uporabi v 

Bolnišnici Topolšica (BIRPIS) in je v trenutni kadrovski in prostorski 
situaciji v  bolnišnici njena uporaba neizvedljiva. Elektronska Klinična pot 

ZBP predstavlja dobro podlago za izboljšanje delovanja , če se bomo zanj 
v prihodnosti odločili. 

 
 

ODDELEK/ENOTA 
 

 
KLINIČNA POT 

PLJUČNI KP Zunaj bolnišnična pljučnica 

  KP Poslabšanje KOPB 

 KP Poslabšanje astme 

 KP Pljučni rak 

 KP za vključitve v rehabilitacijo 

 KP Pljučna punkcija 

NEGOVALNI KP Neakutna obravnava bolnika 

 KP Akutno poslabšanje bolnika  na negovalnem.odd. 

 MOR- 1 - KP ob smrti pacienta 

Endoskopski 
center 

 KP - Perkutana – endoskopska gastroskopija 
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Nadzori v Bolnišnici Topolšica v letu 2013 

 

Notranji nadzor zdravstvene nege 
 

Izveden je bil notranji nadzor kategorizacije ZN. Ugotavljale so se 
skladnosti in neskladnosti posamezne kategorije pri pacientih. Ugotovljena 

je bila skladnost v 90%, zato dodatni nadzori v istem letu niso bili 
potrebni. 

 
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego izvaja tudi interne strokovne 

nadzore ZN 4-krat letno. Pri nadzorih ni bilo ugotovljenih neskladnosti.  

 
Nadzori zunanjih institucij 

 
- Dne 16. 10. 2013 je bil strokovni nadzor z Ministrstva za zdravje - v 

skladu s Pravilnikom o strokovnem nadzoru izvajanja programa 
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb izveden redni nadzor 

v bolnišnici. Opravili so nadzor s področja smotrne rabe antibiotikov in 
bolnišnične higiene. Komisija za nadzor smotrne rabe antibiotikov 

oziroma protimikrobnih zdravil je pogledala do 30 popisov po naključni 
izbiri. Popise so ocenjevali po strokovnih kriterijih o smotrni rabi 

antibiotikov. 
  

     Priporočila po nadzoru:  
 

- da so zdravniki redno seznanjeni s trendi porabe protimikrobnih 
zdravil in odpornostjo bakterij v bolnišnici,  

- bolnišnica mora sprejeti priporočila za rabo kritično pomembnih 
antibiotikov, kot so karbapenemi, cefalosporini 3. in 4. 

generacije in fluorokinoloni,  
- potrebno je formalizirati in ojačati sodelovanje z regionalnimi 

infektologi, 
- potrebno je posodobiti (skrajšati) trajanje zdravljenja pljučnice v 

skladu z nacionalnimi  priporočili oz. priporočili, ki so navedeni v 
knjižici Čižman M, Beovič B. Kako predpisujemo protimikrobna 

zdravila v bolnišnicah ali drugih sodobnih priporočilih, objavljenih 
v slovenski ali mednarodni strokovni literaturi.  

      
Priporočila so sila obravnavana na Strokovnem svetu BT in se sedaj 

upoštevajo pri izvajanju storitev. 
 

- Dne 19.11.2013 je bil redni nadzor s strani IVZ glede izvajanja 
programa SVIT. Pregled je bil namenjen kolonoskopskim preiskavam v 

okviru SVITa. Nadzorniki niso ugotovili  nepravilnosti. 

 
- Dne 22.11.2013 smo imeli redni inšpekcijski nadzor Ministrstva za 

zdravje ki so preverjali spoštovanje zakonodaje s področja nalezljivih 
bolezni, minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih 

zdravstvenih zavodih, ravnanje z odpadki, pacientovih pravic in 
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zdravniške službe. Prepoznana je bila ena neskladnost pri področju 

ravnanja z odpadki iz zdravstva. Sprejet je bil ustrezen ukrep, ki je bil 

tudi realiziran. 
 

Pritožbe pacientov in ocena njihovega zadovoljstva ter zadovoljstvo 
zaposlenih 

 
Poročilo o reševanju pohval, pobud in pritožb pacientov v času od 1.1.2013 do 

31.12.2013. 
 

V letu 2013 smo prejeli 3 pritožbe pacientov. Obravnavali smo jih skladno 
s sprejetim pravilnikom in vse 3 pritožbe uspešno rešili. Na vsako pritožbo 

je pisno odgovorila odgovorna oseba (direktor), z odgovori so bile 
pritožbene stranke zadovoljne. V enem primeru smo obvestili tudi varuha 

pacientovih pravic. V okviru reševanja pritožb je bila enkrat imenovana 
tudi komisija za izredni interni strokovni nadzor s sklepom direktorja. 

 

V letu 2013 smo prejeli 5 pohval pacientov, od teh je bila 1 objavljena v  
časopisu Tednik. Vse pohvale vedno objavljamo v naših glasilih. 

 
Vir: Evidenca Pritožb v BT za leto 2013 

 
Ankete o zadovoljstvu pacientov v letu 2013 nismo izvajali, saj se izvaja 

dvo-letno. Rezultate ankete, ki je bila izvedena v 2012 smo prejeli v letu 
2013. BT predstavlja 2,1% vzorec glede na vse anketirane paciente 

(7.063). V BT je bilo anketiranih 150 pacientov- 58% žensk in 42% 
moških. Dve tretjini pacientov ( 64% ) se jih je že predhodno zdravilo v 

BT. Iz vprašanj, na katera odrasli pacienti odgovorijo z oceno 1 do 5 
(vprašanje št. 4 in 5-15) se izračuna povprečno oceno o zadovoljstvu.  

Ugotovljena je bila povprečna ocena 4.4 (v letu 2010 smo dosegli 
povprečno oceno 4,6). 

 

Ocena zadovoljstva zaposlenih 
 

V letu 2013 ankete zadovoljstva zaposlenih nismo izvedli, saj zaradi večjih 
motenj delovnega procesa kot posledice sanacije in rekonstrukcije stavb 

ter organizacijskih sprememb ne bi mogli pričakovati medletno 
primerljivih rezultatov.  

 
Realizacija in učinki korektivnih in preventivnih ukrepov 

 
Podano je bilo 5 predlogov korektivnih ukrepov: 

 
- ukrep je bil podan zaradi napake v komunikaciji med oddelkom in 

laboratorijem, 
- ukrep je bil podan zaradi odstopanja laboratorijske diagnostične 

preiskave, 

- ukrep je bil podan zaradi precejšnega števila vrnjenih nedotaknjenih 
obrokov iz oddelkov v kuhinjo, 
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- ukrep je bil podan zaradi večkratnega vstopa v lekarno izven delovnega 

časa, 

- ukrep je bil podan zaradi neustreznega ločevanja odpadkov. 
 

Vsi korektivni ukrepi so bili realizirani in uspešni. 
 

Podani je bilo tudi 5 predlogov preventivnih ukrepov in sicer:  
 

- predlog, da se pripravijo skrinjice na oddelkih/enotah za odlaganje pošte, 
pohval/pritožb/predlogov, 

- predlog, da se oblikuje delovna skupina, ki bo pripravili Načrt integritete, 
- predlog, da se pripravi seznam preverjanja dnevnega delovanja 

defibrilatorja, 
- predlog, da se zaradi pravočasne oskrbe pacientov s prehrano pripravi 

dokument, ki bo jasno opredelil čas priprave, deljenje obrokov in 
prevzem, 

- predlog, da se v BIRPIS-u prične vnašati telefonska številka pacienta. 

 
Vsi preventivni ukrepi so bili realizirani in uspešni. 

 
Priporočila za izboljšave 

 
Priporočila za izboljšanje dela ali poslovanja v organizaciji, ki so jih podali 

vodje oddelkov/služb/enot: 
 
PRIPOROČILO REALIZIRANO ODGOVOREN 

Izdati Pravilnik o povračilu stroškov za službena potovanja DA PDGZ 

Posodobiti Pravilnik o računovodstvu  NE PDGZ 

Uvesti elektronsko obdelavo računov  NE PDGZ 

Uvesti sistem internega zaračunavanja storitev  NE PDGZ 

Vzpostaviti register pogodb DA PDGZ 

Izdati notranji akt o naročanju  DA PDGZ 

Posodobiti Akt o sistemizaciji delovnih mest  NE Direktor 

Uvesti sistem za upravljanje delovnega časa  NE PDGZ 

Uvesti restriktivno listo antibiotikov  NE Direktor 

Uvesti spremljanje porabe zdravil po bolnikih DA Direktor 

Posodobili načrt integritete DA PDGZ 

Pričeti z raziskavami poškodb pri delu DA PVK 

 

Organizacijske izboljšave 
 

V Službi za kakovost smo v letošnjem letu izpeljali nekaj organizacijskih 
izboljšav: 

 
- poročanje neljubih dogodkov (neželeni dogodki, neskladnosti v procesih, 

neskladnosti v sistemu) zaposleni lahko sporočajo preko intraneta in 
sicer pod neljubi dogodki. V letu 2013 je bilo od meseca junija 

prijavljenih 38 neljubih dogodkov,od katerih je bilo 32 rešenih. Povprečni 
čas reševanja je bil 18 dni. Večina neljubih dogodkov pa je bila rešena v 

roku 7 dni, 
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- druga organizacijska izboljšava je Top predlog, zaposleni imajo možnost 

predlagati izboljšave v sistemu, procesih, ... Top predlog sporočijo po 

standardiziranem obrazcu preko intraneta. V letu 2013 še predlogov ni 
bilo, ker smo možnost sporočanja implementirali v mesecu decembru, 

 
- zaposleni imajo na intranetu dostop do dokumenta Politika kakovosti 

Bolnišnice Topolšica, 
 

- na intranetu so zaposlenim dostopni vsi dokumenti II. nivoja 
dokumentacije (organizacijski predpisi, pravilniki, organizacijska 

navodila). Zaposlenim so dostopna navodila za delo, postopki, …, 
- za sprejem neljubih dogodkov in TOP predlogov je odgovoren PVK, ki 

posreduje odgovornim osebam in ima nadzor nad reševanjem in 
realizacijo ukrepov ter roki. 

 
 

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Pravna podlaga za notranje revidiranje pri posrednih proračunskih uporabnikih 

je 100. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 
30/02), po katerem morajo proračunski uporabniki organizirati ustrezno obliko 

finančnega poslovodenja in sistema notranjih kontrol in notranjega revidiranja. 
Na podlagi zakona so bili s ciljem podrobnejše opredelitve posameznih 

podsistemov notranjega nadzora sprejeti in dopolnjeni tudi podzakonski akti, 

med katerimi je najpomembnejši Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje 
sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS št. 72/02). Za 

vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in 
kontrol ter notranjega revidiranja je odgovoren predstojnik neposrednega in 

posrednega uporabnika. 
 

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. 

 

Bolnišnica Topolšica pri izvedbi notranjega revidiranja v skladu z zakonskimi 

določili o obveznem notranjem revidiranju poslovanja sodeluje z zunanjimi 

izvajalci.  

 

V finančnem načrtu je bilo za poslovno leto 2013 na področju NNJF načrtovano 
revidiranje stroškov zdravstvenih storitev. Konec leta 2013 so bile izvedene 

prve aktivnosti na omenjenem področju, predvsem se je preverjalo postopke 
notranjih kontrol, medtem ko bo notranje revidiranje zaključeno v letu 2014. 

Notranje revidiranje se izvaja z zunanjim izvajalcem in bo formalizirano prav 
tako v poslovnem letu 2014.   
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V  Bolnišnici Topolšica skozi celo leto spremljamo, analiziramo in kontroliramo 

področja delovanja v skladu z zastavljenimi cilji z izvajanjem notranjega 
finančnega nadzora, in sicer spremljamo dejavnost bolnišnice na različnih 

področjih: 
 

- mesečno spremljanje in analiziranje realizacije programa zdravstvenih 
storitev po pogodbi z ZZZS, 

- mesečno spremljanje in nadziranje planiranih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov na nivoju bolnišnice, 

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

- mesečno spremljanje porabe zdravil in zdravstvenih materialov po 
oddelkih in enotah, 

- polletno spremljanje porabe planiranih sredstev za izobraževanje in 
izpopolnjevanje zaposlenih po oddelkih in po posameznikih, 

- dnevno spremljanje finančne situacije na nivoju bolnišnice.  
 
Vodilo za spremljanje in primerjavo je letni načrt poslovanja. 

 

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. 

 

Posebna pozornost je v zadnjih dveh letih 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 
postopku presoje konec preteklega in v začetku novega leta je bilo 

ugotovljeno, da smo skladni s standardom ISO 9001. V teku so samo še 
formalni postopki izdaje. Prejem certifikata se predvideva 19.2.2014. 

 

V letu 2013 smo sprejeli Načrt integritete po priporočilih Komisije za 

preprečevanje korupcije ter Pravilnik o integriteti, ki opredeljuje integriteto ter 
ravnanje javnega uslužbenca. 

 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga tega poročila, 

in sicer na obrazcu, katerega oblika je predpisana. Pripravljena je na podlagi 
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Metodologije za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. 

12/01 in 10/06). 

  

Namen izjave je, da se predstojnik, ko jo podpiše, zaveda svoje odgovornosti 

za vzpostavitev in s tem za izboljšanje notranjega nadzora javnih financ, torej 
sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja 

z namenom obvladovati tveganja ter zagotavljati doseganje ciljev poslovodenja 
in uresničevanje proračuna. 

V izjavi predstojnik proračunskega uporabnika predstavi oziroma oceni sistem 
notranjega nadzora, ki ga je vzpostavil. Zato ocena sistema notranjega 

nadzora javnih financ pomeni ugotavljanje, koliko ta sistem zagotavlja 
doseganje ciljev proračunskega uporabnika (merjenje uspešnosti sistema), pri 

čemer stroški sistema ne smejo presegati koristi, ki jih ta prinaša (merjenje 
učinkovitosti sistema). 

 

Na podlagi izjave ugotavljamo, da je v bolnišnici vzpostavljeno: 

- primerno kontrolno okolje na pretežnem delu poslovanja, 

-  upravljanje s tveganji na pretežnem delu poslovanja, 

-  sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti na pretežnem 

delu poslovanja, 

-  sistem informiranja in komuniciranja na celotnem poslovanju, 

- sistem nadziranja na posameznih področjih poslovanja. 

 

V okviru ocenitve poslovnih procesov so bila evidentirana pomembna tveganja, 
ki kljub izboljšavam še niso obvladovana v zadostni meri: 

 

- nižanje cen zdravstvenih storitev – potrebno je optimalno evidentiranje 

zdravstvenih storitev; iskanje dodatnih virov za delo, 

- ocenjevanje dobaviteljev – potrebno je upoštevanje Navodil in usmeritev 

za delo skrbnika pogodbe, ocenjevanje dobaviteljev, 

- nelikvidnost – potrebno je redno načrtovanje in spremljanje denarnega 

toka. 

 
 

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI 
NISO BILI DOSEŽENI 
 

Glavni nedoseženi cilj v letu 2013 je nepravočasna usposobitev oddelkov v 
okviru  načrtovane investicije v energetsko sanacijo stavb, posledično temu pa 

nerealiziran program zdravstvenih storitev v akutni bolnišnični obravnavi. Šele 
v začetku leta 2014 je bolnišnica usposobila za delovanje prostore v obsegu, ki 

zagotavljajo zadostne prostorske kapacitete za realizacijo pogodbenega 
programa zdravstvenih storitev. Zaključek investicije se prenaša v leto 2014. 
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Dokončati je potrebno še del pritličja na objektu Planika, kjer se izvaja 

ambulantna dejavnost in kletne prostore, kjer se izvaja določen del 

diagnostike, načrtujemo tudi obnovo Smrečine. V letu 2014 nedoseganja 
programa zaradi obnove ne predvidevamo. 

 
 

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

Naše poslanstvo je zdravljenje pljučnih bolezni za širše gravitacijsko območje 

več regij in specialistična dejavnost iz interne medicine za ožje področje. 
Zaradi potreb prebivalstva posebno skrb namenjamo tudi zdravstveni negi in 

rehabilitaciji. 
 

Večina zaposlenih v Bolnišnici Topolšica izhaja in stanuje v neposredni okolici 
Topolšice. Lokalno je bolnišnica ena od treh večjih nosilcev dejavnosti (poleg 

PV Centra starejših Zimzelen in Term Topolšica) ter kot taka pomemben faktor 
pri zagotavljanju prihodkov in socialne varnosti lokalnega prebivalstva, ki je v 

času od njene ustanovitve, 1919 tudi razvilo tradicionalno izobrazbeno 
strukturo. 

 
 

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 Excelovi tabeli je priloga k Letnemu poročilu za leto 2013. 
 

Podatki o zaposlenih so opisani in prikazani v predstavitvi zaposlenih po 
poklicih in področjih dela ter v računovodskem poročilu. 

 
Kadri in izobraževanje 

 
Na dan 31. 12. 2013 je bilo v Bolnišnici Topolšica zaposlenih 230 delavcev, od 

tega je 15 delavcev zaposlenih za določen čas. Med zaposlenimi za določen čas 
je  1 direktor, 1 pomočnik za gospodarske zadeve, 1 specialistka pnevmologije 

do izteka delovnega dovoljenja, 1 zdravnica po opravljenem sekundariatu do 
izteka delovnega dovoljenja, 1 zdravnik specializant do izteka delovnega 

dovoljenja, 4 pripravniki-tehniki zdravstvene nege,  5 srednjih medicinskih 
sester (nadomeščanje zaposlenih na porodniškem dopustu in dopustu za nego 

in varstvo otroka ter zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas od polnega zaradi 

starševstva) in 1 strežnica (nadomeščanje zaposlene na porodniškem dopustu 
in dopustu za nego in varstvo otroka). 
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Bolnišnico finančno bremeni 215 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 230 predstavljajo delavke, ki so na 
porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka (8 delavk). 

 
Zdravniki 

 
Na dan 31. 12. 2013 je bilo zaposlenih 21 zdravnikov, od tega 14 

zdravnikov specialistov (vključno z direktorjem), 1 zdravnica specialistka 
je zaposlena za 20% delovnega časa, 5 zdravnikov specializantov ter 1 

zdravnica po opravljenem strokovnem izpitu. 
 

V letu 2013 je bilo iz pogodb o zaposlitvi zaposlenih 16,91 zdravnikov iz ur 
za opravljanje rednega dela, 1,26 zdravnikov iz nadur in 5,25 zdravnikov 

iz ur za dežurstva. 
 

Po pogodbi z ZZZS za izvajanje zdravstvenih storitev imamo priznanih 

25,61 nosilcev, in sicer: 
 

- 14,9963 nosilcev za program akutne bolnišnične dejavnosti, 
- 0,93147 nosilca za program ne akutne bolnišnične dejavnosti,  

- 9,68 nosilcev za program specialistično ambulantne dejavnosti: 
- 8,55 nosilca za ambulante in FD brez RTG in CT, 

- 0,35 nosilca za RTG, 
- 0,78 nosilca za CT.  

 
Zaposlovanje 

 
V letu 2013 smo sklenili 15 pogodb o zaposlitvi za določen čas z novimi 

zaposlenimi, in sicer za naslednja delovna mesta: 
 

-  1 zdravstvena administratorka (določen čas – 3 mesece; 

nadomeščanje odstotne delavke zaradi boleznine nad 30 dni – 20 ur 
tedensko), 

-  10 srednjih medicinskih sester - pripravniki, 
- 2 srednji medicinski sestri (določen čas; nadomeščanje delavke na 

porodniškem dopustu), 
- 1 strežnica (določen čas; nadomeščanje delavke na porodniškem 

dopustu), 
- 1 diplomirana fizioterapevtka (določen čas – 3 mesece; 

nadomeščanje odsotne delavke zaradi boleznine nad 30 dni – 20 ur 
tedensko). 

 
Na podlagi soglasja Ministrstva za zdravje in sveta zavoda smo sklenili dve 

pogodbi za nedoločen čas, in sicer za delovno mesto srednja medicinska 
sestra. Delovno razmerje smo sklenili z zaposlenima, s katerima smo imeli 

sklenjeni pogodbi za določen čas, tako da do dejanskega povečanja 

zaposlenih na področju nege v primerjavi z letom 2012 ni prišlo. 
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Odhodi 

 

V letu 2013 je delovno razmerje prenehalo 24 delavcem, od tega 17 
pogodb za določen čas, sklenjenih za naslednja delovna mesta: 

 
- 10 pripravnikov zdravstvene nege, 

- 1 delovodja, 
- 2 zdravstveni administratorki, 

- 2 diplomirana fizioterapevta, 
- 1 srednja medicinska sestra, 

- 1 vzdrževalec perila. 
 

in 7 pogodb za nedoločen čas, sklenjenih za naslednja delovna mesta: 
 

- 1 zdravstveni sodelavec, 
-  1 srednja medicinska sestra, 

- 1 telefonist, 

- 1 inženir tehničnih strok, 
- 2 finančna referenta, 

- 1 laboratorijski tehnik. 
 

Porodnice 
 

Povprečno je bilo na mesec do 31. 12. 2013 evidentiranih 11,73 porodnic. 
Na dan 31. 12. 2013 pet delavk koristi pravico do dela s krajšim delovnim 

časom od polnega zaradi starševstva.  
 

Izkoriščenost delovnega časa 
 

V letu 2013 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 
2013: 

 
Število zaposlenih v breme bolnišnice 

 

efektivni delovni čas 
odsotnosti z dela  

  

redne ure nadure dežurstvo skupaj 

letni 

dopust izobraž. praznik boleznine 

št. 

dopust 

izredni 

dopust skupaj skupaj 

                        

164,85 2,38 10,01 177,24 28,84 4,17 8,87 7,65 0,35 0,18 50,06 227,30 

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

 

boleznine 

nad 30 

dni 

poškodbe 

nega dr. 

člana 

krv. 

dan 

invalidnin

a 

udel. na 

sod. voj. vaje starševski dopust skupaj 

                    

  4,00 0,70 0,91 0,04 1,95 0,00 0,01 11,96 19,57 

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

   
V letu 2013 je bilo odsotnih z dela po urah skupaj 70 delavcev, in sicer 50,06 

delavcev v breme bolnišnice in 19,57 delavcev, katerih odsotnosti so se 

refundirale. V povprečju je bilo mesečno odsotnih z dela 5,80 delavca.  
 

Izobraževanje 
 

Na dan 31. 12. 2013 je bilo v veljavi 7 pogodb o izobraževanju ob delu za 
doseganje višje stopnje izobrazbe. Nobena o teh pogodb ni bila sklenjena v 

letu 2013. Gre za naslednje pogodbe: 
 

- 2 pogodbi za izobraževanje na področju zdravstvene nege, 
- 2 pogodbi o izobraževanju ob delu na področju podiplomskega 

izobraževanja, smer management,  
- 1 pogodba o izobraževanju na področju transakcijske analize ter na 

področju vedenjsko kognitivne terapije, 
- 1 pogodba o izobraževanju na magistrskem študiju iz smeri biomedicine, 

- 1 pogodba o izobraževanju na doktorskem študiju iz smeri biomedicine. 

 
Pasivno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih v vseh 

dejavnostih poteka na eksternih izobraževanjih  z udeležbo na kongresih in 
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 pisnih prispevkov na strokovnih domačih in 

mednarodnih srečanjih, predavanjih za laično javnost, v medijih, ipd.. 
 

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.  

 
Invalidi 

 
Na dan 31. 12. 2013 je bilo v bolnišnici zaposlenih 21 invalidov, od tega 11 

zdravstvenih delavcev ter 10 ne zdravstvenih delavcev. 8 je invalidov II. 
kategorije, 13 III. kategorije. 

 
Delež zaposlenih invalidov v Bolnišnici Topolšica je na dan 31. 12. 2013 

9,13%. Od 1. 5. 2007 dalje je določena kvota invalidov za delodajalce na 
področju zdravstva 6%, kar je v našem primeru povprečno 15,55 invalidov na 
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mesec. Do 31. 12. 2013 smo povprečno za 7,83 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 2013 je bil podanih 5 
predlogov za obravnavo zaposlenih pred komisijo prve stopnje Zavoda za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 4 predlogi so bili zavrnjeni, en predlog 
za delno upokojitev (4 ure) je bil odobren. 

 
Zaradi visokega deleža zaposlenih invalidov v Bolnišnici Topolšica se pojavljajo 

težave pri razporeditvi delavca po prejeti odločb o invalidnosti, vendar smo jih 
v letu 2013 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, 

- izvedeni sta bili dve izobraževanji oziroma usposabljanji na temo 
varstva pri delu. 

 

12.1.2. Ostale oblike dela 

 

Priloga: Obrazec o podatkih glede sklenjenih podjemnih pogodb 
 

Bolnišnica Topolšica je tudi v letu 2013 zaradi še vedno premajhnega števila 
zaposlenih zdravnikov specialistov zagotavljala izvajanje zdravstvene 

dejavnosti s sklepanjem podjemnih pogodb z zunanjimi zdravniki specialisti. 
Kljub temu smo tudi v letu 2013 nadaljevali s trendom zmanjševanja stroškov 

dela, izplačanih na podlagi podjemnih pogodb.  
 

Največji delež sredstev, ki se je v letu 2013 izplačeval na podlagi podjemnih 
pogodb oziroma drugih pogodb civilnega prava, je bil na področju radiologije, 

saj v letu 2013 v bolnišnici še nismo imeli zaposlenega lastnega specialista 
radiologije. Bolnišnica pa 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 
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vabljenja in spoznavanja same Bolnišnice Topolšica tako zdravnike po 

opravljenem strokovnem izpitu, torej zdravnike brez specializacije kot tudi že 

študente medicine. 
 

Bolnišnica je tudi v letu 2013 sklenila tudi podjemno pogodbo z zunanjo 
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, kar smo zagotovili s sklenitvijo podjemne pogodbe z 

zunanjo magistro farmacije. 
 

Zaradi izvedbe projekta energetske sanacije bolnišnice, smo imeli tudi v letu 
2013 sklenjeno podjemno pogodbo z zunanjim sodelavcem, inženirjem 

strojništva. 
 

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 
Bolnišnica Topolšica je že v letu 2012 omogočila specializacijo z znanim 

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

 
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. Obe pogodbi sta bili v veljavi še v 

letu 2013. 
 

V letu 2013 bolnišnica ni sklenila nobene pogodbe o izobraževanju. Še vedno 
pa ostaja sedem pogodb o izobraževanju iz preteklih let. 

 
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 2013 selekcionirana 
izključno po kriteriju nujnih potreb za delovni proces. 

 
Bolnišnica Topolšica je tudi v letu 2013 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. 
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12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

Nobena dejavnost bolnišnice ni bila oddana zunanjim izvajalcem. 
 

 
 

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013 

 

Izpolnjen obrazec 4 v Excelovi tabeli je priloga k Letnemu poročilu za 
leto 2013. 

 

12.2.1. Investicije, ki niso sofinancirane s strani kohezijskih skladov 

 

Skupni obseg investicijskih vlaganj v letu 2013 je znašal 2.550.621 €, 

kar je 37,34% planiranih investicijskih odhodkov po finančnem načrtu za leto 
2013.  

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.  

 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Investicije v opremo 107.834 4,23% 294.828 7,24% 36,58

medicinska oprema, aparati in naprave 64.006 2,51% 232.148 5,70% 27,57

nemedicinska oprema, aparati in naprave 37.269 1,46% 41.730 1,03% 89,31

računalniška oprema 6.559 0,26% 20.950 0,51% 31,31

Investicije v nepremičnine 2.441.897 95,74% 3.738.623 91,85% 65,32

energetska sanacija 2.441.897 95,74% 3.738.623 91,85% 65,32

Neopredmetena dolgoročna sredstva 890 0,03% 37.000 0,91% 2,41

programska oprema in licence skupaj 890 0,03% 37.000 0,91% 2,41

Investicijska vlaganja skupaj 2.550.621 100,00% 4.070.451 100,00% 62,66

Investicijska vlaganja v letu 2013
Realizacija Plan 2013 Indeks 

real./plan

 
 

a) Investicije v opremo: 

 

Investicije v opremo so bile v letu 2013 realizirane v višini 107.834 €, kar 

pomeni, da je bilo realiziranega 36,58% plana.  

 

V medicinsko opremo, aparate in naprave je bilo skupaj investiranih 

64.006 €, realizacija plana je 27,57%. 
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Nabavljena je bila naslednja medicinska oprema: 

 

- v višini 2.072 €  merilnik gleženjskega indeksa, 
- v višini 11.673 € nadgradnja in posodobitev EKG aparata, 

- v višini 2.149 € voziček za endoskopsko opremo, 
- v višini 9.941 € bolniške postelje iz doniranih sredstev, 

- v višini 235 € inhalatorji iz doniranih sredstev, 
- v višini 36.830 € pohištvo za zdravstveno dejavnost, 

- v višini 1.106 € pulzni oksimeter. 
 

V nemedicinsko opremo, aparate in naprave je bilo investirano 48.551 €, 
in sicer za: 

 
- v vrednosti 167 € računski stroj, 

- v vrednosti 645 € aparati za pripravo hrane, 
- v vrednosti 16.477 € stroj za pranje perila, 

- v vrednosti 575 € akumulatorski vrtalni stroj, 

- v vrednosti 565 € stroj za pranje vozil – WAP, 
- v vrednosti 2.409 € pisarniško pohištvo, 

- v vrednosti 383 € kavč za stanovanje, 
- v vrednosti 10.839 € protipožarni sistem za pralnico in kuhinjo, 

- v vrednosti 1.752 € klima naprava v laboratoriju,  
- v vrednosti 285 € televizija za počitniške kapacitete, 

- v vrednosti 1.327 € diktafoni, 
- v vrednosti 1.381 € mobiteli, 

- v vrednosti 464 € pisarniški stoli. 
 

V računalniško opremo (računalniki, tiskalniki, monitorji) je bilo investiranih 
6.559 €, to je 31,31% planiranih sredstev. 

 

b) Investicije v nepremičnine: 

Investicije v nepremičnine so v letu 2013 znašale 2.441.897 €, to je v 

višini 65,32% planiranih sredstev za leto 2013.  

V finančnem načrtu za leto 2013 je bolnišnica za dokončanje gradbeno 

obrtniških del v okviru projekta Energetske sanacije stavb Bolnišnice 
Topolšica predvidela sredstva v višini 3.738.623 €. Knjigovodska vrednost 

izvedenih del v letu 2013 znaša 2.441.897 €, knjigovodska vrednost vseh 
izvedenih del na projektu do 31.12.2013 pa 4.699.277 €. 

Do 31.12.2013 je bilo za upravičene stroške sofinancirano 1.191.282,82 €, od 
tega 1.141.743,22 € v letu 2013, v letu 2011 pa 49.539,60 €. Znesek za 

refundacijo upravičenih stroškov v višini 24.974,18 € po devetem zahtevku pa 
je še v postopku.  

Razlaga o poteku investicije je v poglavju 12.2.2.. 
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c) Investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva: 

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

programsko opremo, investiranih 890 €, kar je v višini 2,41% plana. 
 

 

12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije 

 

 
Objekt Planika 

 
Vsa dela se izvajajo po horizontali objekta oziroma po etažah in sicer od 6. 

etaže (IV. nadstropje) proti I. etaži (klet). 
 

Izvedena dela 
 

Dela so zaključena v 6., 5.,4.,3., in delu 2. etaže oziroma je predano v 
uporabo: 

 
- IV. nadstropje-mansarda, v katerem je uprava bolnišnice-strokovni del in 

kabineti za zdravnike s predavalnico,  
- III. nadstropje, v katerem je 45 bolniški postelj, prostori za medicinsko 

oskrbo bolnikov in zdravstveno nego ter prostori za servisne dejavnosti,  
- II. nadstropje, v katerem je prav tako 45 bolniški postelj, prostori za 

medicinsko oskrbo bolnikov in zdravstveno nego ter prostori za servisne 
dejavnosti,  

- I. nadstropje, v katerem je enota intenzivne terapije z 8 posteljami in za 
izolacijo, v ostalem delu pa še 30 bolniški postelj, prostori za medicinsko 

oskrbo in nego bolnikov ter prostori za servisne dejavnosti tako kot v 
drugih nadstropjih,  

- obnovljen in predan v uporabo je še del pritličja, v katerem so ambulante 
s centralno čakalnico, od diagnostike pa UZ obravnava. 

 
Ne izvedena dela 

 
- Del pritličja z glavnim vhodom, info točko, sprejemnima ambulantama, 

pripravljalnico in opazovalnico ter RTG diagnostiko in respiratornim 
laboratorijem, 

- klet, v kateri je umeščen laboratorij dvoranske izvedbe, endoskopija, 
lekarna, enota higienikov, sistemska računalniška soba in energetski 

CNS, arhiv in centralna garderoba.  
 

Za neizvedena dela se potrebuje okoli 3 mesece, odvisno od možnosti 
intenzitete dela, ki je neposredno odvisna od možnostih organiziranja 

bolnišničnih dejavnosti na drugih lokacijah in s tem povezane etapnosti 
obnovitvenih del. Po ocenah iz projekta naj bi ne izvedena dela znašala 

okoli 700 tisoč brez DDV. 
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Objekt Smrečina 

 

V objektu so izvedena pripravljalna dela oziroma rušitvena dela po projektu, 
tako da je objekt pripravljen za obnovitvena dela. 

 
Financiranje projekta 

 
Realizirani stroški na investicijskem projektu: 

 
- Celotni stroški 5,5 mio evrov z DDV od nastanka projekta vključno s 

strateškim razvojnim programom naprej, ki ni vključen v IP CP. 
- Stroški izvedbe projekta 4,65 mio evrov z DDV (DDV 780 tisoč evrov) 

od JN in sklenitve pogodbe naprej. 
- Neplačane obveznosti znašajo po računih 330 tisoč, kreditnih 

pogodbah 730 tisoč vse drugo je plačano. Iz vira EU 1,21 mio evrov, z 
lastnimi sredstvi pa 4,29 mio evrov od celotnih stroškov na projektu  

oziroma 3,44 mio evrov od stroškov izvedbe projekta. Med lastnimi 
sredstvi je 1,25 mio kratkoročnih kreditov pri bankah. 

 
 

Nadaljevanje projekta 
 

Pogoj za nadaljevanje projekta je plačilo neplačanih obveznosti (330 tisoč 
zapadlih in 730 tisoč, ki zapadejo 31.3.2014) in zagotovitev sredstev v višini 

700 tisoč brez DDV za Planiko in 1,3 mio evrov brez DDV za objekt Smrečina, 
ker BT ne more več sprejemati novih finančnih obveznosti ne da bi imela 

poravnane že nastale obveznosti in zagotovljena sredstva za nadaljevanje, za 
katere se izdela plan črpanja teh sredstev na osnovi terminskega plana 

izvajanja del. 
 

Tehničnih zadržkov za nadaljevanje projekta ni, so pa investicijski zadržki, saj 
ni finančnega pokritja. Upoštevajo se naslednji sklepi 24. seje Sveta zavoda:  
 

Sklep št. 5 

   
Svet zavoda predlaga vodstvu uprave, da izdela  novelacijo  investicijskega 

programa celovitega projekta, ki ga sestavljata investicijski program Planika in 
investicijski program Smrečina tako, da upošteva dokončanje Planike in da iz 

njega izloči objekt Smrečino ter tem dejstvom prilagodi potrebne vire in 
sredstva.  Rok priprave te novelacije je tri tedne oz. do 14.2.2014. Za 

Smrečino naj vodstvo izdela ločen investicijski program.    
 

Sklep št. 6 
 

Svet zavoda predlaga vodstvu uprave, da se za objekt Smrečina v 
nadaljevanju opravi analiza trga za javno zasebno partnerstvo.  
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Sklep št. 7 

 

Svet zavoda predlaga vodstvu uprave, da dokumentira stanje objekta 
Smrečine  in pošlje ustanovitelju obvestilo, da objekt propada in da obstaja 

nevarnost, da se bo zaradi posledic zime zrušil. 
 

 
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013 

   

Vrednost izvedenih del za tekoče vzdrževanje, ki se evidentirajo na kontih 

podskupine 4612, so v poslovnem letu 2013 znašale 314.054 €. Od tega so 
stroški za sprotno vzdrževanje opreme 137.402 €, stroški za vzdrževanje 

računalniške opreme so 167.373 €, stroški za sprotno vzdrževanje poslovnih 
prostorov so 3.432 € in stroški za vzdrževanje okolja so 5.848 €. 

Stroški vzdrževanja so se znižali za 22,92 % glede na leto 2012. Glede na plan 
2013 so stroški nižji za 16,02 %. Podrobnejši pregled vzdrževalnih del v letu 

2013 je prikazano v obrazcu 5. 

 

Izpolnjen obrazec 5 v Excelovi tabeli je priloga k Letnemu poročilu za 
leto 2013. 
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13. DRUGA POROČILA  
 
13.1. POROČILO O UPRAVLJANJU 

 
V letu 2013 je bilo skupno sklicanih 6 sej Sveta zavoda Bolnišnice Topolšica, od 

tega 1. izredna seja, 4. redne seje in 1. dopisna seja. 
 

18. redna seja BT 

 
Prva seja v letu 2013 je bila 26.2.1013 ob 14. uri v večnamenskem prostoru 

PV centra starejših Zimzelen v Topolšici v 4. nadstropju. Na seji se je 
obravnaval in potrdil zapisnik 16. redne seje in 17. dopisne seje SZ, odločalo 

se je o spremembah in dopolnitvah statuta, obravnavalo in odločalo se je o 
sprejemu letnega poročila za leto 2012, obravnavale so se tudi zavrnjene vloge 

direktorja za opravljanje dela kot zdravnik ter delovna uspešnost.  
 

19. redna seja BT 
 

Seja je potekala 11.4.2013 ob 14:00 uri  v predavalnici BT, na kateri se je 
obravnaval in potrdil zapisnik 18. redne seje SZ, odločalo se je o  finančnem 

načrtu za leto 2013, člani so se seznanili z informacijo energetske sanacije 
stavb BT, potrdili so zaposlovanje zdrav. delavcev in zdrav. sodelavcev – 

pripravnikov in odmero letnega dopusta za direktorja bolnišnice. 

 
Dne 11.7.2013 smo prejeli sklep od vlade RS, da se v svet javnega 

zdravstvenega zavoda BT namesto dosedanje članice SZ Biserke Simčič za 
preostanek mandata v SZ imenuje Dušanko Petrič. 

 
20. redna seja BT 

 
Seja je potekala 22.8.2013 ob 15.00 uri v predavalnici BT, obravnaval in 

potrdil se je zapisnik 19. redne seje, obravnavalo in sprejelo se je poročilo o 
poslovanju BT v obdobju januar – junij 2013, SZ se je seznanilo z ustnim 

poročilom poteka energetske sanacije BT, članom se je podal predlog 
sprememb akta o ustanovitvi, obravnavalo se je ne zaposlitve zdravnikov, 

zaradi zavrnjene vloge podane na MZ,  SZ je soglašalo z delom treh zaposlenih 
zdravnikov z delom v drugem javnem zdrav. zavodu. 

 

21. redna seja BT 
 

Seja je potekala 2.10.2013 ob 15. 00 uri v predavalnici BT, obravnaval in 
potrdil se je dopolnjen zapisnik 19. in 20. redne seje, SZ se je seznanil in podal 

soglasje k Investicijskemu programu celovitega projekta energetske sanacije 
stavb BT, ki ga sestavljata investicijski projekt Planika in investicijski projekt 

Smrečina, z dne 11.9.2013, SZ se je tudi seznanil z informacijo o 
hipotekarnem zavarovanju dolgoročnega kredita v višini 3.500.00 € za potrebe 

financiranja investicije energetske sanacije stavb BT. 
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Dne 30.10.2013 smo prejeli sklep od vlade RS, da se v svet javnega 

zdravstvenega zavoda BT namesto dosedanjih članov SZ Samire Ališič Kovač in 

Petra Pustatičnika  za preostanek mandata v SZ imenuje Sabino Mirković in 
Zdravka Fajmuta. 

 
22. izredna seja BT 

 
Izredna seja je potekala 19.11.2013 ob 14.00 uri v večnamenskem prostoru 

PV centra starejših Zimzelen v Topolšici v 4. nadstropju. Sejo je pričela Irena 
Volk – namestnica predsednika SZ, ki je povedala, da je bila izredna seja 

sklicana na pobudo MZ, zaradi spremenjene sestave SZ. Člani SZ so imenovali 
oz. izvolili novo predsednico mag. Sabino Mirković, SZ se je seznanil s 

poročilom o finančni situaciji na dan 15.11.2013 in sprejeti so bili tudi določeni 
sklepi.  Člani SZ so se strinjali, da bodo seje potekale ob torkih s pričetkom ob 

15.00 uri. 
 

23. dopisna seja BT 

 
Člani SZ BT so se seznanili s poročilom direktorja z dne 20.12.2013 o pregledu 

zagotavljanja likvidnosti, izplačila plač v decembru 2013 in januarju 2014. 
Informacija o plačilu računov dobavitelju Esotech d.d. za izvedena dela, stanje 

kratkoročnih kreditov, informacija o opravljenih razgovorih z največjimi 
dobavitelji, informacija o  poteku realizacije dolgoročnega kredita v znesku 

416.600 € po že pridobljenem soglasju. 
 

V letu 2013 smo poleg obsežnih rednih vsakoletnih poročil, ki jih moramo 
posredovati predvsem ministrstvu za zdravje, in ki se nanašajo predvsem na 

kadrovske podatke in podatke glede upravljanja z nepremičninami ter podatke 
o poslovanju, posredovali še poročila naslednjim naslovnikom; 

 
- Ministrstvo za notranje zadeve:  

- vprašalnik za zdravstvene izvajalce, 

- število in vrsta dežurnih delovnih mest. 

- Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 

- analiza povračil stroškov prevoza na delo. 

- Ministrstvo za zdravje: 

- podatki o sklenjenih podjemnih pogodba in izdanih soglasij, 

- podatki o upokojitvah in sklenjenih dogovorih o nadaljevanju delovnega 

razmerja, 

- obdobno poročanje o poslovnem rezultatu in zaposlenosti, 

- polletno spremljanje kadrov, 

- analiza izplačil tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, 

- mesečno poročanje o stanju zapadlih obveznostih in odprtih terjatvah na 

zadnji dan v preteklem mesecu, izvajanju sanacijskih programov in 

njihovih finančnih učinkih ter izvršbah, 

- polletno poročanje o medicinski opremi nad 10.000 €, 
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- letno poročanje o kazalnikih učinkovitosti, 

- obveščanje o prejetih izvršbah, 

- izpolnjevanje anket in vprašalnikov. 
 

- Ministrstvo za finance: 
- tedensko poročanje o oceni in realizaciji denarnih tokov, 

- poročanje o stanju zadolženosti, 
- posredovanje napovedi o predvidenem obsegu zadolževanja v naslednjih 

treh letih najkasneje do 1. septembra tekočega leta. 
 

- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije: 
- podatki o številu zaposlenih po profilih, delovnih mestih, 

- informacijska podprtost kadrovskih služb.  

- izpolnjevanje anket in vprašalnikov. 

V letu 2013 smo na Ministrstvo za zdravje vložili 4 vloge za izdajo soglasja za 
zaposlitev.  

  
 

13.2. POROČILO O JAVNIH NAROČILIH 

 
V letu 2013 so bile izvedene nabave blaga  in izvedbe  storitev  po naslednjih 

postopkih:  
 

Nabave do 20.000,00 € (brez DDV) – z naročilnico 
 

V letu 2013 je bilo izdanih 234 naročilnic, v skupni  vrednosti po predračunih – 
ponudbah 327.290,72 € brez DDV.   

 
Nabave do 20.000,00 € (brez DDV) – s pogodbo  

 

Zap. 
št. 

Vrsta nabave – izvedba storitve Vrednost (brez 
DDV) 

 

1 Zbiranje, odvoz, dezinfekcija in uničevanje 

odpadkov iz zdravstva  

14.150,33 

2 Vreče za smeti 6.730,30 

3 Pralna sredstva - pralnica 9.240,85 

4 Pomivalna sredstva strojno pranje- kuhinja   5.820,60 

5 Tiskarske storitve 14.762,64 

 SKUPAJ 50.704,72 

 

Do vrednosti 20.000,00 € (brez DDV) pa so v postopku nabave, za sledeče 
materiale: Enteralna prehrana,  BD artikli, Sanitetni material.  

 
Naročila male vrednosti 20.000,00 – 40.000,00 € (brez DDV) - objava 

na  portalu NMV Uradni list  RS  
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V letu 2013 smo izvedli postopek NMV za nabavo Mikrobiološkega materiala.  

Zaradi prekoračitve praga naročil male vrednosti 40.000,00 € brez DDV, smo 

morali zavrniti vse ponudbe in postopek ustaviti. Novi postopek je v fazi 
priprave.   
 

Naročila od 40.000,00 – 207.000,00  € (brez DDV) za blago in storitve 

– objava na portalu Uradni list RS 
 

Nakup delov za CT(RTG cev, toplotni izmenjevalec VN kabli)   
 

Ocenjena vrednost naročila je bila 146.000,00 € brez DDV. Javno naročilo 
je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez prehodne objave (2. in 3. 

točka 1. odstavka 29. člena ZJN-2) z obrazložitvijo: 

 
Ponudnik je ekskluzivni in generalni zastopnik za Toshibo medicinsko 

opremo v Sloveniji in tako tudi edini kvalificiran za zagotovitev 
vzdrževanja, servisa in dobavo rezervnih delov medicinske opreme 

Toshiba.  
 

Postopek se je izvedel  po določbi (2. in 3.  alineje 1. odstavka 29. člena 
ZJN-2), saj lahko naročilo zaradi tehničnih zahtev predmeta javnega 

naročila izpolni le določen ponudnik in zaradi nujnosti nabave.  
 

Izdelava sprememb projekta za izvedbo PZI (Planika –pritličje, klet, Smrečina) 
 

Ocenjena vrednost naročila je bila 67.000,00 € brez DDV. Javno naročilo 
je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave (5. 

odstavek 29. člena ZJN-2) z obrazložitvijo: 
 

Zaradi dodatnih gradenj, ki niso vključene v prvotni projekt vendar so 
zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za dokončanje izvedbe 

energetske sanacije je naročnik izvedel javno naročilo vezano na  pogodbo  
sklenjeno dne 10.12. 2010, za izdelavo sprememb projekta za izvedbo 

(PZI) pritličja in kleti objekta Planika in izdelava sprememb projekta za 
izvedbo (PZI) objekta Smrečina, po postopku s pogajanji brez predhodne 

objave (5. odstavek 29. člena  ZJN-2). 
 

Skupna javna naročila 
 

V  letu 2013 je Združenje zdravstvenih zavodov pričelo s postopkom SJN za 
nabavo zdravil. Javno naročilo je bilo izvedeno po odprtem postopku s 

možnostjo sklenitve okvirnih sporazumov za dobo 4 let. Ocenjena vrednost 

naročila za Bolnišnico Topolšica za 4 letno obdobje je bila 1.892.000,00 € (brez 
DDV).   

 
Prvega sestanka se je udeležilo 13 bolnišnic. Pooblastilo za izvedbo SJN za 

dobavo zdravil  je podalo 10 bolnišnic. Postopek je bil izveden v dveh fazah: v 
1. fazi sklenitev okvirnih sporazumov z vsemi, ki so oddali ponudbe in so 

usposobljeni za dobavo zdravil bolnišnicam, nato pa v 2. fazi sklenitev pogodb 
s ponudniki za konkretna zdravila. Specifikacije za konkretno povpraševanja v 
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posamezni 2. fazi so bila  v celoti prilagojene potrebam posamezne bolnišnice. 

Združenje je podpisalo okvirni sporazum s 13 ponudniki, ki so oddali ponudbe. 

Ponudniki so oddali ponudbe za samo 1/3 razpisanih učinkovin. 
 

Ponudniki zdravil ki niso oddali ponudb, so bili povabljeni na Združenje 
zdravstvenih zavodov na sestanek. Kemofarmacija d.d., ki trenutno kot 

največji in za nekatere artikle edini dobavitelj bolnišnicam dnevno dobavlja 
zdravila je  podala obrazložitev,  da se  takih  majhnih javnih razpisov ne 

namerava udeleževati. Ostali  ponudniki ki niso oddali ponudb  pa so  podali 
obrazložitve: 

neredno plačevanje računov nekaterih bolnišnic, skupna vrednost nabave 10 
bolnišnic premajhna, zmeda z razpisi saj je SJN za nekatera zdravila razpisalo 

tudi MZ. 
 

Postopek izvedbe JN ni končan čeprav je bil zadnji predviden rok podpisa 
pogodbe 10. 01. 2014. 

 

Zaključek 
 

Postopki javnih naročil so bili izvedeni na podlagi: 
 

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

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

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

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

RS, št. 90/12), 
- Ostale aktualne zakonodaje in novosti. 

 

Na razpisno dokumentacijo in na izvedene postopke JN v letu 2013 ni bilo 
vloženih revizijskih zahtevkov. 

 
 

13.3. POROČILO O UPRAVLJANJU Z NEPREMIČNINAMI 
 
Dejansko stanje ter stvarnopravna in obligacijsko pravna razmerja vezana na 
upravljanje z nepremičninami. 

 
Problematike in rešitve v letu 2013 
 

V letu 2013 je bil s strani višjega sodišča v Kopru izdan sklep št. CDn 262/2013, 
po katerem je bila izvedena ustrezna lastninska razmejitev med 

zemljiškoknjižnim lastnikom gozdnih površin in ustanoviteljem Bolnišnice 
Topolšica, Vlado Republike Slovenije in dokončnim upraviteljem gozdnih površin 
Bolnišnico Topolšica. Na tej podlagi smo uredili geodetsko evidenco - vpis 

upravitelja na gozdnih površinah v geodetske evidence kot stalni/dokončni 
upravitelj na naslednjih gozdnih parcelah; 
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Zap. Parc. št. K.o. Topolšica Leto pridobitve 

1 826/0 948 16.12.1993 

2 831/0 948 16.12.1993 

3 844/2 948 16.12.1993 

4 1329/4 948 16.12.1993 

5 1329/12 948 16.12.1993 

6 1356/1 948 16.12.1993 

7 1356/2 948 16.12.1993 

8 1356/3 948 16.12.1993 

9 873/1 948 16.12.1993 

 

Na predmetni podlagi ima Bolnišnica Topolšica, kot do sedaj že od ustanovitve 
Bolnišnice za tuberkulozo Topolšica dalje, pravico in dolžnost upravljati z 

gozdnim premoženjem v okviru načela skrbnega gospodarja. 
 
Razpolaganje z nepremičninami v letu 2013 

 
V letu 2013 so bili na osnovi Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 

države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne 
gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013 /OdRSPODU13 
(Ur.l. RS, št. 101/2012, v nadaljevanju: Odlok), in Uredbe o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 in 
Ur.l. RS, št. 42/2012) izvedeni postopki za odprodajo nepremičnega premoženja 

Bolnišnice Topolšica po metodi javnega zbiranja ponudb ter gospodarnega 
oddajanja v najem za naslednje nepremičnine:  
 

1. Stanovanje na naslovu Topolšica 68, 3326 Topolšica v izmeri 77,46 m2, ID 
984-242-4 in po izklicni vrednosti 26.200,00 EUR – v danem primeru je po 

postopku javnega zbiranja ponudb, svojo predkupno pravico uveljavljala 
dosedanja najemnica na predmetnem stanovanju. Predlaga sklenitev prodajne 
pogodbe na več obrokov, kot to omogoča Uredba. Predlog pogodbe je 

posredovan na Ministrstvo za zdravje v mnenje. 
 

2. Stanovanje na naslovu Šaleška 18b, 3320 Velenje v izmeri 31,99 m2, ID 
3505/28E in po orientacijski vrednosti 23.268,39 EUR – postopek se je končal 

neuspešno. Ni bilo ponudnikov. 
 
3. Stanovanjsko/skladiščni prostor št. 1, ID nepremičnine 1E v izmeri 13,49 m2 v  

kleti stanovanjske stavbe na naslovu Topolšica 56, ID stavbe 379. ES, stoječe na 
parc. št. 877/13 – predmetni prostor je oddan v najem po neprofitni najemni 

pogodbi. Postopek javnega zbiranja ponudb se je končal neuspešno; ni bilo 
ponudnikov, najemnica pa ni uveljavljala predkupne pravice iz razloga kreditne 
nesposobnosti.  

 
4. Stanovanjsko/skladiščni prostor št. 2, ID nepremičnine 2E v izmeri 13,49 m2 v  

kleti stanovanjske stavbe na naslovu Topolšica 56, ID stavbe 379. ES, stoječe na 
parc. št. 877/13 – izveden postopek objave namere oddaje v najem in postopek 
odprodaje. V obeh primerih ni bilo ponudnikov.  

 
Stanovanja v stanovanjskih in poslovno/stanovanjskih stavbah, v upravljanju 

Bolnišnice Topolšica 
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 porabljen 
material1 

stroški 
storitev2 

amort.3 drugi str.4 skupaj 

odhodki 3.320,74  14.479,35  855,57  655,30  19.310,96  

prihodki  42.194,03 

razlika  22.883,07 
1 – voda, električna energija, material za popravila, 2 – komunala, ogrevanje, telefon,bančne 

storitve, vzdrževanje rač. opreme, 3 – amortizacija opredmetenih os. sredstev, 4 – nadomestila, 
prispevki 

 
 

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. 

 
Skupno smo imeli v letu 2013 v Piranu 1728 nočitev ter 203 gostov. 
 

Razpolagali smo tudi s prostimi termini letovanja v počitniških kapacitetah Term 
Čatež, preko pogodbene naveze Zdravstvenega doma Velenje, ki pa so bile v letu 

2013 deloma zasedene. V tem letu se je pojavila potreba po boljšem pristopu k 
trženju počitniških kapacitet.  
 

Piran, Barbariga, Atomska vas 
 

 porabljen 
material1 

stroški 
storitev2 

amort.3 drugi str.4 skupaj 

odhodki 2.745,18  6.536,86  5.485,67  1.143, 61  15.911,32  

prihodki  16.086,24  

razlika  174,92 
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 

 
Večnamenska kino dvorana 

 
V letu 2013 je bil sprejet Pravilnik o uporabi kino dvorane Bolnišnice Topolšica, 

po katerem se je v pravni obliki zapisal postopek upravljanja s predmetno 
nepremičnino. Na predmetni osnovi so bili razdelani sprotni stroški, ki bremenijo 
nepremičnino, hkrati pa so bile podane tudi smernice za ureditev železnega 

repertoarja s katerim Bolnišnica Topolšica sodeluje v  kulturnem dogajanju kraja 
in širše.  

 
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 2013 se je, skladno z zgoraj navedenimi podzakonskimi predpisi, monitoring 
industrijskih odpadnih voda, izvedel 2x. 
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število izvedenih 
meritev odpadnih voda 
/ monitoringov 

strošek 
izvedenih 
monitoringov 

znesek okoljske 
dajatve za industrijsko 
odpadno vodo 

skupaj 

2x 1.901,99 538,80  2.440,79 

 
Zaključek 
 

Leto 2013 je teklo v znamenju vprašanj o pravici do upravljanja z nepremičninami v 
obsegu Bolnišnice Topolšica v smislu odnosa do ustanovitelja in Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov. Navedeno se je uredilo z vpisom Bolnišnice Topolšica kot 
dokončnega upravitelja v evidence GURS. 
 

Dinamika nepremičninskega trga je pokazala potrebo po tem, da se upravljanje z 
nepremičninami ne osredotoča zgolj na vprašanje odprodaj nepremičnin, temveč v 

segment reinvesticij s povišanim izplenom iz obnovljenih najemnih razmerij pod 
pogojem boljšega bivalnega okolja. 
 

 

13.4 Poročilo Varnost in zdravje pri delu (VAD)  
 

Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu (VAD OP 64 01) 

 
Št.n. Izvedene naloge na področju VAD 

1 Objava prispevka v glasilu Topličnik: Trpinčenje na delovnem  mestu 

2 Priprava obvestila v zvezi s podaljšanjem roka navedenega v inšpekcijskem 

zapisniku – inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

3 Usposabljanje delavcev  s področja varnosti pri delu in požarne varnosti – 38 

oseb (marec, september) 

4 Pregled prijav, ogled delovnega mesta  in raziskava nezgod pri delu: 

- za 2 zdravstvena tehnika - spotik in padec, padec z lestve (marec) 

- 2 diplomirani m.s. – spotik in padec, poškodba s bolniško posteljo 

(sept.,november) 

- delavka v čistilni enoti (september) 

5 Pregled seznama invalidov II in III kategorije in primerjava opisov del in nalog 

delovnih mestih, kjer ti delavci delajo. Opravljeni so ogledi delovnih mest in    

razgovori z delavci invalidi. Opravil se je ogled in razgovori pri 7 delavcih.  

6 Ogled prostora v pralnici  z nameščenimi nevarnimi snovmi in dozatorji (pralna  

sredstva) 

7 Poročilo o realizaciji zahtev s pregleda delovnih mest in varnega dela 

inšpektorju za delo 

8 Pregled in preizkus delovanja novega pralnega stroja v pralnici (junij) ter 

izdelava zapisnika in potrdila 

9 Izdelava obvestila glede uporabe delovne obutve za zaposlene (nekaj poškodb 

zaradi neuporabe del. obutve) 

10 Izdelava navodil za varno delo - kontrola delovanja električnega agregata – 

(avgust) 

11 V oceno tveganja so vnešene dopolnitve skladno z  Uredbo o varovanju 

delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (Uradni list RS, št. 

46/2013 z dne 29. 5. 2013) v oktobru. Na podlagi ocene tveganja se je izdelalo 

tudi navodilo za ravnanje v primeru nezgode z ostrimi pripomočki. 

12 Pregled delovnih mest v rentgenu za potrebe revizije izjave o varnosti z oceno 

tveganja ter za potrebe določitve osebne varovalne opreme. opravljena revizija 

in dopolnitev v decembru 

13 Pregled delovne opreme za pralnico, mizarsko delavnico in mehanično delavnico 
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14 Usposabljanje za električno poučene delavce opravi vodja izobraževanja 

(oktober) 

15 Pregled sistemov aktivne požarne zaščite in namestitev le teh v pralnici in 

kuhinji (odpravljene neskladnosti s predpresoje po DIAS– junij 12) 

 
Merjenje procesa VAD 

 

Kazalnik 

kakovosti 

Način izračuna 

kazalnika kakovosti 

Cilj za 

2013 
Realizacija  

Delež poškodb z 

ostrimi predmeti 
Po metodologiji MZ 0,3% da, 0,2% 

Nezgode pri delu - do 5 da, 4 

Delež realiziranih 
ukrepov 

Realizirani ukrepi / 
podani ukrepi 

80% da, 1OO %  

Realizacije plana 
Realiziran plan/podan 
plan 

80% da, 80% 

Bolniški stalež  Po metodologiji IVZ 5,5% 
za leto 2013 še ni podatka, v 
letu 2012 je bil 5,9% 

 
Promocija zdravja na delovnem mestu 
 

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu smo izvedli usposabljanja s področja 
ergonomskega dela negovalnega osebja, delavcev v enoti čiščenja in vzdrževanja, 

delavcev v zdravstveni administraciji. 
 

V mesecu juniju smo se na področju promocije zdravja na delovnem mestu javili z 
vlogo na razpis ZZZS in sicer s področja ergonomije z naslovom Program Promocije 
zdravja delavcev na delovnem mestu na področju ergonomije v BT. Vloga in program 

je bila popolna in izbrana na razpisu, od predvidenih 57.000 evrov za izvedbo projekta 
smo od ZZZS dobili sklep o odobritvi izvajanja projekta v višini 10.000 evrov. V letu 

2013 smo na projektu izvedli aktivnosti usposabljanja negovalnega osebja z 
ergonomskimi pripomočki (prelagalna deska in hidravličnimi posteljami). V okviru 
projekta smo na področju VAD izdali navodilo za delo- Uporaba in rokovanje z 

posteljami. 
 

Pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in realizaciji programa sodeluje  

oseba pooblaščena za varnost in zdravje v bolnišnici z zunanjim strokovnim 

sodelavcem, varnostnim inženirjem. 
 

 
13.4. POROČILO O DEJAVNOSTI BOLNIŠKIH ODDELKOV* 

 

Dejavnost bolniških oddelkov predstavlja osrednjo dejavnost bolnišnice. 
Prinaša ji največji del prihodka, vendar zahteva tudi največji del resursov, tako 

kadrovskih, materialnih ter prostorskih. Za izvajanje bolnišnične dejavnosti, BT 
namenja tri od šestih etaž Planike. 

 
Delo bolniških oddelkov v letu 2013 je močno zaznamovala huda prostorska 

stiska zaradi obnove bolnišnice. Celo leto so bolniški oddelki delovali brez ene 

od treh etaž. Realizacija obsežnega programa z ZZZS je zato v takšnih 
razmerah predstavljala izjemen izziv. Kljub velikim naporom programa nismo 

uspeli v celoti realizirati, a smo dosegli le minimalen izpad po številu SPP – jev. 
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Večja izguba predstavlja nerealizirano število uteži, ki pa gre najbolj na račun 

kar pet mesečnemu zasilnemu bivanju enote intenzivne terapije, ki v takih 

razmerah ni zmogla obravnavati vseh najtežjih bolnikov, kar je nižalo 
povprečno utež. 

 
Poleg omenjenega je dodaten izziv predstavljal še povečan obseg BOD za 

neakutno obravnavo, ki jo je BT dosegla v pogodbi z ZZZS. Število se je 
povečal iz 3.229 BOD v letu 2012 na 5.290 BOD v letu 2013. Pri realizaciji tega 

programa smo bili zelo uspešni, saj smo program celo presegli in realizirali 
6.800 BOD. 

 
Kljub postopnemu izboljševanju kadrovske problematike, le ta še vedno 

otežuje boljšo kakovost organizacije, dela pa tudi realizacijo programa. Še 
vedno je pomanjkanje zdravnikov veliko, čeprav manj kot pretekla leta. Že v 

letu 2012 smo MZ zaprosili za soglasje za zaposlitev petih zdravnikov in šele 
ob izteku leta 2013 smo prejeli soglasje za zaposlitev enega internista in enega 

radiologa. Do konca leta nam je uspelo zaposliti radiologa s 40% delovnim 

časom ter končati javni razpis za zaposlitev internista, katerega bomo 
realizirali v začetku leta 2014. 

 
Tako bomo z letom 2014 dobili dva nova zdravnika, ena zdravnica specialistka 

pa se vrne iz porodniškega dopusta. S tem kadrovsko stanje na bolniških 
oddelkih še ne bo optimalno, vendar bo precej boljše, kot je bilo do sedaj.  

 
V letu 2013 je BT z Niko Lalek, dr. med., spec. pnevmologije in alergologije, 

dobila prvo doktorico znanosti, kar je pomemben dosežek. Januarja smo bili 
uspešni organizatorji dvodnevnega tradicionalnega srečanja slovenskih in 

hrvaških specialistov intenzivne terapije na Golteh. Tako po strokovni kakor po 
družabni strani je prireditev v celoti uspela. Posebno skrb smo kot bolnišnica s 

HPH certifikatom posvetili poljudno strokovnemu izobraževanju v obliki 
enournih večernih oddaj na VTV. 

 

Kljub težkim prostorskim pogojem smo uspeli ob koncu leta izvesti testiranje 
bolnikov s KOPB, ki bodo primerni kandidati za rehabilitacijo, ki jo bomo 

izvajali v novih prostorih v letu 2014. Prav tako smo pričeli z razvijanjem 
diagnostike motenj dihanja med spanjem. 

 
V mnogih segmentih smo se intenzivno vključevali v urejanje procesov 

potrebnih za pridobitev certifikata za kakovost ISO 9001. Izdelali smo OP 
Bolnišnična obravnava pacienta ter sodelovali pri številnih drugih. Naše delo je 

bilo uspešno okronano 29. in 30. januarja 2014, ko smo uspešno prestali 
certifikacijsko presojo. 

 
* Poročilo ne zajem podatkov, ki so opisani drugje v Poslovnem poročilu kot so 

št. kadra, izobraževanje ipd.  
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13.5. POROČILO  ZA AMBULANTNO DEJAVNOST IN FUNKCIONALNO 

DIAGNOSTIKO 

 
Leto 2013 je potekalo v smislu energetske sanacije zato smo se morali 

nenehno prilagajati prostorski stiski. Junija smo se preselili v novo urejene 
prostore bolnišničnega oddelka in tam delovali do konca leta. Kljub večkrat 

nemogočim delovnim pogojem smo optimistično zrli naprej in v želji, da se 
dela čim prej zaključijo in omogočijo ustrezne delovne pogoje, v letu 2013  

dosegli oz. presegli planiran program. 
  

Opravljeno delo 
 

Opravili smo 18.286 obiskov, prvih in ponovnih, in dosegli 396.411 točk. Glede 
na opravljeno, so  izraženo v % posamezna področja opravila v deležu: 

 
- splošna internistika: 2,32 % obiskov in 0,62 % točk, 

- pulmologija: 13,69 % obiskov in 23,83 % točk (del endoskopije), 

- diabetologija: 16,18 % obiskov in 7,49 % točk, 
- alergologija: 8,35 % obiskov in 6,63 % točk, 

- gastroenterologija: 2,13 % obiskov in 18,78 %točk (del endoskopije), 
- kardiologija: 45,00 % obiskov in 38,04% točk, 

- urgentna amb.: 12.30 % obiskov in 4.59 % točk. 
 

V sprejemni ambulanti je bilo opravljenih 3.500 sprejemov, ki so jih v 
dopoldanskem času izvajali pretežno zdravniki pljučnega oddelka, v 

popoldanskem času pa dežurni zdravniki. 
 

Funkcionalno diagnostiko smo izvajali tudi za potrebe hospitalnih pacientov, ki 
pa ni zajeta v opravljeno št.točk. 

 
Kadrovska zasedba za specialistične amb in funkcionalno diagnostiko 

(brez sprejemne ambulante) 

 
Pri doseganju programa je sodelovalo:  

 
- 18 zdravnikov specialistov, od tega je bilo:  

- 6 zunanjih sodelavcev:  
- 5 za področje internistike in kardiologije, 2 sta v polovici leta 

prenehala z delom, njihov delež so prevzeli preostali trije,  
- 1 za področje pulmologije,  

- 1 zdravnica specializantka kardiologije je opravljala delo v 
ambulanti in funkcionalni diagnostiki 1 krat tedensko.  

- 1 zdravnica za področje alergologije je opravljala 20% delovno 
obvezo v naši bolnišnici, 

- 10 notranjih zdravnikov specialistov (4 zunanjih sodelavcev za 
izvedbo endoskopij), 

 

- 19 izvajalcev zdravstvene nege (4 izvajalci zdravstvene nege za izvedbo 
endoskopij): 
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- 10 diplomiranih medicinskih sester, 

- 9 srednjih medicinskih sester. 

 
V sredini leta se je 1 diplomirana sestra prerazporedila na bolnišnični oddelek, 

1 srednja medicinska sestra se je meseca oktobra upokojila. Tako smo leto 
zaključili z 17 izvajalci zdravstvene nege. 

 
Ostali sodelavci: zdravstvena administracija, delavci vzdrževanja, vzdrževanje 

higiene. 
 

Čakalne dobe 
 

Nismo presegali dovoljenih čakalnih dob za posamezne stopnje nujnosti. 
 

Nadzor glede vodenja čakalnih vrst in knjig ter čakalnih dob 
 

Ni bilo ugotovljenih večjih neskladij. 

 
Nadzor nad delovanjem aparatur 

 
Tudi v letu 2013 smo izvedli  redne preglede in kalibracije aparatur, ki jih 

uporabljamo v funkcionalni diagnostiki. 
 

Nova  oprema 
 

Pridobili smo nov aparat za merjenje perfuzijskih tlakov spodnjih okončin in 
EKG aparat za potrebe specialističnih ambulant. Računalnik za potrebe 

kardiološkega laboratorija. Tiskalnik laboratorijskih nalepk za potrebe 
antikoagulantne ambulante. 

 
Programska nadgradnja 

 

Pričeli smo z integracijo programov funkcionalne diagnostike v računalniški 
sistem. EKG  za specialistične ambulante je tako možno že pregledati tudi v 

programu Bir-pis. Ostale preiskave, ki se izvajajo v respiratornem in 
kardiološkem laboratoriju ter EKG v sprejemni ambulanti pa bo možno videti že 

v prvih mesecih naslednjega leta. 
 

V septembru smo pričeli uporabljati nov računalniški program za spremljanje 
zdravljenja pacientov z antikoagulanto terapijo. 

 
V ambulanti za alergologijo in imunoterapijo smo pričeli z beleženjem terapije 

na pacienta. V sprejemni ambulanti in ostalih ambulantah bomo pričeli z 
beleženjem terapije na pacienta v začetku prihodnjega leta. 
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Ostalo 

 

Sodelovali smo pri projektu energetske sanacije in prenove za prostore 
ambulantne dejavnosti. Sodelovali smo pri izdelavi dokumentov za pridobitev 

ISO standarda. 
 

 
13.6. POROČILO ENOTE INTENZIVNE TERAPIJE 

 
Letu  2013 je bilo za našo enoto, Enoto intenzivne terapije, zelo pomembno. 

Zaradi popolne obnove ter modernizacije celotnega oddelka smo prve mesece 
delovali v II. nadstropju. Tu smo imeli manjše število postelj.  Kljub manj 

optimalnim razmeram za delo, smo tudi tu bolnike obravnavali kvalitetno in po 
sprejeti doktrini. V  mesecu juniju smo se preselili v popolnoma obnovljen in 

moderniziran oddelek,  na naši stari lokaciji, v I. nadstropju naše bolnišnice.  V 
obnovljenih prostorih imamo tri bolniške sobe, dve večji s štirimi bolniškimi 

posteljami in enoposteljno izolacijsko sobo. Bolniške sobe so absolutno bolj 

primerne za naše delo, predvsem je boljša naravna osvetlitev, zaradi večje 
površine steklenih sten. Bolniške sobe so opremljeni glede na najmodernejše 

standarde opreme intenzivnih sob. Postelje so razporejene tako, da je mogoč 
neprestani, neposredni, vizualni kontakt  do vseh ležečih bolnikov. Medsebojna 

razporeditev postelj omogoča hiter dostop do bolnikov ter  kvalitetno delo z 
njimi. Tudi ostali spremljajoči prostori so urejeni po sprejetih kakovostnih 

standardih. 
 

V letu 2013 smo nekoliko reorganizirali delo. V naši enoti smo stalno delujoči 
štirje zdravniki. Trenutno smo trije, kolegica  je na porodniškem dopustu.  

Glede na razporeditev dela  je preko dopoldneva eden ves čas prisoten na 
oddelku. V času dežurstva  opravljajo delo za to usposobljeni dežurni 

zdravniki. 
  

Vsako jutro imamo stalno delujoči zdravniki na našem oddelku še dodatne 

jutranje sestanke. Naš zdravstven kolektiv pa poleg zdravnikov sestavljajo še 
odlične in strokovno zelo usposobljene diplomirane in srednje  medicinske 

sestre. V obravnavi bolnikov sodelujejo tudi fizioterapevti. 
 

Kljub obnovi in s to povezano manjše številu bolniških postelj v prvih mesecih, 
smo v letu 2013  obravnavali  kar 237 bolnikov, od tega 150 internih 

(kardiovaskularne težave, nefrološke, gastroenterološke, ...) in 87 pljučnih 
(glavna težave s strani dihalnega sistema) bolnikov. 

  
Naš zdravstveni tim, tako zdravniki kot diplomirane in srednje medicinske 

sestre, so se v letu 2013 aktivno udeleževali strokovnih izobraževanj. Bili smo 
tako pasivni kot seveda aktivni udeleženci na strokovnih srečanjih. Udeležili 

smo se strokovnih delavnic, kjer smo pridobivali tudi nova praktična znanja, ki 
smo jih potem implementirali v naše vsakdanje delo.  

 

Za prihodnost imamo še veliko novih zamisli. Vse so seveda povezane s 
finančnimi sredstvi, ki bodo na voljo. Poleg posodobitve sistema za 
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monitoriranje bolnika, bo v prihodnosti še vsekakor potrebno dopolniti število 

naprav za umetno ventilacijo. Vsekakor pa imamo v načrtu tudi nabavo  

ustreznega UZ aparata, ki je nujno potreben pri našem delu, in bo stacioniran 
samo na našem oddelku. 

 
 

13.7. POROČILO ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE 
 

Akutna bolnišnična obravnava 
 

V akutni obravnavi se je zdravilo 3.380 bolnikov, kar je 60 bolnikov manj kot 
lani, na oddelkih smo kategorizirali 18.910  ležalnih dni bolnikov (vir: Birpis – 

izpis kategorizacije).  Od tega jih je bilo v I. kategorijo razvrščenih 34,05% ali 
6.538,  v II. kategorijo 34,53% ali 6.530 in v III. kategorijo 31,42% oziroma 

5.910 po dnevih. Bolniki III. kategorije so popolnoma odvisni od zdravstvene 
nege. Delež teh se je iz 28,93% v preteklem letu torej povečal za 2,49%. 

 

kategorizacija

1.kategorija

2.kategorija

3.kategorija
 

 
Ob upoštevanju dejstva, da se je oddelčna dejavnost celo leto izvajala v 

improviziranih pogojih zaradi obnove bolnišnice, pomeni povečanje zahtevnosti 
pri obravnavi bolnikov za osebje dodatno obremenitev. 

 

Neakutna bolnišnična obravnava  
  

Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne diagnostične 
in terapevtske bolnišnične obravnave v tistih primerih, ko pacienti še 

potrebujejo zdravstveno nego in/ali paliativno oskrbo. V primeru, da se v eni 
hospitalizaciji izvaja samo neakutna obravnava, se obračuna dejansko število 

bolnišnično oskrbnih dni (BOD). Če pa se v isti hospitalizaciji izmenjavajo 
epizode akutne in neakutne obravnave, se BOD-i posameznih neakutnih epizod 

v trajanju manj kot 6 dni ZZZS-ju ne obračunajo, pač pa le evidentirajo. V 
neakutno obravnavo prištevamo tudi bolnike pri katerih se izvaja rehabilitacija. 

Izvaja se rehabilitacija bolnikov s KOPB in kardioloških bolnikov. V letu 2013 
smo realizirali 6792 BOD, kar je v primerjavi z letom 2012 za 2002 BOD-a več. 

 
Specialistično ambulantna dejavnost 

 

Število vseh opravljenih specialistično ambulantnih točk  znaša 430.538, kar 
pomeni, da je program realiziran z indeksom 103,77. Dosežen rezultat je še 

posebej pomemben  zaradi dejstva, da je ambulantna dejavnost potekala v 
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improviziranih prostorih, kar je zahtevalo veliko strpnosti tako pri zaposlenih 

kot tudi razumevanja s strani bolnikov. 

 
V naši bolnišnici opravljamo tudi kolonoskopske preiskave v okviru programa 

SVIT – državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debelem črevesju in danki. V preteklem letu je bilo tako 

opravljenih 171 preiskav. 
 

Notranji nadzori v zdravstveni negi v letu 2013 
 

Notranji nadzor se izvaja v zdravstveni negi napovedano in nenapovedano kot 
negovalna vizita v skladu s planom nadzora v rednem delovnem času. Izvedbo 

notranjega nadzora planiramo za vsako leto posebej. Notranje nadzore 
opravljamo na vseh bolnišničnih enotah.  O opravljenem nadzoru se poda 

zapisnik. Rezultate notranjega nadzora in ugotovljena dejstva (pohvale, 
priporočila in neskladnosti) skušamo zapisati s čim več konkretnimi podatki in 

objektivnimi dokazi.  Rezultate obravnavamo na kolegiju Zdravstvene nege in 

oskrbe. 
 

Obvladovanje bolnišničnih okužb 
 

V letu 2013 smo nadaljevali z nadzorom izvajanja programa preprečevanja 
širjenja proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus (MRSA), 

ESBL in VRE. Upoštevati je potrebno otežene pogoje dela, kar je vplivalo na 
rezultate. 

 
Kontrola ustreznosti pitne vode 

 
V letu 2013 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 smo izvajali preventivne 

toplotne šoke vodovodnega omrežja in izredna vzorčenja vode pred vselitvijo 

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

Nadzori zdravstvenega inšpektorja 
 

V letu 2013  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 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, 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. 
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Izvajanje mentorstva 

 

Skozi program klinične prakse smo v šolskem letu prepeljali 22 študentov 
visokih zdravstvenih šol s področja vse države, ki so študijske obveznosti 

uspešno zaključili z opravljenim kolokvijem. Prav tako smo omogočili 
opravljanje poklicnega usposabljanja z delom za dijake srednjih zdravstvenih 

šol in iz Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij 
pridobili sredstva namenjena sofinanciranju spodbud delodajalcem. 
 

Izobraževanje 
 

Nadaljevali smo 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. 
Zaradi finančnih težav je bilo udeležbe na seminarjih manj, večinoma le 

aktivna. 
  

V novembru smo pripravili in uspešno izvedli klinični večer z naslovom  Astma 

in KOPB. Namenjen je bil medicinskim sestram Savinjsko- Šaleške regije, 
organiziran pa v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Velenje. 80 udeležencev je preseglo naša pričakovanja. 
 

Zaposleni 
 

Na kadrovskem področju se srečujemo s pomanjkanjem medicinskih sester. 
Zaradi tega prihaja do velikega števila presežnih ur, preobremenjenost pa vodi 

v izgorevanje in nezadovoljstvo osebja. Le z veliko mero pripadnosti Bolnišnici, 
prizadevnostjo zaposlenih na vseh enotah dosegamo normalen potek dela brez 

škode za bolnike. Dodatno težavo pri organizaciji dela imamo zaradi velikega 
števila priznane stopnje invalidnosti med medicinskimi sestrami, zaradi česar 

ne smejo delati v izmenah, ter tudi  zaradi precejšnjega števila medicinskih 
sester, ki koristijo razne oblike  starševskega dopusta (delo v 20, 30 ali 35 

urnem delovnem tednu). Vsaka upokojena in ne nadomeščena medicinska 

sestra pa pomeni skoraj nerešljiv zaplet. 
 

Sledila je  še sprememba organizacije in razpored delovnega časa, 
organizirano je bilo zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV) 

in neprekinjene nujne medicinske pomoči (NNMP) v kombinaciji polnega 
delovnega časa (redno delo, izmensko delo ) za diplomirane medicinske sestre 

in dežurstvo le še preko noči. Na področju zdravstvene nege je bilo tudi 
ustavljeno izplačevanje nadurnega dela. 

 
In kot je rekel Publius Maro Vergil "Vztrajno delo in nuja v hudih časih sta 

premagala vse težave", tudi mi ohranjamo upanje, da se bomo v prihajajočem 
letu vendarle izvili iz težav zato bomo medicinske sestre še naprej sledile 

vrednotam kot so: skrbnost, strokovnost, humanost, strpnost in prijaznost.  
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13.8. POROČILO ZA LABORATORIJ 

 

Mikrobiološki laboratorij 

 

Zaposleni 

 

- 2 laboratorijsk tehnika, 

- Specialist klinične mikrobiologije (pogodbeno 2x tedensko), 

- doktor medicine, specializant klinične mikrobiologije (zaposlen do oktobra 
2013). 

 

Opravljeno delo: 7.397 vzorcev od tega: 

 

- 4.485 antibiogram, 

- 151 paraziti, 

- 877 hemokultura, 

- 1.884 tuberkuloza. 

 

Na ZZV Celje smo poslali v testiranje 4.337 vzorcev ter 130 na Kliniko Golnik. 

 

Izobraževanje 

 

Laboratorijska tehnika sta se udeležila 18. Rednega posveta o obravnavi in 
spremljanju bolnikov s TBC v Sloveniji ter predavanj, ki so bila organizirana v 
okviru naše bolnišnice. 

 

Oprema 

 

Analitična oprema bi bila potrebna posodobitve. Prav tako prostor, kjer izvajamo 
preiskave za tuberkulozo. 

 

Biokemični laboratorij 

 

Zaposleni 

Z decembrom se je eden od sodelavcev upokojil, kar se pozna predvsem pri težji 

organizaciji dežurstev in koriščenju dopustov. Specializantka klinične biokemije 
je zaključila tretje leto specializacije. 
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Opravljeno delo 

 

V letu 2013 je Laboratorij opravil 7,4 % manj preiskav kot leto poprej, 165.740. 

Razlika je opazna pri koagulacijskih, urinskih in imunoloških preiskavah. 
Zmanjšalo se je število dražjih preiskav, največ prokalcitonin za 49,6 %, BNP za 

16,5 % in troponin za 12 %. 

 

Izobraževanja 

 

Izobraževanje lab. Tehnikov in inženirjev je potekalo kot prejšnja leta: vsak 

laboratorijski delavec se je udeležil enega od strokovnih predavanj. Vodja se je 
udeležil štirih strokovnih tem v Ljubljani in svetovnega kongresa klinične kemije 
v Milanu (s pomočjo donatorskih sredstev). 

 

Oprema 

 

V letu 2013 opreme nismo posodabljali. 

 

 

13.9. POROČILO FIZIOTERAPIJE  

 
Zaposleni 

 
Zaposlenih je 5 fizioterapevtk za polni delovni čas in 1 fizioterapevtka, ki je 

invalidsko upokojena, za polovični delovni čas. Od marca 2013 je za nedoločen 
čas zaposlena tudi 1 delovna terapevtka. 

 
Opravljeno delo 

 

V času od 01.01. do 31.12.2013 je enota fizioterapije obravnavala 1.851 
pacientov, od tega 1594 hospitaliziranih pacientov in 257 pacientov iz 

ambulantne dejavnosti (107 iz ambulante za srčno popuščanje, 22  iz 
kardiološke ambulante in 128 iz pljučne ambulante). V delovnoterapevtsko 

obravnavo smo v istem časovnem obdobju vključili 240 hospitaliziranih 
pacientov, največ na negovalnem oddelku (212). 

 
Posodobili smo strokovne obrazce naše enote in pripravili navodila za delo in 

navodila za paciente in njihove svojce. Za potrebe izvajanja rehabilitacije smo 
pripravili  Protokol rehabilitacije srčnih bolnikov in Protokol rehabilitacije 

pljučnih bolnikov. Določili smo kazalnike kakovosti za merjenje procesa 
fizioterapije in delovne terapije v BT (testi vzdržljivosti in napredek v 

pokretnosti  pacienta). Sodelovali smo pri usposabljanju delavcev za pravilno 
dvigovanje, pripravili pisna priporočila in izvedli delavnice za zaposlene. Smo 

člani projektne skupine Program Promocija zdravja na področju ergonomije v 

BT. S selitvijo v nove prostore smo pridobili telovadnico in prostor za delovno 
terapijo. 
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Izobraževanje 

 
Udeležili smo se seminarja Kineziotaping v fizioterapiji v Zdravilišču Topolšica 

in interne delavnice Čiste roke v BT. 
 

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 ne moremo ovrednotiti glede njenih 
prihodkov, so pa znašali v času od 01.01.2013 do 31.12.2013 190.619,52 €. 

Materialni stroški opazovanega obdobja so znašali 7.586,18 €, stroški storitev 
so dosegli vrednost 7.571,93 €, stroški amortizacije 817,12 € in stroški dela 

173.882,52 €.  
 

 

 
13.10. POROČILO ZA RENTGEN IN CT 

 
Delo na rentgenskem oddelku je v letu 2013 potekalo neprekinjeno. V začetku 

leta smo zabeležili nekoliko več odsotnosti zaradi bolniške odsotnosti 
(poškodba) a smo kljub temu uspeli zagotoviti neprekinjeno delovanje RTG/CT 

diagnostike. 
  

V začetku leta je prišlo do hude okvare RTG cevi na CT-ju zato je bila potrebna 
zamenjava le te. Popravilo CT aparata je povezano z izredno visokimi stroški. 

CT je bil kmalu popravljen in pregledan s strani ZVD d.o.o. ter vrnjen v 
uporabo. 

 
Zaradi energetske sanacije in prenove pritličja smo morali preseliti pisarno 

enote RTG. Začasna premestitev pisarne RTG otežuje komunikacijo z bolniki 

ter zaposlenimi, optimalen proces dela je moten zato z veseljem pričakujemo 
nove prostore. 

 
Pripravljenost RTG inženirja na domu a je bila vzpostavljena leta 2012 a je bila 

žal, zaradi varčevalnih ukrepov v letu 2013, preklicana. 
  

Kljub vsem težavam, ki so se pojavljale, smo dosegli plan dela tako na 
rentgenskem oddelku kakor tudi na CT-ju. S požrtvovalnim delom, 

solidarnostjo ter dobrimi odnosi med zaposlenimi smo lahko dosegli in presegli 
pričakovane rezultate. Zahvala za dosego in presežek plana gre celotni enoti 

RTG. 
 

V letu 2013 smo na radiološkem področju začeli sodelovati s Kliniko Golnik. 
Njihovi radiologi, od septembra 2013, enkrat tedensko prihajajo v Bolnišnico 

Topolšica. 
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Vsi zaposleni na RTG/CT enoti smo opravili redne obdobne zdravniške 

preglede, udeležili  smo se tudi nekaterih strokovnih predavanj. 

 
V letu 2013 so bili pregledani  tudi rentgenski aparati  in CT. Vsi aparati so v 

mejah normale razen rentgenskega aparata Prestilix 1600x-DRS, ki mu je v 
letu 2013 zaradi okvare prenehala delovati tudi diaskopija. Za ta aparat je 

podal Zavod za varstvo pri delu sledeče mnenje:  Rentgenski aparat je star, 
iztrošen in tehnološko zastarel. RTG aparat je razporejen v skupino C kar 

pomeni, da svetujejo aparat čim prej zamenjati z novim.  
 

 
Tehnološke in organizacijske izboljšave 

 

S pomočjo Infonet-a in njihovega programskega modula  za radiologijo – 

RisEye, katerega smo pomagali razviti in ga še vedno dodatno razvijamo,  smo 

v letu 2013 vzpostavili mrežo oddaljenega dostopa kar je omogočilo 

konzultacije RTG in CT preiskav in posledično pripomoglo našim zdravnikom 

specialistom pri zdravljenju. Z omenjenim modulom smo rešili tudi večino 

težav, ki smo jih imeli s prejšnjim sistemom. Ocenjujemo, da smo z vpeljavo 

Infonet-ovega modula RisEye v veliki meri optimizirali delo ter pocenili stroške 

vzdrževanje. Posledično je zdravstvena storitev lahko opravljena kakovostnejše 

in strokovno, kar je tudi trajnostni cilj Bolnišnice Topolšica za vse zdravstvene 

storitve, ki jih v bolnišnici izvajamo. Zahvala za uspešno izvedbo projekta gre 

vsem sodelujočim na projektu: podjetjema SRC Infonet in Image & 

Information d. o. o., še posebej pa enoti rentgena za vse njihove predloge, 

izkušnje, zagnanost in seveda veliko mero potrpežljivosti, ki so jo pokazali med 

uvajanjem nove rešitve. 

 
 

13.11. POROČILO LEKARNE 
 

Poslanstvo 

 
Preskrba oddelkov in enot bolnišnice z zdravili in medicinskim potrošnim 

materialom ter svetovanje o pravilni in varni uporabi zdravil in medicinskih 
pripomočkov.  

 
Zaposleni 

 
V letu 2013 sta bili v lekarni zaposleni dve delavki: magister farmacije in 

farmacevtski tehnik. Začasno prerazporejena delavka v lekarni, odgovorna za 
knjiženje prevzemov in izdaj zdravil in zdravstvenega materiala, ki je 

pomagala tudi pri razvrščanju, shranjevanju in transportu artiklov, je 
septembra prenehala z delom v lekarni in bila premeščena v Službo za nabave 
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in javna naročila. Septembra je v lekarni pričela z delom volonterka, ki je 

opravljala dela na mestu farmacevtskega tehnika. V začetku leta je bila 

podpisana podjemna pogodba z magistrom farmacije, ki občasno nadomešča v 
lekarni. 

 
Oprema 

 
V lekarni razpolagamo z vso minimalno opremo, ki je navedena v predpisih, ki 

urejajo področje pogojev za opravljanje lekarniške dejavnosti. Merilne naprave 
imajo kalibracijske certifikate. 

 
Prostori 

 
Ugotovljeni nepravilnosti, pretopli prostori in odsotnost varovanja lekarne, ki 

sta bili zabeleženi ob strokovnem nadzoru s svetovanjem, zaradi še neizvedene 
energetske sanacije v lekarni, še nista bili odpravljeni.   

 

Prihodki in odhodki 
 

Financiranje lekarne je urejeno preko SPP-jev. Lekarna je namenjena izključno 
izvajanju bolnišnične dejavnosti, zato prihodkov ne more ustvarjati s prodajo 

na trgu. 
 

Natural rabatov in doniranih zdravil smo v letu 2013 prejeli v vrednosti 6.500 
€. 

 
Poraba zdravil in medicinskega potrošnega materiala je znašala 906.890 €, kar 

je 9% manj kot v preteklem koledarskem letu. Med drugim je to mogoče 
pripisovati zniževanju cen zdravil na trgu. 

 
Lekarna je poslovala s 56 poslovnimi partnerji. Obdelanih je bilo skoraj 5.800 

naročilnic, od tega je bila več kot polovica naročil za antibiotike, ki se 

predpisujejo na poseben obrazec. 

 

13.12. POROČILO ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE 
 

Zdravstvena administracija (ZA) dokumentira medicinske in druge posege, 

diagnostiko, terapijo ter dokumentira in opravlja druge administrativne storitve 
oziroma postopke, ki jih izvajalci zdravstvene administracije opravljajo pri 

obravnavi pacienta ob specialistični ambulantni zdravstveni oskrbi ter 
bolnišnični zdravstveni oskrbi (zapisi zdravstvene dokumentacije po nareku, 

vpisovanje izvidov, priprava medicinske dokumentacije za zdravstveno oskrbo 
pacienta, arhiviranje dokumentacije, pisanje dopisov, pošiljanje in 

razdeljevanje pošte).  
 

V letu 2013 je zdravstvena administracija aktivnosti usmerjala v ureditev 
arhiva in postopke v zvezi z oddajo zdravstvene dokumentacije v trajni arhiv. 

V okviru obvladovanja procesa v zdravstveni administracije je bilo čez leto več 
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sestankov na temo obvladovanja zdravstvene dokumentacije v fizični in 

elektronski obliki. 

 
V arhivu zdravstvena administratorka izvaja tudi optično branje in 

shranjevanje izvidov prispelih iz zunanjih ustanov v bolnišnični informacijski 
sistem. Vodijo se evidence prispelih izvidov iz zunanjih ustanov, da je 

sledljivost izvida mogoča in dostopen vpogled kje se izvid nahaja. 
 

Vodja zdravstvene administracije v sodelovanju s koordinatorjem ZA   
razporejata izvajalce administracije na delovišča (sprejemna pisarna, 

ambulante, oddelek, funkcionalna diagnostika, arhiv, pošta) na podlagi 
mesečnega razporeda delavcev v ZA. O tem se vodijo zapisi. 

 
V enoto zdravstvene administracije spada 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 letošnjem letu smo v bolnišnici posodobili 

telefonijo, kar je povečalo kakovost dela telefonista. 
 

Vodja ZA v sodelovanju s koordinatorjem ZA  izvaja periodične nadzore nad 
izvajanjem in upoštevanjem navodil za delo administrativne dejavnost(količina 

in kvaliteta zapisov). Pri nadzoru upošteva tudi rezultate presoj in internih 
strokovnih nadzorov. 

V ZA smo posodobili matriko znanj v ZA in zaposlene preverili o njihovi 
usposobljenosti in v matriko vnesli njihovo usposobljenost (ne obvlada, delno 

obvlada, obvlada, je lahko mentor). 

 

13.13. POROČILO SOCIALNE DELAVKE 
 

Socialno delo v zdravstvu sodi med specifično socialno delo. Socialna delavka  
običajno ne obravnava bolnika dolgo. Gre za posege ob krizah, ki nastanejo v 

zvezi z boleznijo. Uporabnik socialnega delavca je vedno bolan človek, pri 

katerem je potrebno upoštevati njegovo posebno duševno stanje.  Prav tako 
pa je potrebno upoštevati stisko njegovih domačih, ki pa se v teh trenutkih 

znajdejo v veliki stiski in velikokrat ne vedo, kam se obrniti in kako ukrepati v 
prihodnosti. Zato socialni delavec nastopa kot  mediator med vsemi 

udeleženimi v problemu. 
 

Naloge socialne delavke so svetovalne in organizacijske narave. Socialna 
delavka načrtuje in preučuje reševanje vseh socialnih težav, ki vplivajo na 

bolezen, ovirajo procese zdravljenja in vplivajo na ponovitev bolezni: 
 

- zbira in dopolnjuje  podatke o bolnikovem ožjem in širšem okolju, 
- obravnava stike bolnika s sorodniki, 

- povezuje se z DVO, SCD, ZD in z drugimi organizacijami, 
- sodeluje s patronažno službo, 

- sodeluje z zdravstvenim timom in z razširjenim timom, 
- pripravlja in izpolnjuje vso potrebno dokumentacijo za domsko 

namestitev, 



 

69 

- sodeluje z vsemi pri premestitvi v domsko varstvo, 

- sodeluje pri koordiniranju pomoči v domačem okolju, 

- sodeluje z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, 
- pomaga pri urejanju občinskih pokopov, 

- povezuje se z drugimi bolnišnicami. 
 

Socialna obravnava se začne na pobudo bolnika, svojcev, zdravnika, 
medicinske sestre, CSD, socialnih delavk v domovih, patronažne službe ali 

drugih udeleženih v problemu. Obravnava poteka po stopnjah, in sicer s 
pogovori. Potrebno je izvesti pogovore z vsemi udeleženimi v problemu. Pri 

iskanju rešitve je potrebno podati vse informacije o možnih oblikah pomoči, da 
se na osnovi tega lažje odločijo za najboljšo možno rešitev. 

 
Lansko leto nismo izvajali ASTMA in KOPB šole. Izvajali pa smo pljučno 

rehabilitacijo.  
 

V  letu 2013 sem obravnavala 390 bolnikov, in sicer: 
  
                                                            Leto 
2011  
                                                 Število 

uporabnikov                               

     Leto 2012                                    LETO 
2013 
Število uporabnikov             Število 

uporabnikov 

Socialna obravnava-krajša                          84                     84                                  69 

Domače okolje                                           77                    127                                152 

Domska namestitev                                    82                     72                                   70 

Druge premestitve                                      12                     13                                   16 

Uporabniki , ki so umrli                               43                     53                                   52 

Astma  šole                                               17                     23                                     0 

Kopb šola                                                    7                     22                                     0 

Rehabilitacija                                             48                     29                                   31 

Skupaj              209( 2010)                     370                    413-45= 368                          390 

 
 

 
13.14. POROČILA TEHNIČNO-PRESKRBOVALNIH ENOT 

13.14.1. Center za informatiko 

 

Realizacija načrtovanih aktivnosti 

 
Izvedba oblikovne podlage za revijo Topličnik in BolTop novice 
 

Načrtovanje in izvedba oblikovne podlage, ki ustreza celostni grafični 
podobi Bolnišnice Topolšica. Podlaga omogoča enoten izgled vseh 

nadaljnjih izdaj revije in zagotavlja ustrezen končni izdelek. 

 
Za kreiranje oblikovne podlage je bil uporabljen programski paket Corel. 

Paket vsebuje dva programa, Corel Draw in Corel Photo paint. Pri samem 
oblikovanju smo sledili grafični podobi Bolnišnice Topolšica opredeljene v 

dokumentu Celostna grafična podoba Bolnišnice Topolšica (CGP). Podlaga 
je oblikovana na način, ki omogoča enostavno kreiranje vseh nadaljnjih 
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izdaj revije Topličnik in BolTop novic. Podlage hranimo v Centru za 

informatiko. 

 
Prenova podatkovnega centra 

 
Predmet prenove že zastarane opreme je nakup sistemske računalniške 

strojne opreme, in sicer strežnikov, diskovnega polja, sistema za 
varnostno kopiranje ter pripadajoče sistemske in aplikativne programske 

opreme. Predmet prenove je tudi nakup proizvajalčevega paketa rednega 
garancijskega vzdrževanja za obdobje treh let po režimu vzdrževanja 8x5, 

ter storitve namestitve, konfiguriranja in integracije v obstoječe okolje. 
 

Javni razpis za prenovo podatkovnega centra smo uspešno zaključili že 
leta 2012, vendar finančna sredstva v letu 2013 niso dopuščala njegove 

realizacije. Stanje trenutne opreme je zelo slabo, oprema je zastarana in 
potrebna nujne zamenjave iz tehnološkega in sistemskega vidika. 

 

Elektronsko naročanje zdravil in beleženje porabe zdravil na pacienta 
 

Uvedba elektronskega načina naročanja zdravil v Bolnišnici Topolšica 
nadomesti naročanje zdravil iz lekarne na oddelke z uporabo papirnatih 

naročilnic. 
 

V lekarniškem informacijskem sistemu (Lirpis21) smo uvedli možnost 
elektronskega naročanja zdravil. Na delovne postaje v bolnišnici smo 

namestili lekarniški informacijski sistem in pripravili izobraževanja 
zaposlenih. Vsak uporabnik ima dodeljene pravice vezane na njegovo 

delovno mesto, ki nivojsko določajo pristojnosti pri naročanju zdravil. Za 
vodenje porabe zdravil na bolnika je bilo potrebno kreirati vmesnik za 

prenos podatkov med lekarniškim in bolnišničnim informacijskim 
sistemom. Na dotične lokacije smo namestili čitalnike črtnih kod, ki 

uporabniku omogočajo enostavnejše beleženje. Zaradi kompleksnosti 

sistema smo uvajali vsak oddelek ločeno, z zamikom enega do dveh 
mesecev in ustreznim izobraževanjem. 

 
Uvedba restriktivne liste antibiotikov 

 
Pripravljen je osnutek elektronskega Obrazca za naročilo protimikrobnih 

zdravil. Trenutno tečejo aktivnosti usklajevanja in potrditve osnutka. Po 
potrditvi osnutka se izvedejo ostale aktivnosti potrebne za uvedbo 

elektronskega Obrazca za naročilo protimikrobnih zdravil. 
 

Spremljanje porabe sanitetnega materiala po bolnikih 
 

Konec leta 2012 in v začetku leta 2013 beležimo prihranke pri porabi 
zdravil kot posledico spremljanja porabe zdravil na bolnika. Računamo, da 

bomo s spremljanjem porabe sanitetnega materiala po bolniku uspeli 

znižati tudi te stroške. 
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Na sestanku projektne skupine za beleženje zdravil in sanitetnega 

materiala je bil sprejet sklep o beleženju sanitetnega materiala na 

pacienta, kot zapisan »Ker trend porabe materiala pada, sklenemo, da 
materiala do nadaljnjega ne bomo beležili na pacienta. Analize porabe 

materiala lahko dobimo iz izdaj na oddelke in jih pavšalno porazdelimo na 
paciente«.  

 
Izdelava projektnega elaborata pocenitve tiskanja 

 
Ponudba tiskalnikov na trgu se hitro širi in se prilagaja različnim potrebam 

poslovanja podjetij. S tem pa postaja zelo nepregledna, kar pogosto 
privede do napačnih odločitev pri izbiri opreme. Izdelava projektnega 

elaborata bo podala informacijo ali je mogoč prihranek na področju 
tiskanja glede na trenutno situacijo v Bolnišnici Topolšica. 

 
V Bolnišnici Topolšica razpolagamo z večjim številom namiznih tiskalnikov 

različnih proizvajalcev in različnih kapacitet ter posledično različnimi 

cenami natisnjene strani. Uporaba manjšega števila zmogljivejših 
tiskalnikov naj bi prinesla nižje stroške tiskanja in lažje obvladovanje 

porabe tonerjev. Projektna študija, ki je v zaključku izvedbe v sodelovanju 
z zunanjim partnerjem, bo dala odgovor na to in opredelila smiselnost 

investicije. 
 

Tehnološke in organizacijske izboljšave 
 

Uvedba IKT procesov podpore uporabnikom na podlagi ITIL priporočil 
 

Uvedba IKT procesov podpore uporabnikom na podlagi ITIL priporočil 
(Information Technology Infrastructure Library), kot najbolj razširjenege 

pristopa v sklopu upravljanja z IT storitvami, zagotavlja praktičen okvir za 
ugotavljanje, načrtovanje, izvajanje in podporo IT storitvam v podjetjih. 

 

Uvedba organizacijskih predpisov, ki so namenjeni opredelitvi procesa 
podpore storitvam IT, procesa zagotavljanja storitev IT in ostalih 

podprocesov v Bolnišnici Topolšica. Procesa in podprocesi so opredeljeni 
glede na knjižnico dobrih praks ITIL verzije 2. 

 
Procesi področja zagotavljanja storitev IT so namenjeni predvsem 

taktičnemu udejanjanju ter izvedbi predvidenih storitev IT. Pokriva 
procese, ki so potrebni za planiranje in dostavo kvalitetnih IT storitev in 

gleda na dolgoročne kriterije, ki so povezani z izboljšanjem kvalitete 
storitve. To področje sestavlja pet procesov, ki se tesno navezujejo na 

procese iz področja podpore storitvam. 
 

Procese s področja podpore storitvam IT sestavlja pet ključnih procesov, 
ki sestavljajo primerno podporno okolje, na podlagi katerega ima 

Bolnišnica Topolšica zagotovljeno nemoteno izvajanje storitev. Vsak 

proces zajema skupek različnih nalog, ki vodijo k usklajenemu delovanju 
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področja in zagotavljajo usklajeno delovanje med področji upravljanja 

storitev. 

 
Vpeljava sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI) 

 
S pomočjo procesa SUVI izboljšati varnost in kakovost poslovnih procesov, 

zagotoviti izboljšanje varovanja informacij, izvajati učinkovitejši nadzor 
nad izvajanjem storitev s strani tretjih oseb ter povečati razpoložljivost in 

zanesljivost storitev.  
 

V sklopu vpeljave sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI), ki je 
zajet po standardu ISO/IEC 27001 in ponuja najboljše prakse za 

zagotovitev tehničnih ukrepov varovanja podatkov in informacijskih 
sistemov ter obenem skozi organizacijske ukrepe dviguje raven 

ozaveščenosti zaposlenih, sta bila pripravljena dokumenta »Politika 
varovanja informacij« in »Analiza tveganja - Obvladovanje 

informacijskega procesa«.  

 
Z vpeljanim SUVI pričakujemo: 

 
- znižanje števila varnostnih incidentov in njihovega vpliva na 

poslovanje, 

- ustrezno zaščito svojih podatkov in informacijskih sistemov ter 

podatkov naših pacientov in strank, 

- doseganje skladnosti z zakonodajnimi določili. 

Vpeljava SUVI je zajela popis varnostnih zahtev procesov, popis 

informacijskih sredstev, analizo stanja varovanja informacij ter analizo 
tveganja. Dokumentacija SUVI je trenutno v postopku formalnega 

sprejemanja. 
 

PACS/RIS sistem 
 

Poenotenje tehnološke platforme radiološkega IS z bolnišničnim IS 
Birpis21 in posledično zmanjšanje števila strežnikov za RIS in PACS ter z 

njimi povezane stroške. 
 

Z uvedbo novega RIS in PACS sistema smo odpravili podvajanje 

posameznih korakov v delovnem procesu ter pridobili možnost 
samostojnega administriranja delovnega procesa in šifrantov radioloških 

preiskav. Radiologom je omogočen enostaven dostop do celotne 
pacientove zgodovine, tako da radiolog z nekaj kliki dostopa ne samo do 

radioloških izvidov, ampak tudi do vse ostale potrebne pacientove 
dokumentacije: laboratorijskih in ambulantnih izvidov, odpustnih pisem, 

optično prebranih napotnic itd. Posledično je zdravstvena storitev lahko 
opravljena kakovostnejše in strokovno, kar je tudi trajnostni cilj Bolnišnice 

Topolšica za vse zdravstvene storitve, ki jih v bolnišnici izvajamo. 
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Uvedba intraneta Bolnišnice Topolšica 

 

Oblikovanje in uvedba intranetnih strani tvori zelo pomemben segment v 
organizaciji. Pri oblikovanju intranetnih strani mora biti pozornost na 

obstoječih elemenentih, ki tvorijo identiteto organizacije. Inovativno 
oblikovanje združimo z že uveljavljenimi sodobnimi trendi in tako 

izdelamo sodobno ter trajnejšo rešitev. 
 

Po prenovljenem spletnem mestu Bolnišnice Topolšica nam je uspelo 
razviti in uvesti še intranet Bolnišnice Topolšica namenjen internemu 

dostopu do informacij in aplikacij v podjetju. Pomembnejša segmenta 
intraneta sta storitveni center in zbirka dokumentacije neposredno 

povezane z delovnimi procesi v bolnišnici. Za razvoj intranetnih strani je 
bila uporabljena spletna tehnologija ASP.NET, ki temelji na MS Windows 

platformi. 
 

Uvedba IP telefonije in posodobitev DECT sistema 

 
Zagotavljanje zanesljivega in kvalitetnega delovanja telekomunikacijskih 

storitev ob zniževanju stroškov. 
 

V Bolnišnici Topolšica smo uspešno realizirali prehod klasične telefonije na IP 
telefonijo. V sodelovanju s podjetjem Amis smo prav tako prenovili DECT 

sistem brezžične telefonije. Pri prenovi smo upoštevali zmožnost enostavne 
razširitve komunikacijskega omrežja, zanesljivost dostopne kapacitete, ter 

povečanja fleksibilnosti telefonskih rešitev. Z uvedbo smo dosegli zmanjšanje 
stroškov najema opreme, pogovorov in naročnine. 

 

13.14.2. Pralnica in šivalnica 

 
Obseg dela 

 

V obdobju od 01.01.2013 do 31.12.2013 smo v pralnici oprali 250 ton perila.  
Od tega 140 ton perila za Bolnišnico Topolšica in 110 ton perila za zunanji trg. 

Imamo štirinajst rednih zunanjih strank, ki se ukvarjajo z gostinstvom,  
turizmom in wellnessom. Z oglaševanjem smo pridobili tudi nove stranke, 

fizične osebe, ki uporabljajo naše storitve. 
 

V tem obdobju smo v šivalnici zašili za Bolnišnico Topolšica 185 jaken, 165  
hlač, 6 kril in 4 delovne halje za uslužbence. Za bolnike smo zašili 81 

kompletov pižam in 10 spalnih srajc. Pokrpali smo 41.110 kosov perila. 
 

Za trg smo pričeli šivati zavese, naredili smo 19 novih zaves in na 6 naredili 
popravila. Za Šolski center Velenje smo zašili 67 kompletov (jakna, hlače, 

predpasnik rutica in kapa) za dijake, za Zimzelen smo zašili 150 vreč za perilo, 
12 predpasnikov in 150 rjuh. Opravili smo tudi več šiviljskih popravil. 
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Zaposleni 

 

V pralnici je  na dan 31.12.2013 zaposlenih sedem delavk, v šivalnici pa ena 
delavka. Enega delavca smo prerazporedili v enoto vzdrževanja, eni delavki, ki 

je bila zaposlena za določen čas pa se je delovno razmerje izteklo. Število 
zaposlenih smo zmanjšali zaradi manjšega obsega dela za trg. Naša velika 

stranka, Terme Topolšica je odprla svojo pralnico in v drugi polovici leta naših 
storitev ni več uporabljala. 

 
Realizacija načrtovanih aktivnosti 

 
Po planu aktivnosti za leto 2013 smo nabavili nov pralni stroj, ki je varčnejši z 

energijo. Veliko pozornost namenjamo zmanjšanju stroškov.  
 

Tehnološke in organizacijske izboljšave 
 

Osredotočili smo se na zmanjšanje porabe kurilnega olja, ki je za nas največji 

strošek. S tehnološko inovacijo z minimalnim denarnim vložkom smo dosegli 
višjo temperaturo vhodnih vod in s tem prihranili pri kurilnem olju in kemiji. 

Prihranki znašajo 15% pri kemiji in 21%  pri kurilnem olju. 
 

Da bi optimizirali delovne procese smo uvedli nov režim oskrbe perila. Dosegli  
smo večji pregled nad perilom in zmanjšali število prevozov perila. Pripravili  in 

izvedli smo postopke za pridobitev ISO standarda. Pridobili smo pri 
preglednosti in transparentnost postopkov, postavili smo si kazalnike 

kakovosti, ki jim bomo sledili. 
 

Prihodki in odhodki 
 

Prihodki  enote pralnice in šivalnice znašajo za interno realizacijo 129.193,23 
€, lastna izdelava 8.468,36 € in realizacija na trgu 110.529,40 €. Stroški dela 

so 145.787,35 €, materialni stroški 96.528,05 €, amortizacija 13.901,40 € in 

stroški storitev 17.968,86 €. 
 

Z znanjem, izkušnjami in kakovostjo želimo s tržno dejavnostjo postati še 
tesnejši partner na področju lokalne skupnosti in širšega trga.  

 

13.14.3. Kuhinja  

 

Kuhinja bolnišnice Topolšica je v letu 2013 uspešno dosegla zastavljene cilje, 
popestrila jedilnike z BIO izdelki, povečala prodajo jogurtov, sendvičev, malic 

za zaposlene, kosil  ter z strogimi varčevalnimi ukrepi pripeljala do bistveno 
boljših rezultatov. 

 
Poslovanje kuhinje v letu 2013 lahko ocenimo kot uspešno, ne samo zaradi 

dobrih poslovnih rezultatov ampak tudi zaradi uspešnega in zavzetega dela 
vseh naših 10 sodelavcev, ki  se jim za prizadevanja za povečanje 

produktivnosti in delovne učinkovitosti še enkrat zahvaljujem. 
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V mesecu oktobru premestitev tehnologa prehrane pod nabavno službo, od 

oktobra dalje zaposlenih v kuhinji 11 oseb. Strošek dela za izbrano obdobje  
212.202,92 € kar pomeni, za 22.478,65 € manj kot v preteklem obdobju 

(2012). Število odsotnih dni zaradi bolezni je 56 dni v breme delodajalca, kar 
pomeni za 115 dni manj kot leta 2012. 

 
Povprečna vrednost menija na izbrano obdobje 0,58 €, skupno število vseh 

menijev 160,956. 
 

V letu 2013 je bilo poleg obrokov izdanih 10912 raznih dodatkov k prehrani kar 
je za  4.088 več od leta 2012. 

 
Povprečna starost zaposlenih v kuhinji je konec leta znašala 44 let in pol. 

Povprečna starost moških se je dvignila na 38 let. Ženske so pri povprečni 
starosto 47 let starejše od moških za 9 let. 

 

 
Tehnološke in organizacijske izboljšave 

 
Na dan 31.12.2013 je imela kuhinja 543 opravljenih ur manj kot v letu 2012.  

 
 

 2013 2012 2012 - 2013 

Živila 120.575,24 121.144,32 569,08 € 

Papirnata konfekcija 2.229,99 2.498,17 268,18 € 

Čistila 1.314,37 1.420,72 106,35 € 

 

Pisarniški material 1.497,05 2.014,01 516,96 € 

Material za popravila 
in vzdrževanje 

643,21 1.401,71 758,50 € 

Ostali potrošni 

material 

2.256,40 2.552,26 295,86 € 

Pralna sredstva 5.695,37 6.018,51 323,14 € 

Plin 8.676,59 12.877,04 4.200,45 € 

Razne vrečke 207,45 343,06 135,61 € 

Drobni inventar 3.849,10 1.504,79 - 2.344,31 € 

Skupno število 

menijev 

160.956 162.804 1.976 menijev 

Število  obrokov- 

zaposleni in obisk 

13.472  12.932 - 540  obrokov 

Skupno število 
naročenih raznih 

dodatkov za paciente 

10912 68.024  4.088 dodatkov 

Skupna poraba v 

izbranem obdobju 

120.550,34 121.144,32  

Sestavljena solata 1.770 1.448 322 por. 18% 

Kosila- por. 1.083 618 465 por. 43% 

Sendviči kom. 596 360 236 kom. 39% 
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Z ekonomično porabo smo v letu 2013 porabili manj: 
 

- papirnata konfekcija 268,18 €, 

- razne vrečke 135,61 €, 

- čistila  106,35 €, 

- pisarniški material 516,96 €, 

- material za popravila in vzdrževanje 758,50 €, 

- ostali potrošni material 295,86 €, 

- plin 4.200,45 €, 

- pralna sredstva 323,14 €, 

- živila 569,08 €. 

Smo pa v letu 2013 porabili za 2.344,31 € več za drobni inventar, kar je bilo 

izključno porabljeno za RIEBER keramiko od pacientov, ki v letu 2012 ni bila 

naročena. Največji prihranek smo uspeli ustvariti pri porabi plina izključno 
zaradi spremembe načina  dela. 

 
Skupaj je bilo porabljenega 4.824,11 € manj denarja kot v preteklem letu. 

 

13.14.4. Tehnično vzdrževalna enota  

 

V vzdrževalni enoti Bolnišnice Topolšica smo opravljali tekoča vzdrževalna dela, 
ki jih je narekoval proces dela. Poleg vzdrževalnih del smo opravljali tudi 

transportne storitve za notranje in zunanje naročnike. 
 

Notranje transporte opravljamo po veljavnem voznem redu, to so prevozi 
hrane in perila iz obratov Kuhinje ter Pralnice in šivalnice ter druge prevoze za 

oddelke v Planiki. Redne vožnje opravljamo tudi za prevoz materiala 
namenjenega za laboratorijske preiskave v bolnišnico Celje. Veliko dodatnih 

prevozov opravimo za prevoz krvnih pripravkov, ki jih naročajo oddelki naše 
bolnišnice. Redno prevažamo tudi notranjo pošto na relaciji Planika – Zimzelen 

in obratno, po 14 uri pa tudi pošto v Šoštanj. Izvajamo prevoze za sterilizacijo 
v Velenje ter perilo za gostinske obrate v Savinjski dolini in v Velenju. 

 
Vzdrževalna  je delala Planiki ter drugih objektih v lasti bolnišnice sproti, kot so 

narekovale potrebe. V preteklem letu smo aktivno sodelovali pri energetski 

sanaciji bolnišnice, izdelavi, demontaži in montaži pohištva. Dnevno smo 
dežurni v Planiki za potrebe oskrbe s kisikom ter drugih vzdrževalnih del. 

 
Bolnišnica razpolaga s 5 apartmaji, štirimi v Piranu in enem v Barbarigi na 

katerih smo prav tako opravili tekoča vzdrževalna dela. 
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Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:  

Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon.  
 
Odgovorna oseba zavoda:  

prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med in pnevmologije 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 

 
 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (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) 
 

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 

 
 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 
 

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del) 
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013 
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013 
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2013 

- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2013 
 

 
3. Dodatne priloge s strani zavoda: 

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

- Zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12.2013 
- Zbirno poročilo o rednem letnem popisu sredstev in obveznosti do 

virov sredstev na dan 31. 12. 2013 
 

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


 

79 

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 2012 

 
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2013 
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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 31.12.2013 v primerjavi s 

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 2013 Indeks 13/12

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 2.179 2.764 126,85

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0

003 Dolgoročne premoženjske pravice 90.930 91.819 100,98

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 94.583 101,58

01 Popravek vrednosti  AOP 003 33.120 50.057 151,14

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 59.989 44.526 74,22  
 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih 
razmejitev se je v letu 2013 povečala za 2.743 €, zaradi povečanja rezervnega 

sklada etažnih lastnikov v znesku 1.854 € in zaradi nakupa programske 
opreme v znesku 889 €. Zaradi koriščenja rezervnega sklada v višini 1.269 € 

se je nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih 
časovnih razmejitev v letu 2013 povečala skupaj za 1.474 €. Sedanja vrednost 

znaša 44.526 €. 
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Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  

 

                                      v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2012 2013
Indeks 

13/12

020 Zemljišča 133.104 133.104 100,00

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 4.998.448 195,52

029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0 0

02 Skupaj AOP 004 7.536.120 9.978.018 132,40

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 3.165.681 3.272.039 103,36

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin 4.370.439 6.705.979 153,44  
 

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2013 povečala za 2.441.897  € in 

znaša 9.978.018 €. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 3.272.039 €, 
sedanja vrednost znaša 6.705.979 €. 

 
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

- zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – sprememb v letu 2013 ni 
bilo. Stanje zgradb na dan 31.12.2013 znaša 4.846.466 €. 

- zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, 
kmetijska zemljišča, parki - sprememb v letu 2013 ni bilo in stanje 31. 

12. 2013 znaša 133.104 €. 

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 2013
Indeks 

13/12

040 Oprema 5.149.930 5.134.898 99,71

041 Drobni inventar 187.218 173.106 92,46

042 Biološka sredstva 0 0

043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 0 0

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 19 19 97,89

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 5.310.411 99,45

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 4.410.755 4.771.568 108,18

053
Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 

sredstva v tuji lasti
0 0

04-05 Sedanja vrednost opreme 928.801 538.843 58,01  
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Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v 

letu 2013 zmanjšala za 29.144 € in znaša 5.310.411 €. Odpisana vrednost 

znaša 4.771.568 €, sedanja vrednost znaša 538.843 €. 
 

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 
 

                                        v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2012 2013
Indeks 

13/12

060 Naložbe v delnice v državi 20.823 20.823 100,00

061 Naložbe v delnice v tujini 0 0

062 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi 0 0

063 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 0 0

065
Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,

umetniška dela
0 0

069
Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih

naložb
0 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 2013 enake kot so bile v letu 2012 in 

znašajo 20.824 €. 
 

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

 
Dolgoročno danih posojil in depozitov v letu 2013 nismo izkazovali. 

 
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 

 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja v letu 2013 nismo izkazovali.  

 
 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

 
 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive 
vrednostnice (AOP 013) 

 

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice  na dan 31. 12. 
2013 znašajo 280 €, 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. 2013 znašajo 22.578 EUR. 
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Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 154.083 €. Stanje terjatev predstavlja 
1,65 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v 15 dneh, 

oziroma v skladu z pogodbenimi roki in v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.  

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 se je vrednost terjatev do kupcev 

zmanjšala za 46.690 €.  
 

Neplačane zapadle terjatve na dan 31. 12. 2013 znašajo 105.692 €. Terjatve, 
ki zapadejo v plačilo, tekoče terjamo in pošiljamo opomine. Bolnišnica ima 

vložene zahtevke za e-izvršbe v višini 68.273 €, za ostala plačila, pa se 
bolnišnica dogovarja o možnosti in načinu plačila. 

 
Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih       v EUR 
Zap.št Naziv uporabnika Datum terjatve Valuta Znesek Plačilo

1. Majerski Josip 31.12.2010 že zapadlo in je v 

postopku izvržbe
27.202,68

2. Ledinek Marjan, s.p.
že zapadlo in je v

postopku izvržbe
24.286,93

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

28.2.2013 3.4.2013 5.248,54 še ni poravnano

30.4.2013 29.5.2013 9,24 še ni poravnano

30.11.2013 31.12.2013 879,08 2.1.2014

30.11.2013 31.12.2013 5.734,07 2.1.2014

31.12.2013 27.1.2014 4.117,87 28.1.2014

31.12.2013 27.1.2014 4.000,03 28.1.2014

30.11.2013 2.1.2014 27,04 2.1.2014

30.11.2013 2.1.2014 57,64 2.1.2014

31.12.2013 20.1.2014 12.011,81 20.1.2014

31.12.2013 20.1.2014 6.574,09 20.1.2014

30.11.2013 31.12.2013 5.751,29 6.1.2014

31.12.2013 27.1.2014 1.881,09 14.1.2014

31.12.2013 27.1.2014 5.249,65 14.1.2014

Adriatic Slovenica, d.d.

Triglav zdr. zavarovalnica5.

Vzajemna4.

 
 

 
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 

Danih predujmov in varščin na dan 31.12.2013 nismo imeli.  
 

 
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta (AOP 017) 
 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 
31.12.2013 znašajo 936.239 € in so se v primerjavi z letom 2012 zvišale za 

309.400 €. 

Med terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo terjatve 

do uporabnikov ZZZS-ja, občin in drugih zavodov.  
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V februarju 2014 smo izdali dokončen obračun za obvezni del zdravstvenih 

storitev za leto 2013. Neplačan del storitev za obvezni del zdravstvenih storitev 

znaša 528.157 € in zapade v plačilo 6.3.2013. 
 

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih       v EUR 

Zap.št Naziv uporabnika Datum terjatve Znesek Plačilo

30.11.2012 52.196,25 v januarju

31.12.2012 882.386,88 delno v februarju

3.12.2013 453,60 v januarju

31.12.2013 637,13 v januarju in februarju

3. UKC Maribor 31.7.2012 258,68 še ni poravnano

4. Občina Šmartno ob Paki 31.12.2013 218,88 v februarju

2. Občina Šoštanj

1. ZZZS OE Ravne na Koroškem

 
 
 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
 

V letu 2013 ne izkazujemo kratkoročnih finančnih naložb. 
 

 
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

 
Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2012 znašajo 2.070 €. 

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 31.12.2013 znašajo 9.843 € in so 

naslednje: 
v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2012 2013
Indeks 

13/12

170
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih

institucij
29.835 8.952 30,01

174
Terjatve za vstopni davek na dodano

vrednost
765 891 116,47

175 Ostale kratkoročne terjatve 0 0

179
Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih

terjatev
0

17 SKUPAJ 30.599 9.843 32,17  
 

 

 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013 znašajo 91.767 €: 
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v EUR, brez centov 

 

konto Naziv konta 2012 2013
Indeks 

13/12

190 Kratkoročno odloženi odhodki 4.204 91.767 2182,85

191 Prehodno nezaračunani prihodki 0 0

192 Vrednotnice 0 0

199 Druge aktivne časovne razmejitve 0 0

19 SKUPAJ 4.204 91.767 2182,85                               
                         
 

C) ZALOGE  
 

Zaloge zadoščajo za 12,52 dnevno poslovanje.  
Stanje zalog na dan 31.12.2013 znaša 51.776 € in so naslednje: 

 
v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2012 2013
Indeks 

13/12

30 Obračuna nabave materiala 0 0

31 Zaloge materiala 71.471 51.776 72,44

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 41.528 72,18

Živila 2.060 2.003 97,23

Gorivo 0 0

Plin 0 0

Kisik 0 0

Les 6.614 5.616 84,91

Ostalo 5.259 2.629 49,99

Skupaj 71.471 51.776 72,44

Indeks                              

R13/R12

Zaloge v evrih brez centov
Realizacija 

2012

Realizacija 

2013
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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) 
 

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2013 
znaša 2.316 € in se nanaša na naslednje prejete predujme: 

 
          v EUR, brez centov 

Zap.š

t 

 Plačnik predujma-

varščine 

Namen   Znesek 

1 LEK d.d. 

Donacija za 

izobraževanje, ki je 
bila vrnjena v letu 

2014 

700 

2 Veronika Lah s.p. 
Predujem za najem 
poslovnega prostora 

1.616 

 
 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2013 znašajo 520.096 € 
in se nanašajo na: 

 obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 394.307 €. 

Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 
2014; 

 obveznost za izplačilo prvega dela razlike v plači zaradi odprave tretje 
četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v višini 

125.789 €. Obveznost do zaposlenih bo predvidoma v celoti 
poravnana 28.2. 2014. 

 
 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2013 znašajo            
1.703.820 €. 

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni, odvisno od 
sklenjenih pogodb in od likvidnosti zavoda.  

Zaradi težav z likvidnostjo smo v letu 2013 zamujali s poravnavo obveznosti v 

dogovorjenih plačilnih rokih. Z dobavitelji se dogovarjamo za plačila in odpise 
zamudnih obresti. Zapadle obveznosti izkazujemo v višini 1.336.747 €. 

 
 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 
038) 
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2013 znašajo 

160.127 € in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
 

                                               v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2012 2013
Indeks 

13/12

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 75.785 100.783 132,99

231 Obveznosti za DDV 122.813 1.011 0,82

231
Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih

menic in drugih plačilnih instrumentov
0 0

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 55.424 58.333 105,25

235
Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov

zaposlenih
0 0

23 SKUPAJ 254.022 160.127 63,04  
 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta (AOP 039) 

 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 

31.12.2013 znašajo 684.687 € in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
 

                                     v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2012 2013
Indeks 

13/12

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 323 736 227,62

241
Kratkoročne obveznosti do proračunov

občin
252 135 53,57

242
Kratkoročne obveznosti do posrednih

uporabnikov proračuna države
379.884 644.127 169,56

243
Kratkoročne obveznosti do posrednih

uporabnikov proračunov občin
8.758 34.932 398,85

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 1.091 4.757 435,85

- ZZZS 1.091 4.757 435,85

- ZPIZ 0 0

24 SKUPAJ 390.309 684.687 175,42  
 

Izkazan znesek na dan 31.12.2013 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 31.12.2013 neporavnanih zapadlih 

obveznosti v znesku 622.380 €, zaradi nezadostnih likvidnih sredstev. 

Seznam neplačanih obveznosti na dan 31.12.2013 je priloga tega poročila. 
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Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 

 

Stanje kratkoročnih kreditov znaša 2.424.955 €, in sicer v višini 1.984.955 € 
za namen pokrivanje obveznosti iz naslova energetske sanacije, v višini 

440.000 € pa za plačila dobaviteljem. 

Kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil nimamo. 

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2013 po kreditodajalcih in 
namenih je naslednje: 

 
                                      v EUR, brez centov 

Zap.š

t 

 Kreditodajalec Namen   Znesek 

1 
HYPO ALPE ADRIA 

BANK 
Energetska sanacija 847.223 

2 POŠTNA BANKA Energetska sanacija 400.000 

3 EZR 

Za plačilo 

neplačanih 
obveznosti do 

dobaviteljev 

440.000 

4 ESOTECH d.d. Energetska sanacija 424.801 

 
ELEKTRO 

JEZERNIK 
Energetska sanacija 85.934 

 KREVZEL d.o.o. Energetska sanacija 136.274 

 KLIMA CELJE  Energetska sanacija 90.723 

 
Za najetje kreditov po stanju na zadnji dan obračunskega obdobja je 

Bolnišnica Topolšica pridobila pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje in  
soglasje Ministrstva za finance . 

 
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 

 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene 
v predhodni tabeli in znašajo 11.951 €.  

       v EUR, brez centov 

Zap.š

t 

 Kreditodajalec Namen   Znesek 

1 
HYPO ALPE 
ADRIA BANK 

Energetska sanacija 6.383 

2 POŠTNA BANKA Energetska sanacija 2.039 

4 
ELEKTRO 

JEZERNIK 
Energetska sanacija 1.809 

5 KLIMA CELJE  Energetska sanacija 384 

6 CIGRAD Energetska sanacija 1.336 

 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja, ki se nanašajo na zamudne obresti 
znašajo 27.818 €. 
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Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki 
 

Bolnišnica ne izkazuje postavk za podskupino kontov 290. 
 

 
Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 

 
Bolnišnica ne izkazuje postavk za podskupino kontov 291    

                
 

 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

 

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki 
 

        v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 

stanje na dan 31.12.2012 244.529

amortizacija za PACS RIS SISTEM -74.140

prenos na prihodke - koriščenje sredstev invalidov -92.652

odstopljeni prispevki invalidov 19.237

sredstva za pokrivanje amortizacije -21.203

stanje na dan 31.12.2013 75.771  
 

Na kontu skupine 92 imamo knjižena sredstva za pokrivanje amortizacije in 

odstopljene prispevke za invalide.  

 
Prenos odstopljenih prispevkov za invalide na prihodke v višini 15.447 € je bil 

realiziran zaradi pokrivanja stroškov dela pri nadomeščanju invalidov v času 
bolniškega staleža, prenos sredstev v višini 77.205 € 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 €, leta 2007 v znesku 39.377 €, leta 2008 v znesku 

41.346 €, leta 2009 v znesku 51.539 €, leta 2010 v znesku 42.302 €, leta 
2011 v znesku 26.923 €, leto 2012 v znesku 19.662 € in 2013 v znesku 

19.237 €. Sredstva so namenjena za izboljševanje pogojev dela invalidov. 
 

Sredstva za pokrivanje amortizacije v višini 21.203 € so namenjena pokrivanju 
stroškov vzdrževanja medicinske opreme (popravilo CT aparata). 
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Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene 

nadomeščanju stroškov amortizacije 

 
        v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 

stanje na dan 31.12.2012 165.939

pokrivanje amortizacije za donirane aparate -86.794

prejete donacije za nabavo osnovnih sredstev 10.235

prenos sredstev CT -38.552

stanje na dan 31.12.2013 50.828  
 

Del donacij v znesku 40.593 € se nanaša na že pridobljena opredmetena 

osnovna sredstva, del donacij v znesku 10.235 € pa je namenjenih za nabavo 
opredmetenih osnovnih sredstev. 

Znesek v višini 38.552 € je namenjen za delno pokrivanje vzdrževanja CT. 

 
 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 
 

 
Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova 

dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov 
 

Bolnišnica ne izkazuje postavk za skupino kontov 93. 
 

           
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

 
Bolnišnica ne izkazuje postavk  za skupino kontov 96. 

 

            
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

 
Bolnišnica ne izkazuje postavk  za skupino kontov 97. 

 
            

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva  

 
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva na dan 31.12.2013 znaša 3.364.974 €. 
 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 
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v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 

stanje na dan 31.12.2012 2.391.909

prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja 0

povečanje sredstev v upravljanja - najemnine stanovanj 1.130

42.704

0

stanje na dan 31.12.2013 3.407.678

prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev 

(energetka sanacija)

prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za 

investicije

zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme 

obveznosti do virov sredstev (konto 4629)

1.141.743

-169.808

 
 

Obveznosti za neopredmetena  sredstva in opredmetena osnovna sredstva in 

drugi viri so za 1.015.769 € višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika 
predstavlja: 

1.141.743 € namenska sredstva za energetsko sanacijo 
1.130 € najemnine stanovanj 

42.704 € poslovni izid preteklih let za investicije 
-169.808 € amortizacija 

 
 

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 
        

     v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

stanje na dan 31.12.2012 20.823 

stanje na dan 31.12.2013 20.823 

 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 20.823 €. V primerjavi z 
letom 2012 se niso spremenile. Predstavljajo 197 delnic Terme Topolšica.  

 
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki  

 
v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK

stanje na dan 31.12.2012 (kto 985) 44.604

-42.704

stanje na dan 31.12.2013 1.900

- 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)
0

- 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)
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Stanje na dan 31. 12. 2012 (konto 985) je 44.604 EUR. Na podlagi sklepa 

Sveta zavoda se poslovni izid iz preteklih let v znesku 42.704 EUR nameni za 

sofinanciranje investicije v nepremičnine – za izvedbo projekta Energetska 
sanacija stavb Bolnišnice Topolšica. Znesek 1.900 EUR predstavlja presežek 

prihodkov nad odhodki – nerazporejeni del. 

 

 

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 

 

v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK

stanje na dan 31.12.2012 (kto 986) 0

0

stanje na dan 31.12.2013 -512.065

- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev 

po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980

+ presežek prihodkov nad odhodki - nerazporejen 

- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštavanjem davka od 

dohodkov

- presežek prihodkov iz prejšnih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja

1.900

-513.965

 

Presežek odhodkov nad prihodki za tekoče leto znaša 513.965 € in se bo 
predvidoma zmanjšal na podlagi sklepa Sveta zavoda za nerazporejeni 

prihodek iz preteklih let v znesku 1.900. 

 

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 2013 je v prilogi tega poročila 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je izdelan v skladu z 

računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. 
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V spodnji tabeli je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2013, 

realizacija za leta 2013 ter primerjava realizacije 2012. 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 2013 beležili presežek odhodkov nad 
prihodki v znesku  513.965 €. 

v EUR 

 R13 / Plan13 R13 / R12 

Prihodki od poslovanja

 - višina v EUR 9.162.171,97 9.823.791,11 10.025.211,88 93,27 91,39

 - delež v P 97,87% 97,99% 97,14%

Finančni prihodki

 - višina v EUR 1.787,52 4.000,00 3.987,80 44,69 44,82

 - delež v P 0,02% 0,04% 0,04%

Drugi prihodki

 - višina v EUR 197.610,95 197.599,40 291.578,91 100,01 67,77

 - delež v P 2,11% 1,97% 2,83%

Prihodki skupaj

 - višina v EUR 9.361.570,44 10.025.390,51 10.320.778,59 93,38 90,71

Materialni stroški (kto 460 in 461)

 - višina v EUR 3.310.221,12 3.426.913,10 3.761.930,14 96,59 87,99

 - delež v O 33,52% 34,18% 36,46%

Stroški dela

 - višina v EUR 6.099.632,10 6.056.995,47 6.170.365,60 100,70 98,85

 - delež v O 61,77% 60,42% 59,80%

Amortizacija

 - višina v EUR 294.491,87 321.828,14 321.435,05 91,51 91,62

 - delež v O 2,98% 3,21% 3,12%

Ostali drugi stroški

 - višina v EUR 35.863,80 29.381,15 29.381,15 122,06 122,06

 - delež v O 0,36% 0,29% 0,28%

Finančni odhodki

 - višina v EUR 126.482,19 170.959,40 19.374,65 73,98 652,82

 - delež v O 1,28% 1,71% 0,19%

Drugi odhodki

 - višina v EUR 8.372,76 14.005,45 14.005,45 59,78 59,78

 - delež v O 0,08% 0,140% 0,136%

Prevrednotovalni poslovni odhodki

 - višina v EUR 471,36 5.307,80 2.386,10 8,88 19,75

 - delež v O 0,00% 99,95% 99,98%

Odhodki skupaj

 - višina v tisoč EUR 9.875.535,20 10.025.390,51 10.318.878,14 98,51 95,70

"Poslovni izid":

 - višina v EUR -513.964,76 0,00 1.900,45 -27.044,37

 - delež v P -5,49% 0,00% 0,40%

Vrsta prihodka oz. odhodka 

(fakturirana realizacija)

Realizacija 

2013         
PLAN 2013

INDEKS
Realizacija 

2012         
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2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 

Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so znašali 9.361.570 € in so bili za    
9,29 % nižji od doseženih v letu 2012 in 6,62 %  nižji od načrtovanih.  

 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 97,87 %, prihodki od financiranja 0,02 %, 

izredni prihodki 2,11 %  glede na celotne prihodke za leto 2013. 
 

Finančni prihodki so znašali 1.788 € in predstavljajo 0,02 % delež v celotnih 
prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti od stanja na TRR-ju in za 

plačilo zamudnih obresti. 
 

Neplačani prihodki znašajo 1.017.460 € (stanje terjatev, ki so izkazane kot 
prihodek tekočega leta). Od tega je neplačan prihodek od ZZZS v znesku 

943.583 €. V celotnem prihodku predstavljajo 10,80 %, kar pomeni, da se 
plačila realizirajo v enomesečnem roku. Terjatve, ki zapadejo v plačilo, tekoče 

terjamo in pošiljamo opomine. 

                                         v EUR, brez centov 
Realizacija FN Realizacija

2012 2013 2013

iz obveznega zavarovanja 8.436.068 8.217.325 7.894.230 96,07 84,33

iz dodatnega prost.zavarovanja 957.714 674.683 761.989 112,94 8,14

iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od

nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih

plačnikov in od konvencij   

69.498 69.498 70.256 101,09 0,75

drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 561.932 562.285 435.696 77,49 4,65

finančni prihodki 3.988 4.000 1.788 44,70 0,02

prihodki od prodaje blaga in materiala 291.579 197.599 197.611 100,01 2,11

SKUPAJ PRIHODKI 10.320.779 9.725.390 9.361.570 96,26 100,00

PRIHODKI
IND 

real.13/FN 13

STRUKTURA 

2013

 

 

Prihodki iz obveznega zavarovanja, ki so pridobljeni od ZZZS na osnovi 
pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev in prihodki od izvajanja programa 

SVIT predstavljajo 84,33 % vseh prihodkov in so izkazani v višini 7.894.230 €. 
V primerjavi z finančnim načrtu so nižji za 3,93 %. 

 

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo 

vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in sicer Vzajemni 
d.v.z., Zdravstveni zavarovalnici Triglav, Adriatic Slovenici in ZZZS za kritje 

plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev socialno ogroženih oseb. V letu 

2013 so izkazani v višini 761.989 € in so v primerjavi s finančnim načrtom višji 
za 12,94 %. 

 

Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od samoplačnikov, od 

ostalih plačnikov, od konvencij so izkazani v višini 70.256 € in so v primerjavi z 
finančnim načrtu višji za 1,09 %.  
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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 2013 so izkazani v višini 435.696 € in so v 

primerjavi z finančnim načrtu nižji za 22,51 %. 

 

Finančni prihodki so v letu 2013 znašali 1.788 € 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 2013 so znašali 197.611 €. 
 

 
2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

 
Celotni odhodki doseženi v letu 2013 so znašali 9.875.535 € in so bili za     

4,30 % nižji od doseženih v letu 2012 in 1,49 % nižji od načrtovanih.  
 

Iz spodnje tabele je razviden delež posameznih stroškov v celotnih odhodkih. 
Največji delež zajemajo stroški dela in sicer 61,77 %, stroški materiala     

18,25 % ter stroški storitev 15,27 %. 
v EUR, brez centov 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Stroški materiala 1.901.593 18,43% 1.801.844 18,25% 94,75

Stroški storitev 1.860.337 18,03% 1.508.377 15,27% 81,08

Stroški dela 6.170.366 59,80% 6.099.632 61,77% 98,85

Amortizacija 321.435 3,12% 294.492 2,98% 91,62

Ostali drugi stroški 29.381 0,28% 35.864 0,36% 122,06

Finančni odhodki 19.375 0,19% 126.482 1,28% 652,82

Drugi odhodki 14.005 0,14% 8.373 0,08% 59,78

Prevrednotovalni poslovni odhodki 2.386 0,02% 471 0,00% 19,75

C e l o t n i    o d h o d k i 10.318.878 100,00% 9.875.535 100,00% 95,70

Indeks 

real.13/real.12

V r s t a    o d h o d k a
Realizacija 2012 Realizacija 2013

 
 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 
 

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  (AOP 871) so v letu 2012 

znašali 3.761.930 € 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 %.  
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Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2013 

znašali 1.801.844 € in so bili za 5,37 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 

2,11 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 
18,24 %.  

v EUR, brez centov 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Zdravila 518.054 27,24% 490.249 27,21% 94,63

Obvezilni in sanitetni material 382.298 20,10% 352.607 19,57% 92,23

Ostali zdravstveni material 461.849 24,29% 386.995 21,48% 83,79

Živila 124.079 6,53% 121.164 6,72% 97,65

Drobni inventar 28.143 1,48% 31.863 1,77% 113,22

Material za popravila in vzdrževanje 97.567 5,13% 161.819 8,98% 165,85

Stroški porabljene energije 91.159 4,79% 91.003 5,05% 99,83

Porabljen drug material 198.443 10,44% 166.144 9,22% 83,72

Stroški materiala skupaj 1.901.593 100,00% 1.801.844 100,00% 94,75

Stroški materiala
Realizacija 2012 Realizacija 2013 Indeks 

real.13/real.12

 
  
 

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 
1.508.377 € in so bili za 18,92 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 4,91 % 

nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 15,27 %.  
 

v EUR, brez centov 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Zdravstvene storitve 430.483 23,14% 406.710 26,96% 94,48

Intelektualne storitve 617.363 33,19% 445.694 29,55% 72,19

Storitve vzdrževanja 407.418 21,90% 314.054 20,82% 77,08

Komunalne in prevozne storitve 159.764 8,59% 142.006 9,41% 88,88

Zavarovalne premije, zakupnine (najemnine) 48.562 2,61% 72.642 4,82% 149,58

Povračila stroškov v zvezi z delom 151.986 8,17% 95.429 6,33% 62,79

Druge storitve 44.761 2,41% 31.841 2,11% 71,14

Stroški storitev skupaj 1.860.337 100,00% 1.508.377 100,00% 81,08

Stroški storitev
Realizacija 2012 Realizacija 2013 Indeks 

real.13/real.12

 
 

 
Stroškov za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih 

pogodb ter preko s.p. in d.o.o beležimo v višini 277.303 €.  
 

Spodnja tabela prikazuje znesek izplačil preko podjemnih pogodb za 
zdravstvene storitve. 

 

Vrste zdravstvenih 
storitev 

Strošek v letu 2013 Število izvajalcev 

lastni zaposleni 17.078 2 

zunanji izvajalci 197.922 39 
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Med stroški za opravljanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb je 

največji strošek za vodenje projekta Energetske sanacije. 

 

Vrste storitev, ki se opravljajo 

preko zunanjih izvajalcev za 
nezdravstvene storitve 

Strošek v letu 

2013 

Število 

zunanjih 
izvajalcev 

Vodenje projekta Energetske sanacije 73.284 1 

Nadomeščanje  3.222 1 

 

Podrobnejša obrazložitev je navedena v poglavju 12.1.2 Ostale oblike dela. 
 

 

2.) STROŠKI DELA so v letu 2013 znašali 6.099.632 € in so bili za 1,15 % 
nižji od doseženih v letu 2012 in za 0,70 % višji od načrtovanih. Delež v 

celotnih odhodkih znaša 61,77 %.  
v EUR, brez centov 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Plače in nadomestila plač 4.742.562 76,86% 4.712.573 77,26% 99,37

Prispevki delodajalcev 766.940 12,43% 755.967 12,39% 98,57

Drugi prejemki delavcev 143.987 2,33% 192.562 3,16% 133,74

Povračila stroškov prevoza 221.566 3,59% 203.000 3,33% 91,62

Povračila stroškov prehrane 195.536 3,17% 183.088 3,00% 93,63

Premije DPKZ 99.642 1,61% 52.441 0,86% 52,63

Drugi stroški dela 132 0,00% 0 0,00% 0,00

Stroški dela skupaj 6.170.366 100,00% 6.099.632 100,00% 98,85

Stroški dela
Realizacija 2012 Realizacija 2013 Indeks 

real.13/real.12

 
 

V letu 2013 je strošek za izplačilo prvega dela razlike zaradi odprave tretje 

četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev znašal 146.621 
EUR in 20.220 € zamudnih obresti. Znesek bo predvidoma poravnan 

28.2.2014. 
 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je znašalo 
227,30 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 7,99 

zaposlenih oz. za 3,40 %. 
 

Povprečna bruto plača je znašala 1.531 € in se je zmanjšala v primerjavi s 
preteklim letom za 1,23 % in je v primerjavi s planirano za 6,70 % manjša. 

 
V preteklem letu je bilo izplačano regresa za letni dopust na delavca v znesku 

426 za leto 2013 in 284 € poračuna za leto 2012.  
 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana 

za 15.993 delovnih ur, v breme ZZZS 11.856 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 
4.088 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 6,73 % obračunanih 

delovnih ur. 
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3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 

2013 znašali 294.492 EUR in so bili za 8,38 % nižji od doseženih v letu 2012 in 
za 8,49 % nižji od načrtovanih.  

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,98 %.  
 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 621.088 €:  
 

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 294.492 EUR (končni 
rezultat skupine 462), 

‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva 
prejeta v upravljanje znaša 169.808 EUR (podskupina 980) in  

‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  83.342 EUR 
(podskupina 922). 

Odpis opreme pod 500 € je v letu 2013 znašala 18.391 €. Delež odpisa opreme 
v celotnem strošku amortizacije je 6,24 %. 

 

4.) REZERVACIJE v letu 2013 niso bile obračunane. 
 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2013 obračunani v znesku 35.864 
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 2013 znašali 126.482 € in predstavljajo 

plačila obresti za najete kratkoročne kredite v znesku 67.935 € in za najete 
kredite za tekočo likvidnost 56.675 €. Ostali finančni odhodki (stroški kreditov, 

izravnave) so 1.872 €. 
 

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2013 znašali 8.373 €, in so nastali zaradi 
denarnih kazni in odhodkov iz preteklih let. 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2013 znašali 471 
€ in so nastali zaradi odpisa neizterljivih terjatev. 

 
 

2.3. POSLOVNI IZID 
 

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih 
oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 

513.965 €.  

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2012 ni bil obračunan.  

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak 
izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 986. 

Razlika izhaja zaradi nerazporejenega in neporabljenega poslovnega izida iz 
preteklih let. 
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Bolnišnica Topolšica v letu 2013 ni posebej  izkazovala poslovni izid po 

organizacijskih enotah. Knjiženje stroškov in prihodkov po posameznih enotah 

smo sicer izvajali vendar bomo v letu 2014 ta sistem dopolnjevali tako, da 
bomo lahko te podatke smiselno prikazovali za notranje in zunanje poročanje.  

 
Vzroki za negativni poslovni izid so pojasnjeni v poglavju 4.3.. Sanacijski načrt 

za odpravo vzrokov presežka odhodkov nad prihodki bo pripravljen skupaj s 
finančnim načrtom za leto 2014, predvidoma v mesecu marcu 2014. 

 

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 1.000.345 
EUR in se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki razlikuje od 

prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov za 486.380 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.  
 

Spodnja tabela prikazuje prilagojen izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu denarnega toka. 

 
v EUR, brez centov 

Prihodki za izvajanje javne službe 9.766.647 9.363.840 104,30

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 208.498 303.625 68,67

Prihodki skupaj 9.975.145 9.667.465 103,18

Odhodki za izvajanje javne službe 10.791.244 9.569.275 112,77

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 184.246 254.781 72,32

Odhodki skupaj 10.975.490 9.824.056 111,72

Presežek prihodkov nad odhodki

Presežek odhodkov nad prihodki 1.000.345 156.591 638,83

Vrsta prihodka oz. odhodka
Realizacija 

2013

Realizacija 

2012

Indeks 

R13/R12

 
 

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 (97,22 % javna služba; 2,78 % 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 
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zdravila, kri in krvni derivati, serumi ter stroški zdravstvenih storitev in so 

evidentirani na javno službo.  

 
Izplačilo tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah na denarni tok v letu 

2013 ni vplivalo, ker bo izplačilo v letu 2014. So se pa načrtovani stroški dela 
za leto 2013 povišali za 146.621 €, kar predstavlja 2,41 % vseh evidentiranih 

stroškov dela za leto 2013.  
 

Bolnišnica Topolšica je likvidnostne težave v letu 2013 premoščala z 
najemanjem kratkoročnih posojil. Prav tako se je dogovarjala z dobavitelji o 

zamiku plačil ter se tako izognila vložitvam izvršb v letu 2013. V preteklem letu 
smo izvedli številne aktivnosti, da bi lahko najeli dolgoročni kredit, s katerim bi 

uskladili ročnost finančnih virov, ki so bili potrebni za financiranje investicije v 
energetsko obnovo stavb. 

 
Stanje in struktura zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov 

enotnega kontnega načrta (EKN):  

v EUR, brez centov 

Neporavnane obveznosti 

glede na zapadlost

konto 22 - kratkoročne 

obveznosti do dobaviteljev

konto 24 - kratkoročne 

obveznosti do uporabnikov EKN

Skupaj stanje na dan 31. 

12. 2013

zapadle do 30 dni 177.911 47.621 225.532

zapadle od 30 do 60 dni 185.810 47.788 233.598

zapadle od 60 do 120 dni 258.035 76.194 334.229

zapadle nad 120 dni 714.990 450.777 1.165.767

Skupaj 1.336.747 622.380 1.959.126  
 

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 2013 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 letu 2013 pridobila kratkoročne kredite v skupnem 
znesku 2.861.176 EUR za potrebe energetske sanacije in za premostitev 

likvidnostnih težav. V istem letu je vrnila kratkoročnih kreditov v višini 
1.492.840 €. V letu 2013 se je torej dodatno zadolžila za 1.368.336 €. 

 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

po vrstah dejavnosti  

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -522.175 EUR, iz naslova 

izvajanja tržne dejavnosti pa 8.210 EUR. 

Delež celotnih prihodkov bolnišnice za izvajanje javne službe znaša 97,22 %, 

realizirani celotni prihodki v primerjavi s planiranimi so nižji za 6,12 %, v 
primerjavi z letom 2012 pa so nižji za 8,87 %. 
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Delež celotnih prihodkov iz naslova prodaje proizvodov (blaga) in storitev na 

trgu znaša 2,78 %, realizirani prihodki so za 21,34 % nižji od planiranih 

prihodkov, v primerjavi z letom 2012 pa so nižji za 22,03 %. 
 

v EUR, brez centov 

Prihodki Odhodki

Davek 

od 

dohodka

Poslovni 

izid
Prihodki Odhodki

Davek 

od 

dohodka

Poslovni 

izid

Javna služba 9.101.612     9.623.787     -   -522.175     9.987.377     9.990.439     # # -    3.062     

Tržna dejavnost 259.958        251.748        -         8.210     333.402        328.439        # #      4.962     

Skupaj zavod 9.361.570     9.875.535     -   -513.965     10.320.779   10.318.878   # #      1.900     

Vrsta dejavnosti

LETO 2013 LETO 2012

 
 

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 (97,22 % javna služba; 2,78 % 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, alkohol, prehrambne in 
dietetske izdelke, obvezilni in sanitetni material kri in krvni derivati, serumi, 

porabljen kisik, ter stroški zdravstvenih storitev in stroški intelektualnih 
zdravstvenih storitev, so evidentirani na javno službo.  

 
v EUR, brez centov 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Prihodki od poslovanja - JS 8.914.435 95,22% 9.698.634 93,97% 91,91

Prihodki od poslovanja - Trg 247.737 2,65% 326.578 3,16% 75,86

Finančni prihodki - JS 239 0,00% 552 0,01% 43,29

Finančni prihodki - Trg 1.548 0,02% 3.436 0,03% 45,06

Drugi prihodki - JS 186.938 2,05% 288.191 2,89% 64,87

Drugi prihodki - Trg 10.673 0,11% 3.388 0,03% 315,04

Celotni prihodki 9.361.570 100,00% 10.320.779 100,00% 90,71

Celotni prihodki - JS 9.101.612 97,22% 9.987.377 96,77% 91,13

Celotni prihodki - Trg 259.958 2,78% 333.402 3,23% 77,97

Vrsta prihodka  (JS, Trg)                                                    Realizacija 2013 Realizacija 2012 Indeks 

real13./real12
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Prikaz celotnih prihodkov za izvajanje javne službe 

 

v EUR, brez centov 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Prihodki po pogodbi z ZZZS 8.677.075 95,34% 9.419.793 94,32% 92,12

Prihodki zdravstvenih storitev iz JF 41.150 0,45% 39.061 0,39% 105,35

Sredstva za specilalizacije in pripravnike (JF - ZZZS) 169.492 1,86% 210.525 2,11% 80,51

Provizije PZZ 4.647 0,05% 5.892 0,06% 78,87

Lastna realizacija (delež) 22.070 0,24% 23.362 0,23% 94,47

Finančni prihodki 239 0,00% 552 0,01% 43,29

Drugi prihodki 186.938 2,05% 288.191 2,89% 64,87

Skupaj prihodki za izvajanje JS 9.101.612 100,00% 9.987.377 100,00% 91,13

Vrsta prihodka  -  JS
Realizacija 2013 Realizacija 2012 Indeks 

real13./real12

 

 

Prikaz celotnih prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 

 

v EUR, brez centov 

višina v EUR delež višina v EUR delež

Prihodki od zdravstvenih storitev 19.650 7,56% 20.162 6,05% 97,46

Prihodki od nezdravstvenih storitev 220.767 84,92% 305.630 91,67% 72,23

Lastna realizacija (delež) 7.320 2,82% 787 0,24% 930,50

Prodaja materiala in blaga (dejansko) 0 0,00% 0 0,00% #DEL/0!

Finančni prihodki 1.548 #DEL/0! 3.436 1,03% 45,06

Drugi prihodki 10.673 4,11% 3.388 1,02% 315,04

Skupaj prihodki od prodaje proizvodov 

in storitev na trgu
259.958 100,00% 333.402 100,00% 77,97

Vrsta prihodka  -  Trg
Realizacija 2013 Realizacija 2012 Indeks 

real13./real12

 

 

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 2013 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 
 

 
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S 

SKLEPI SVETA ZAVODA 

 
Svet zavoda je sprejel sklep o porabi poslovnega izida na 18. Seji dne 26. 2. 

2013 - pri obravnavi letnega poročila, so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli 
sklep, da se sredstva poslovnega izida iz preteklih let znesku 42.704,47 EUR 
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namenijo za sofinanciranje investicije v nepremičnine – za izvedbo projekta 

Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica.  

 
 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V 
LETU 2013  

 
V letu 2013 beležimo presežek odhodkov nad prihodki v znesku 513.965 € in 

predlagamo, da se zmanjša za nerazporejeni prihodek iz preteklih let v znesku 
1.900 €. 

 
 

 
Sklep o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida je bil sprejet na 

25. seji Sveta zavoda Bolnišnice Topolšica, dne 27.2.2014. 
 

 
Datum: 20. februar 2014 

 
 

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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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 7.310.171 5.380.053

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 94.583 93.109

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 50.057 33.120

02 NEPREMIČNINE 004 9.978.018 7.536.121

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 3.272.039 3.165.681

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 5.310.411 5.339.556

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 4.771.568 4.410.755

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 1.216.860 984.502

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 280 279

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 22.578 118.504

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 154.083 200.773

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 936.239 626.839

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 2.070 3.303

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 9.843 30.599

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 91.767 4.205

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 51.775 71.471

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 51.775 71.471

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 8.578.806 6.436.026

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 5.535.770 3.568.221

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 2.316 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 520.096 405.760

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 1.703.820 1.451.180

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 160.127 254.022

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 684.687 390.309

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 2.424.955 1.056.619

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 39.769 10.331

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
044 3.043.036 2.867.805

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 126.599 410.468

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 3.407.678 2.391.909

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 20.824 20.824

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 44.604

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 512.065 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)
060 8.578.806 6.436.026

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 31.12.2013

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 ######## 7.454.467 2.550.621 0 136.979 136.979 608.974 7.275.833 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 90.930 33.120 890 0 0 0 16.938 41.762 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 7.403.016 3.165.681 2.441.897 0 0 0 106.358 6.572.874 0 0

F. Oprema 706 5.161.584 4.255.666 107.834 0 136.979 136.979 485.678 528.074 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)

716 177.972 155.088 0 0 0 0 12.114 10.770 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 722 177.972 155.088 0 0 0 0 12.114 10.770 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 20.824 0 0 0 0 0 20.824 0 20.824 0

 A. Naložbe v delnice

(802+803+804+805)
801 20.824 0 0 0 0 0 20.824 0 20.824 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 20.824 0 0 0 0 0 20.824 0 20.824 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 20.824 0 0 0 0 0 20.824 0 20.824 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 9.162.172 10.025.212

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 9.162.172 10.025.212

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 1.787 3.988

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 197.611 291.578

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 9.361.570 10.320.778

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)
871 3.310.221 3.761.930

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 1.801.844 1.901.593

461 STROŠKI STORITEV 874 1.508.377 1.860.337

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)
875 6.099.632 6.170.366

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 4.712.573 4.742.562

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 755.967 766.940

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 631.092 660.864

462 G) AMORTIZACIJA 879 294.492 321.435

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 35.864 29.381

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 126.482 19.375

468 L) DRUGI ODHODKI 883 8.373 14.005

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886) 884 471 2.386

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 471 2.386

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 9.875.535 10.318.878

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)
888 0 1.900

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)
889 513.965 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 0 1.900

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(889+890) oz. (890-888)

892 513.965 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja
893 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju (celo število)
894 227 235

Število mesecev poslovanja 895 12 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Oznaka 

za AOP

ZNESEK
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27910

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

Topolšica 061, 3326 Topolšica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5820570000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)
401

9.975.145 10.108.001

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)
402

9.766.647 9.770.035

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)
403

8.733.202 8.449.369

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)
404

13.505 15.146

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 13.505 15.146

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

7.577.954 8.433.756

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 7.577.954 8.433.756

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

1.141.743 467

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
420

1.033.445 1.320.666

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 7.723 27.159

del 7102 Prejete obresti 422 970 1.386

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 424 988.828 1.254.161

72 Kapitalski prihodki 425 368 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 35.556 37.960

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

208.498 337.966

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 167.678 297.148

del 7102 Prejete obresti 433 27 34

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 40.793 40.784

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

10.975.490 11.049.719

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438

10.791.244 10.821.126

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)
439

5.029.552 5.127.807

del 4000 Plače in dodatki 440 3.927.853 4.022.848

del 4001 Regres za letni dopust 441 155.951 106.618

del 4002 Povračila in nadomestila 442 371.174 415.713

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 65.672 67.758

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 478.524 482.247

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 30.378 32.623

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(448+449+450+451+452)
447

857.315 904.763

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 422.599 431.687

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 369.584 369.182

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 3.159 3.126

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 4.487 4.594

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 57.486 96.174

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
453

2.262.797 2.987.096

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 241.979 343.903

del 4021 Posebni material in storitve 455 1.055.058 1.428.772

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 259.496 283.197

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 12.420 34.841

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 23.696 11.030

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 188.934 206.376

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 29.438 17.645

del 4027 Kazni in odškodnine 461 1.092 5.500

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 450.684 655.832

403 D. Plačila domačih obresti 464 62.363 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

2.579.217 1.801.460

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 12.074

4202 Nakup opreme 473 70.913 174.558

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 5.859

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 2.271.581 1.372.622

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 236.723 236.347

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

184.246 228.593

del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu
482

143.820 171.157

del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu
483

10.278 13.527

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 30.148 43.909

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)
485

0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(437-401)
486

1.000.345 941.718

* 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  31.12.2013

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 31.12.2013

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 2.861.176 1.056.619

500
Domače zadolževanje

(552+553+554+555+556+557+558)
551 2.861.176 1.056.619

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 600.000 650.000

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 515.000 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 1.746.176 406.619

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA

(561+569)
560 1.492.840 0

550
Odplačila domačega dolga

(562+563+564+565+566+567+568)
561 1.492.840 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 2.777 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 75.000 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 1.415.063 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

(550-560)
570 1.368.336 1.056.619

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(560-550)
571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(485+524+570)-(486+525+571)
572 367.991 114.901

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(486+525+571)-(485+524+570)
573 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEK

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do  31.12.2013

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

8.914.435 247.737

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 8.914.435 247.737

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 665 239 1.548

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 186.938 10.673

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

9.101.612 259.958

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)
671

3.237.026 73.195

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 1.751.333 50.511

461 STROŠKI STORITEV 674 1.485.693 22.684

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)
675

5.930.253 169.379

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 4.581.711 130.862

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 734.975 20.992

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 613.567 17.525

462 G) AMORTIZACIJA 679 286.314 8.178

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 34.868 996

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 126.482 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 8.373 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686) 684 471 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 471 0

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 9.623.787 251.748

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)
688

0 8.210

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670) 
689

522.175 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 8.210

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(689+690) oz. (690-688)

692

522.175 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  31.12.2013

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 

za AOP
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NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Obrazec 1 - Delovni program 2013, I. del

Indeks (ZZZS)

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali
Real. 2013 / 

FN 2013

Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)

Število primerov - SPP (brez nac. razpisa) 3.423 3.438 3.380 3.401 98,74

Število uteži (brez nac. razpisa) 5.772 5.795 5.405 5.436 93,64

Število primerov - SPP (nac. razpis)  (___ 302)

Število uteži (nac. razpis)  (___ 302)

Število primerov - SPP SKUPAJ 3.423 3.438 3.380 3.401 98,74

Število uteži SKUPAJ 5.772 5.795 5.405 5.436 93,64

Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303) #DEL/0!

Rehabilitacija - št. primerov (104 305) #DEL/0!

Psihiatrija - št. primerov (130 341) #DEL/0!

Paliativna oskrba - BOD (141 304) #DEL/0!

Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311) #DEL/0!

Zdravstvena nega - BOD (144 306) 5.990 6.031 6.792 6.792 113,39

Podaljšano bolnišnično zdravljenje  - BOD (147 307) #DEL/0!

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)

Dispanzer za ženske - količniki (306 007) #DEL/0!

Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009) #DEL/0!

Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011) #DEL/0!

Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230) #DEL/0!

Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)

Delovna terapija - točke (506 027) #DEL/0!

Fizioterapija - točke (507 028) #DEL/0!

Patronažna služba - točke (510 029) #DEL/0!

Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) 211 211 171 171 81,04

Izvajanje programa DORA - primer (511 031) #DEL/0!

Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150) #DEL/0!

Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151) #DEL/0!

Ostali sanitetni prevozi - km (513 153) #DEL/0!

Nega na domu - točke (544 034) #DEL/0!

Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032) #DEL/0!

Klinična psihologija - točke (512 033) #DEL/0!

Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)

Doječe matere - NOD (701 308) #DEL/0!

Spremljanje - primer (701 309) #DEL/0!

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310) #DEL/0!

Drugo 
1 #DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Nives Mazej-Zilli Podpis odgovorne osebe:pri. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 03/898 77 60

Program

Finančni načrt za obdobje                                               

od 1. 1. do 31. 12. 2013

Realizacija za obdobje                                        

od 1. 1. do 31. 12. 2013

Podatki v stolpcu "finančni načrt za leto 2013" vključujeo zmanjšanje deleža akutne bolnišnične obravnave v specialnih bolnišnicah za 0,5% na podlagi 6. točke 1. odstavka 2. člena 

Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013. Podatki v stolpcu "finančni načrt za leto 2013" vključujejo trajno povečanje programa za 2.761 bod-ov na podlagi Aneksa št. 2 k pogodbi 

o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012.  
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Obrazec 1 - Delovni program 2013, II. del

ZZZS - 

Obiski

ZZZS - 

Točke

Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk
Real. 2013 / 

FN 2013

Real. 2013 / 

FN 2013

Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena 

dejavnost (Q86.220)
17.174 423.592 17.279 426.647 18.250 396.456 18.401 400.317 106,27 93,59

Abdominalna kirurgija (201) #DEL/0! #DEL/0!

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna 

intenzivna medicna (202)
#DEL/0! #DEL/0!

Dermatovenerologija (203) #DEL/0! #DEL/0!

Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) #DEL/0! #DEL/0!

Gastroenterologija (205) 462 94.386 462 94.671 358 74.482 360 74.935 77,49 78,91

Ginekologija in porodništvo (206) #DEL/0! #DEL/0!

Hematologija (207) #DEL/0! #DEL/0!

Infektologija (208) #DEL/0! #DEL/0!

Interna medicina (209) 1.715 25.178 1.765 26.365 1.954 28.735 2.028 29.873 113,94 114,13

Internistična onkologija (210) #DEL/0! #DEL/0!

Kardiologija in vaskularna medicina (211) 8.216 168.959 8.252 169.645 8.228 150.817 8.265 152.157 100,15 89,26

Kardiovaskularna kirurgija (212) #DEL/0! #DEL/0!

Klinična genetika (213) #DEL/0! #DEL/0!

Klinična mikrobiologija (214) #DEL/0! #DEL/0!

Maksilofacialna kirurgija (215) #DEL/0! #DEL/0!

Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216) #DEL/0! #DEL/0!

Nevrokirurgija (217) #DEL/0! #DEL/0!

Nevrologija (218) #DEL/0! #DEL/0!

Nuklearna medicina (219) #DEL/0! #DEL/0!

Oftalmologija (220) #DEL/0! #DEL/0!

Onkologija z radioterapijo (221) #DEL/0! #DEL/0!

Ortopedska kirurgija (222) #DEL/0! #DEL/0!

Otorinolaringologija (223) #DEL/0! #DEL/0!

Otroška in mladostniška psihiatrija (224) #DEL/0! #DEL/0!

Otroška nevrologija (225) #DEL/0! #DEL/0!

Pediatrija (227) #DEL/0! #DEL/0!

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228) #DEL/0! #DEL/0!

Pnevmologija (229) 2.123 91.348 2.132 91.996 2.501 94.474 2.513 95.145 117,80 103,42

Psihiatrija (230) #DEL/0! #DEL/0!

Revmatologija (232) #DEL/0! #DEL/0!

Splošna kirurgija (234) #DEL/0! #DEL/0!

Torakalna kirurgija (235) #DEL/0! #DEL/0!

Travmatologija (237) #DEL/0! #DEL/0!

Urgenta medicina (238) 2.031 16.513 2.041 16.762 2.249 18.224 2.272 18.431 110,73 110,36

Urologija (239) #DEL/0! #DEL/0!

Oralna kirurgija (242) #DEL/0! #DEL/0!

Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249) 2.627 27.208 2.627 27.208 2.960 29.723 2.963 29.776 112,68 109,24

Indeks ZZZS 

- preiskave 

Indeks ZZZS 

- točke

Real. 2013 / 

FN 2013

 Real. 2013 / 

FN 2013

Radiologija v specialistični zunajbolnišnični 

dejavnosti (231)
2.157 27.832 2.164 28.008 36.814 0 37.095 0

Izvajanje mamografije (211) #DEL/0!

Izvajanje magnetne resonance (244) #DEL/0!

Izvajanje računalniške tomografije - CT (245) 2.157 2.164 2.691 2.709 124,76

Izvajanje ultrazvoka - UZ (246) #DEL/0! #DEL/0!

Izvajanje rentgena - RTG (247) 27.832 28.008 34.123 34.386 #DEL/0! 0,00

Izvajanje PET CT (248) #DEL/0! #DEL/0!

Indeks ZZZS 

- bolniki

Indeks ZZZS 

- dialize

Real. 2013 / 

FN 2013

 Real. 2013 / 

FN 2013

Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični 

dejavnosti - izvajanje dialz (216 225)
0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Dialize I #DEL/0! #DEL/0!

Dialize II #DEL/0! #DEL/0!

Dialize III #DEL/0! #DEL/0!

Dialize IV #DEL/0! #DEL/0!

Dialize V #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 77 60

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Program

Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013 Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013 INDEKS

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali

Št. dializ
Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav

Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

V dejavnosti interne medicine so upoštevane točke in obiski tako internistike kot alergologije. Ultrazvoki (UZ trebuha, UZ srca, UZ žil, UZ plevre) so prikazani (upoštevani) pod specailistično ambulantno dejavnost, tako kot so 

načrtovani po pogodbi z ZZZS. Podatki v stolpcu "finančni načrt za leto 2013", vključujejo povečanje programa v dejavnosti računalniške tomografije-CT, na podlagi 6. točke 1. odstavka 2. člena Splošnega dogovora za 

pogodbeno leto 2013, za 183 preiskav in sicer iz 1.974 na 2.157. 

Št. točk Št. preiskav Št. točk

Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

Št. dializnih 

bolnikov
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NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Obrazec 1 - Delovni program 2013, III. del

Indeks 

ZZZS

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali
Real. 2013 / 

FN 2013

Operacija sive mrene - primer #DEL/0!

Operacija na ožilju - krčne žile - primer #DEL/0!

Operacija kile - primer #DEL/0!

Operacija karpalnega kanala - primer #DEL/0!

Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer #DEL/0!

Amniocenteza - primer #DEL/0!

Medikamentozni splav - primer #DEL/0!

Diagnostična histeroskopija - primer #DEL/0!

Histeroskopska operacija - primer #DEL/0!

Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljna 

obravnava) - primer
#DEL/0!

Vitroretinalna operacija  - primer #DEL/0!

ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer #DEL/0!

Proktoskopija - primer #DEL/0!

Sklerozacija - primer #DEL/0!

Rektoskopija - primer #DEL/0!

Ligatura - primer #DEL/0!

Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z 

intravitrealno aplikacijo zdravila - primer
#DEL/0!

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer #DEL/0!

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer #DEL/0!

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer
#DEL/0!

Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko 

protitumorno zdravljenja karcinoma dojke - primer
#DEL/0!

Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko 

protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke - primer
#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Nives Mazej-Zilli Podpis odgovorne osebe:prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.:03/898 77 60

Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso 

vključeni v I. in II. del Delovnega programa 

Finančni načrt za obdobje od 1. 1. 

do 31. 12. 2013

Realizacija za obdobje od 1. 1. 

do 31. 12. 2013

Bolnišnica Topolšica z ZZZS nima dogovorjenih drugih dejavnosti.
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Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2013

Real. 2013  / 

Real. 2012

Real. 2013 / 

FN 2013

760 1
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 

4 + 5 + 6 + 7)
10.025.212 9.523.791 9.162.172 91,39 96,20

2
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z 

ZZZS)
8.436.068 8.217.325 7.894.230 93,58 96,07

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
210.525 210.525 169.492 80,51 80,51

5 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 957.714 674.683 761.989 79,56 112,94

6

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih 

storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, 

od ostalih plačnikov in od konvencij

69.498 69.498 70.256 101,09 101,09

7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 351.407 351.760 266.206 75,75 75,68

762 8 Finančni prihodki 3.988 4.000 1.788 44,82 44,69

761, 763, 

764
9

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi 

prihodki in prevrednotovalni prihodki
291.579 197.599 197.611 67,77 100,01

76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 10.320.779 9.725.390 9.361.570 90,71 96,26

460 11 Stroški materiala (12 + 35) 1.901.593 1.840.621 1.801.844 94,75 97,89

12
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI 

MATERIAL (13 + 20 + 31)
1.362.201 1.213.972 1.229.851 90,28 101,31

13 ZDRAVILA (od 14 do 19) 594.755 484.756 548.283 92,19 113,10

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)

555.381 445.381 519.577 93,55 116,66

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) 39.374 39.375 28.706 72,91 72,90

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) 427.410 389.180 393.985 92,18 101,23

21 Razkužila 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

22 Obvezilni in sanitetni material 382.298 344.068 352.607 92,23 102,48

23 Dializni material 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

24 Radioizotopi 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

25 Plini 45.112 45.112 41.351 91,66 91,66

26 RTG material 0 0 26 #DEL/0! #DEL/0!

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) 340.036 340.036 287.584 84,57 84,57

32 Laboratorijski testi in reagenti 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

33 Laboratorijski material 335.807 335.807 282.514 84,13 84,13

34 Drugi zdravstveni material 4.229 4.229 5.070 119,89 119,89

35
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 

do 40)
539.392 626.649 571.993 106,04 91,28

36
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska 

goriva)
91.160 91.160 91.003 99,83 99,83

37 Voda 12.160 12.160 13.305 109,41 109,41

38 Živila 124.079 124.079 121.164 97,65 97,65

39 Pisarniški material 72.147 72.147 51.953 72,01 72,01

40 Ostali nezdravstveni material 239.846 327.103 294.568 122,82 90,05

461 41 Stroški storitev (42 + 47) 1.860.337 1.586.292 1.508.377 81,08 95,09

42 Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46) 862.447 639.467 684.012 79,31 106,97

43 Laboratorijske storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

44
Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih 

storitev
226.128 162.127 214.999 95,08 132,61

44a      Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi 144.470 18.000 17.078 11,82 94,88

44b      Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami 81.658 144.127 197.921 242,38 137,32

45
Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko 

s.p. in d.o.o.
205.836 81.857 62.303 30,27 76,11

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. 205.836 81.857 62.303 30,27 76,11

46 Ostale zdravstvene storitve 430.483 395.483 406.710 94,48 102,84

47 Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) 997.890 946.825 824.364 82,61 87,07

48 Storitve vzdrževanja 407.418 373.978 314.054 77,08 83,98

39
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in 

strokovno izpopolnjevanje
151.986 131.986 95.429 62,79 72,30

50 Ostale nezdravstvene storitve 438.486 440.861 414.881 94,62 94,11

462 51 Amortizacija 321.435 321.828 294.492 91,62 91,51

464 52 Stroški dela (od 53 do 55) 6.170.366 6.056.996 6.099.632 98,85 100,70

53 Plače zaposlenih 4.742.562 4.664.001 4.712.573 99,37 101,04

54 Dajatve na plače 766.940 752.875 755.967 98,57 100,41

55
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi 

stroški dela
660.864 640.120 631.092 95,49 98,59

467 56 Finančni odhodki 19.375 170.959 126.482 652,81 73,98

465, 466, 

468, 469
57

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi 

odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki
45.773 48.694 44.708 97,67 91,81

46 58 ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) 10.318.879 10.025.390 9.875.535 95,70 98,51

59 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 -  58)  1.900 0

60 PRESEŽEK ODHODKOV  (-) (10  -  58) 513.965

61 Davek od dohodka pravnih oseb #DEL/0! #DEL/0!

62
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)
1.900 0

63

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka                                         

(60 + 61) oz. (61 - 59)

513.965

Izpolnila: Metka Jevšenak, univ.dipl.ekon. Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 03 8987 721

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Opombe:

Besedilo

Finančni načrt za 

obdobje od                   

1. 1. do 31. 12. 2013

Realizacija za 

obdobje od                  

1. 1. do 31. 12. 2012

Zap. 

št. 

Indeksi

Konto

Realizacija za 

obdobje od                                              

1. 1. do 31. 12. 2013
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Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013, I. del

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. 

2013 / 

Real. 

2012

Real. 

2013 / 

FN 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/1 10=6/2

I.
ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA 

(A+B)
112 121 107 8 0 115 8 7 102,68 95,04

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 16 21 16 2 0 18 4 0 112,50 85,71

1 Zdravniki (skupaj) 15 20 15 2 0 17 4 0 113,33 85,00

1.1. Specialist 10 12 10 1 11 110,00 91,67

1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 #DEL/0! #DEL/0!

1.3.
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po 

opravljenem sekundariatu
2 1 1 #DEL/0! 50,00

1.4. Specializant 5 6 4 1 5 4 100,00 83,33

1.5. Pripravnik / sekundarij 0 #DEL/0! #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 96 100 91 6 0 97 4 7 101,04 97,00

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 29 31 35 35 2 120,69 112,90

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.)
0 #DEL/0! #DEL/0!

10 Srednja medicinska sestra / babica 62 64 51 6 57 5 91,94 89,06

11 Bolničar 0 #DEL/0! #DEL/0!

12 Pripravnik zdravstvene nege 4 4 4 4 4 100,00 100,00

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 2 3 2 0 0 2 0 0 100,00 66,67

1 Farmacevt specialist konzultant 0 #DEL/0! #DEL/0!

2 Farmacevt specialist 1 0 #DEL/0! 0,00

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
26 26 22 2 0 24 0 0 92,31 92,31

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 1 100,00 100,00

4 Klinični psiholog specialist 0 #DEL/0! #DEL/0!

5
Specializant (klinična psihologija, 

laboratorijska medicina) 
2 2 2 2 100,00 100,00

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 0 #DEL/0! #DEL/0!

10 Pedagog / Specialni pedagog 0 #DEL/0! #DEL/0!

11 Logoped 0 #DEL/0! #DEL/0!

12 Fizioterapevt 6 7 4 2 6 100,00 85,71

13 Delovni terapevt 1 1 1 1 100,00 100,00

14 Analitik v laboratorijski medicini 0 #DEL/0! #DEL/0!

15 Inženir laboratorijske biomedicine 2 2 2 2 100,00 100,00

16 Sanitarni tehnik 0 #DEL/0! #DEL/0!

17 Zobotehnik 0 #DEL/0! #DEL/0!

18 Laboratorijski tehnik 5 5 4 4 80,00 80,00

19 Voznik reševalec 0 #DEL/0! #DEL/0!

20 Pripravnik 1 0 0,00 #DEL/0!

21 Ostali 1 1 1 1 100,00 100,00

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 80 79 69 4 0 73 0 1 91,25 92,41

1 Administracija (J2) 11 11 10 2 12 109,09 109,09

2 Področje informatike 3 3 3 3 100,00 100,00

3 Ekonomsko področje 7 5 5 5 71,43 100,00

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 3 4 4 4 133,33 100,00

5 Področje nabave 1 1 3 3 300,00 300,00

6 Področje tehničnega vzdrževanja 9 8 8 8 88,89 100,00

7 Področje prehrane 12 12 11 11 91,67 91,67

8 Oskrbovalne službe 33 34 25 2 27 1 81,82 79,41

9 Ostalo 1 1 0 0,00 0,00

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 223 232 203 14 0 217 8 8 97,31 93,53

VII.

Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno 

pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na 

porodniški in na bolniški odsotnosti 

daljši od 30 dni)

17 5 10 3 13 76,47 260,00

VIII. Zaposleni preko javnih del 0 #DEL/0! #DEL/0!

IX.

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO 

SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI 

(VI. + VII. + VIII.)

240 237 213 17 0 230 8 8 95,83 97,05

Izpolnil: Blanka Brglez Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 03 898 77 26

INDEKS

Opombe:

Od skupaj _______________ zaposlenih preko javnih del, ima ___________zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Struktura zaposlenih

Št. zaposlenih 

na dan                

31. 12. 2012

Načtovano št. 

zaposlenih na 

dan                  

31. 12. 2013

Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013
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Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013, II. del

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. 

2013 / 

Real. 

2012

Real. 

2013 / 

FN 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/1 10=6/2

I.
ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA 

(A+B)
114,36 120,20 107,00 4,95 0,00 111,95 8,00 7,00 97,89 93,14

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 16,21 20,20 16,00 0,95 0,00 16,95 4,00 0,00 104,57 83,91

1 Zdravniki (skupaj) 15,21 19,20 15,00 0,95 0,00 15,95 4,00 0,00 104,87 83,07

1.1. Specialist 8,91 11,20 10,00 0,20 10,20 114,48 91,07

1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

1.3.
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po 

opravljenem sekundariatu
2,00 1,00 1,00 #DEL/0! 50,00

1.4. Specializant 6,30 6,00 4,00 0,75 4,75 4,00 75,40 79,17

1.5. Pripravnik / sekundarij 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

2 Zobozdravniki skupaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

2.1. Specialist 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

2.2. Zobozdravnik 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

2.4. Specializant 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

2.5. Pripravnik 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

3 Zdravniki svetovalci skupaj 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 100,00 100,00

3.1. Višji svetnik 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

3.2. Svetnik 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

3.3. Primarij 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 98,15 100,00 91,00 4,00 0,00 95,00 4,00 7,00 96,79 95,00

1 Svetovalec v ZN 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

3 Koordinator v ZN 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

4
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene 

vzgoje
0,00 #DEL/0! #DEL/0!

5 Medicinska sestra za področja... 
4 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00

6 Profesor zdravstvene vzgoje 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

7 Diplomirana medicinska sestra 29,56 30,00 35,00 35,00 2,00 118,40 116,67

8
Diplomirana babica / SMS babica v 

porodnem bloku IT III
0,00 #DEL/0! #DEL/0!

9
Medicinska sestra - nacionalna poklicna 

kvalifikacija (VI. R.Z.D.)
0,00 #DEL/0! #DEL/0!

10 Srednja medicinska sestra / babica 60,74 65,00 51,00 4,00 55,00 5,00 90,55 84,62

11 Bolničar 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

12 Pripravnik zdravstvene nege 6,85 4,00 4,00 4,00 4,00 58,39 100,00

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 2,00 3,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 100,00 66,67

1 Farmacevt specialist konzultant 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

2 Farmacevt specialist 1,00 0,00 #DEL/0! 0,00

3 Farmacevt 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00

4 Inženir farmacije 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

5 Farmacevtski tehnik 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00

6 Pripravniki 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

7 Ostali 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

III.
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci 

skupaj
24,15 25,50 22,00 1,25 0,00 23,25 0,00 0,00 96,27 91,18

1 Konzultant (različna področja) 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

2 Analitik (različna področja) 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

3 Medicinski biokemik specialist 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00

4 Klinični psiholog specialist 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

5
Specializant (klinična psihologija, 

laboratorijska medicina) 
1,32 2,00 2,00 2,00 151,52 100,00

6 Socialni delavec 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00

7 Sanitarni inženir 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

8 Radiološki inženir 5,93 6,00 6,00 6,00 101,18 100,00

9 Psiholog 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

10 Pedagog / Specialni pedagog 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

11 Logoped 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

12 Fizioterapevt 5,59 6,50 4,00 1,25 5,25 93,92 80,77

13 Delovni terapevt 0,81 1,00 1,00 1,00 123,46 100,00

14 Analitik v laboratorijski medicini 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

15 Inženir laboratorijske biomedicine 1,86 2,00 2,00 2,00 107,53 100,00

16 Sanitarni tehnik 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

17 Zobotehnik 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

18 Laboratorijski tehnik 4,98 5,00 4,00 4,00 80,32 80,00

19 Voznik reševalec 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

20 Pripravnik 0,66 0,00 0,00 #DEL/0!

21 Ostali 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin
 5 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Ostali 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00

V.
J - Nezdravstveni delavci po področjih 

dela skupaj 
6 78,11 76,50 69,00 2,00 0,00 71,00 0,00 1,00 90,90 92,81

1 Administracija (J2) 11,20 9,50 10,00 1,00 11,00 98,21 115,79

2 Področje informatike 2,91 3,00 3,00 3,00 103,09 100,00

3 Ekonomsko področje 6,03 5,00 5,00 5,00 82,92 100,00

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 2,30 4,00 4,00 4,00 173,91 100,00

5 Področje nabave 1,00 1,00 3,00 3,00 300,00 300,00

6 Področje tehničnega vzdrževanja 9,16 8,00 8,00 8,00 87,34 100,00

7 Področje prehrane 12,80 12,00 11,00 11,00 85,94 91,67

8 Oskrbovalne službe 31,71 33,00 25,00 1,00 26,00 1,00 81,99 78,79

9 Ostalo 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 221,62 228,20 200,00 8,20 0,00 208,20 8,00 8,00 93,94 91,24

VII.

Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno 

pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na 

porodniški in na bolniški odsotnosti 

daljši od 30 dni)

17,00 5,00 10,00 3,00 13,00 76,47 260,00

VIII. Zaposleni preko javnih del 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

IX.

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO 

SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI 

(VI. + VII. + VIII.)

238,62 233,20 210,00 11,20 0,00 221,20 8,00 8,00 92,70 94,85

Izpolnil: Blanka Brglez Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 03 898 77 26

INDEKS

Opombe:

Od skupaj _______________ zaposlenih preko javnih del, ima ___________zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Struktura zaposlenih

Št. zaposlenih 

na dan                

31. 12. 2012

Načtovano št. 

zaposlenih na 

dan                  

31. 12. 2013

Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013
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Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013

Real. 2013 / 

Real. 2012

Real. 2013 / 

FN 2013

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 19.903 37.000 890 4,47 2,40

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 19.903 37.000 890 4,47 2,40

2 Ostalo 0 #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 2.251.786 3.738.623 2.441.897 108,44 65,32

1 Zemljišča 0 #DEL/0! #DEL/0!

2 Zgradbe 2.251.786 3.738.623 2.441.897 108,44 65,32

III. OPREMA (A + B) 145.306 294.828 107.834 74,21 36,58

A Medicinska oprema
 2 99.950 232.148 64.006 64,04 27,57

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 174.515 #DEL/0! 0,00

6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika #DEL/0! #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 78.289 15.000 15.895 20,30 105,96

13
33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane 

osebe
#DEL/0! #DEL/0!

14 Druga medicinska oprema 21.661 42.633 48.111 222,11 112,85

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 45.356 62.680 43.828 96,63 69,92

1 Informacijska tehnologija 17.907 20.950 6.559 36,63 31,31

2 Drugo 27.449 41.730 37.269 135,78 89,31

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 2.416.995 4.070.451 2.550.621 105,53 62,66

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

VRSTE INVESTICIJ 
1  Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2013 

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2013 

Indeks

 
 

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2013 

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2013 

Real. 2013 / 

Real. 2012

Real. 2013 / 

FN 2013

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 19.902 37.000 890 4,47 2,40

1 Amortizacija 19.435 37.000 890 4,58 2,40

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 0,00 #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 2.251.786 3.738.623 2.441.897 108,44 65,32

1 Amortizacija 247.608 0 0 0,00 #DEL/0!

2 Lastni viri (del presežka) 42.704 0 0,00 #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila 2.850.000 #DEL/0! 0,00

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7 Evropska sredstva 888.623 1.141.743 #DEL/0! 128,48

8 Drugo 1.961.474 1.300.154 66,28 #DEL/0!

III. NABAVA OPREME (A + B) 145.307 294.828 107.834 74,21 36,58

A Medicinska oprema 99.951 232.148 64.006 64,04 27,57

1 Amortizacija 96.741 222.148 53.771 55,58 24,21

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije 3.210 10.000 10.235 318,84 102,35

7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

B Nemedicinska oprema 45.356 62.680 43.828 96,63 69,92

1 Amortizacija 44.679 62.680 43.828 98,10 69,92

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 677 0,00 #DEL/0!

7 Evropska sredstva 0,00 #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 2.416.995 4.070.451 2.550.621 105,53 62,66

1 Amortizacija 408.463 321.828 98.489 24,11 30,60

2 Lastni viri (del presežka) 42.704 0 0 0,00 #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila 0 2.850.000 0 #DEL/0! 0,00

6 Donacije 3.887 10.000 10.235 263,31 102,35

7 Evropska sredstva 467 888.623 1.141.743 244.484,63 128,48

8 Drugo 1.961.474 0 1.300.154 66,28 #DEL/0!

VIRI FINANCIRANJA
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 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2013 

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2013 

Real. 2013 / 

Real. 2012

Real. 2013 / 

FN 2013

1 
3 Priznana amortizacija v ceni storitev 374.599 478.875 434.930 116,11 90,82

2 Obračunana amortizacija 649.056 649.130 621.088 95,69 95,68

3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 83.950 83.355 83.342 99,28 99,98

4

Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih 

prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji 

in zaposlovanju invalidov

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

5

Zmanjšanje amortizacije v breme  obveznosti za 

neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva

243.671 243.947 243.254 99,83 99,72

6                        

= 2-3-4-5
Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 321.435 321.828 294.492 91,62 91,51

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!

Izpolnila: Metka Jevšenak, univ.dipl.ekon Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 03 8987 721

AMORTIZACIJA

Opombe:
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Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2013

Celotna vrednost 

vzdrževalnih del v 

letu 2013 
1

Stroški tekočega 

vzdrževanja (konti 461)

Stroški investicijskega 

vzdrževanja (konti 461)

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

SKUPAJ: 314.055 314.055 0

1 storitve za redno vzdrževanje poslovnih objektov 3.432 3.432

2 storitve za vzdrževanje okolja 5.848 5.848

3 vzdrževanje in popravila voznega parka 7.742 7.742

4 popravilo strojev za čiščenje 5.109 5.109

5 popravilo strojev v pralnici 5.767 5.767

6 popravilo aparatov v kuhinji 3.594 3.594

7 vzdrževanje dvigal 21.793 21.793

8 popravilo klim in agregata 2.362 2.362

9 manjša popravila nemedicinskih aparatov 8.401 8.401

10 vzdrževanje aparatov v laboratorijev 7.628 7.628

11 vzdrževanje v endoskopiji 14.016 14.016

12 vzdrževanje in popravila RTG 3.453 3.453

13 vzdrževanje in popravila CT 21.322 21.322

14 vzdrževanje medicinske opreme 19.475 19.475

15 vzdrževanje računalniške opreme 167.373 167.373

16 pregled tehnic in merilnih naprav 1.309 1.309

17 vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji 8.889 8.889

18 vzdrževanja požarnega sistema 2.997 2.997

19 popravilo dozatorja kisika 3.545 3.545

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

Izpolnila: Metka Jevšenak, univ.dipl.ekon. Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 03 8987 721

Opombe:

Namen

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
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Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2013

Program
 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2012 

 Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2013 

 Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2013 

Real. 2013 / 

Real. 2012

Real. 2013 / 

FN 2013

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.: 03 8987 721

Opombe:

Bolnišnica Topolšica ne opravlja terciarne dejavnosti.

NAZIV BOLNIŠNICE:  BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

 
 

Zapadlo Zamuda do 30 Zamuda do 60 Zamuda do 120 Zamuda nad 120

AVIDITAS, d.o.o. 18.741,25 0,00 0,00 0,00 18.741,25

BALOH INTERNATIONAL d.o.o. 32.938,58 0,00 0,00 17.078,06 15.860,52

CIGRAD d.o.o 121.564,67 0,00 0,00 0,00 121.564,67

ELTUS PLUS DRUŽBA ZA TRGOVINO 567,00 0,00 567,00 0,00 0,00

GJF d.o.o. 3.234,17 0,00 0,00 0,00 3.234,17

GORENJE d.d. 811,81 811,81 0,00 0,00 0,00

KOLPA-INVEST d.o.o. 15.881,06 0,00 0,00 0,00 15.881,06

LEOSS d.o.o. 582,98 0,00 582,98 0,00 0,00

MEDICOP MEDICINSKA OPREMA, D.O 11.594,12 0,00 0,00 0,00 11.594,12

MOJSTER VRAN, ANDREJ VRTIČ s.p 465,80 465,80 0,00 0,00 0,00

PERGOVNIK SILVO s.p. 29.055,29 12.041,10 0,00 0,00 17.014,19

ROCHE, FARMACEVTSKA DRUŽBA DOO 1.207,10 1.207,10 0,00 0,00 0,00

SCHILLER d.o.o. 10.479,06 0,00 3.470,27 6.114,79 894,00

SECURICOR POŽARNA ZAŠČITA IN 6.993,60 0,00 0,00 6.993,60 0,00

SITUAR d.o.o. 1.220,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00

Wap ALTO d.o.o. 568,52 568,52 0,00 0,00 0,00

255.905,01 16.314,33 4.620,25 30.186,45 204.783,98

Zapadle neplačane obveznosti na dan 31. 12. 2013
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A1 CONTAINER d.o.o. 128,59 128,59 0,00 0,00 0,00

Abelium d.o.o. 8.000,01 0,00 0,00 0,00 8.000,01

AMS MEDING d.o.o. 569,74 444,08 125,66 0,00 0,00

ANGIOMEDIC, D.O.O. 466,04 466,04 0,00 0,00 0,00

AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00

AVTOSHOP PODGORŠEK d.o.o. 466,30 35,99 107,79 322,52 0,00

A-Ž LAB,podjetje za promet z 151,28 151,28 0,00 0,00 0,00

B211 d.o.o. 1.283,03 1.283,03 0,00 0,00 0,00

BELIMED d.o.o. 570,55 570,55 0,00 0,00 0,00

BODONI d.o.o., trgovina, 311,07 311,07 0,00 0,00 0,00

CARDIO d.o.o. 583,16 207,40 0,00 375,76 0,00

CETIS-GRAF, d.o.o., Celje 35,01 35,01 0,00 0,00 0,00

CIGRAD d.o.o 370,12 0,00 0,00 0,00 370,12

DABRA TRADE posredništvo 2.664,71 492,75 2.171,96 0,00 0,00

DANIJEL VOMBEK - IZVRŠITELJ 300,24 93,55 206,69 0,00 0,00

DELO d.d. 53,74 25,61 28,13 0,00 0,00

DIAFIT d.o.o. 78,75 0,00 78,75 0,00 0,00

DRUŠTVO SLOVENSKIH KARDIOKIRUR 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

DRUŠTVO ZA VEDENJSKO IN 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

ELEKTRO CELJE d.d. 1.385,63 1.385,63 0,00 0,00 0,00

ELEKTRO CELJE ENERGIJA d.o.o. 11,34 10,85 0,00 0,49 0,00

ELEKTRO JEZERNIK d.o.o. 1.768,72 549,00 549,00 670,72 0,00

ELEKTRO KLIMA STAGOJ SIMON 76,50 0,00 76,50 0,00 0,00

ELEKTRONABAVA d.o.o. 212,81 163,03 49,78 0,00 0,00

ELTUS PLUS DRUŽBA ZA TRGOVINO 125,31 125,31 0,00 0,00 0,00

ERA GOOD trgovina,storitve 72,07 72,07 0,00 0,00 0,00

EXTRA LUX D.O.O. Ljubljana 7.460,18 2.796,00 2.596,44 1.818,78 248,96

FIZIAN ANDRAŽ PODBOJ S.P. 153,13 0,00 0,00 153,13 0,00

FURLAN, podjetje za proizvodnj 260,69 0,00 0,00 260,69 0,00

GOPHARM d.d. Nova Gorica 164.651,44 23.247,52 29.969,43 37.323,77 74.110,72

GORENJE d.d. 115,16 0,00 0,00 115,16 0,00

GORENJE GOSTINSTVO  D.O.O. 62,80 62,80 0,00 0,00 0,00

GORENJE I.P.C., d.o.o. 805,20 0,00 805,20 0,00 0,00

HERMES ANALITICA, TRŽENJE IN 14.958,76 2.034,84 1.130,11 2.827,17 8.966,64

HTZ Higiena,tehnika in zaščita 165,55 165,55 0,00 0,00 0,00

INTEREXPORT LJUBLJANA, 58.172,55 7.281,15 6.009,30 15.039,42 29.842,68

INTERPART PODJETJE ZA TRGOVINO 1.566,21 1.150,61 415,60 0,00 0,00

IRIS MEDNARODNA TRGOVINA D.O.O 2.138,77 621,86 1.516,91 0,00 0,00

JAVOR d.o.o., Tiskarstvo in 4.904,25 2.093,23 1.162,02 1.649,00 0,00

JURIJ ZALAR S.P.,MEDIRAD 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00

KAKOVOST 2000, d.o.o. 10.887,08 0,00 2.635,20 4.521,28 3.730,60

KASTOR-MEDICAL DENTAL D.O.O. 1.374,03 0,00 916,02 458,01 0,00

KEMOFARMACIJA VELETRGOVINA ZA 92.159,93 7.587,25 10.848,74 15.923,92 57.800,02

KMETIJSKA ZADRUGA ŠD z.o.o. 204,88 68,27 28,30 108,31 0,00

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 13.011,74 6.730,12 6.281,62 0,00 0,00

KONE d.o.o., Ljubljana 6.196,59 0,00 6.196,59 0,00 0,00

KONICA MINOLTA SLOVENIJA,d.o.o 90,28 90,28 0,00 0,00 0,00

KOVA, d.o.o. 85,40 0,00 0,00 85,40 0,00

KOVAL D.O.O. 405,98 405,98 0,00 0,00 0,00

LABOHEM, D.O.O. 556,38 156,61 86,55 313,22 0,00

LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK 207,34 108,95 0,00 98,39 0,00

LEDAS, d.o.o., Celje 11.309,91 3.011,82 3.186,72 4.885,07 226,30

LEDO D.O.O. 2.129,55 692,61 510,00 926,94 0,00

LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 238,77 79,59 79,59 79,59 0,00

LESARSTVO  HUDOVERNIK D.O.O 462,59 0,00 462,59 0,00 0,00

LIFT BEM SERVIS DVIGAL D.O.O. 1.237,00 476,00 509,00 252,00 0,00

LIMAKS ZASTOPANJE d.o.o. 421,29 176,93 176,93 67,43 0,00

MAKOM TRGOVINA, D.O.O. 34.259,05 1.403,92 7.204,11 8.304,35 17.346,67

MARK MEDICAL 56.953,45 5.470,03 3.675,45 8.137,75 39.670,22

MATIJA BATISTIČ - IZVRŠITELJ 19,92 0,00 0,00 0,00 19,92

MAXIMO TEKSTIL d.o.o., Trzin 337,94 0,00 337,94 0,00 0,00

MAŽGON SAŠO 244,00 244,00 0,00 0,00 0,00

MEDIAS INTERNATIONAL D.O.O. 36.143,43 7.014,30 8.979,12 12.556,00 7.594,01

MEDICA d.o.o. 3.984,89 1.237,06 305,00 1.230,25 1.212,58

MEDICOP MEDICINSKA OPREMA, D.O 1.328,96 831,58 497,38 0,00 0,00

MEDICOTEHNA, D.O.O. LJUBLJANA 1.795,74 414,65 578,36 802,73 0,00

MEDILINE D.O.O. 606,86 46,68 288,60 271,58 0,00

MEDINOVA LJUBLJANA 552,98 0,00 552,98 0,00 0,00

MEDIS d.o.o. 30.544,58 4.281,28 5.563,44 7.741,94 12.957,92

MEDITRADE d.o.o. 731,05 273,75 322,37 134,93 0,00

MERKUR TRGOVINA IN STORITVE, 84,53 84,53 0,00 0,00 0,00

MESSER SLOVENIJA 10.259,40 4.539,65 3.754,22 1.965,53 0,00

MEVI d.o.o. 78.986,29 1.935,24 1.935,24 5.476,00 69.639,81

MIKA PLUS d.o.o. 3.137,35 1.261,24 0,00 1.876,11 0,00

MIKRO+POLO, d.o.o. 4.598,94 2.312,95 1.854,35 431,64 0,00

MK Trgovina d.o.o. 171,82 0,00 0,00 171,82 0,00

MLEKARNA CELEIA 5.125,45 2.619,81 2.505,64 0,00 0,00

NAŠ ČAS ČASOPISNO-ZALOŽNIŠKA 223,81 0,00 223,81 0,00 0,00

NEBRA D.O.O. 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00

NLB LJUBLJANA, D.D. 11,71 11,71 0,00 0,00 0,00

OLYMPUS SLOVENIJA d.o.o. 24.150,72 2.573,44 3.019,96 8.508,92 10.048,40

OSTRI D.O.O. 59,63 59,63 0,00 0,00 0,00

PERGOVNIK SILVO s.p. 1.409,90 0,00 0,00 0,00 1.409,90

PFM-S TRGOVINA Z MEDICINSKIMI 47,38 47,38 0,00 0,00 0,00

PITUS d.o.o. 11.340,14 1.758,00 2.069,80 3.584,13 3.928,21

PLANET GV, POSLOVNO 38,16 0,00 38,16 0,00 0,00

PORTFELJ PRIMA d.o.o. 41,03 41,03 0,00 0,00 0,00

POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 1.410,72 1.410,72 0,00 0,00 0,00

PRESTA D.O.O. 3.586,14 1.117,42 1.146,23 1.322,49 0,00

PROMED  D.O.O. 1.263,59 516,69 746,90 0,00 0,00

PROSTOVOLJNO GASILSKO 322,36 0,00 322,36 0,00 0,00

PROVARNOST d.o.o 372,10 142,74 229,36 0,00 0,00

PRO-ZIR, d.o.o. 1.500,23 0,00 0,00 1.500,23 0,00

PULMODATA PROFESIONALNA 1.360,13 240,68 830,14 289,31 0,00

PUP PODJETJE ZA UREJANJE 4.030,43 1.848,81 1.109,04 1.072,58 0,00

PUP-SAUBERMACHER,PODJETJE 7.128,12 3.965,70 3.162,42 0,00 0,00

PV INVEST d.o.o. 3.848,84 1.014,04 988,14 1.846,66 0,00

RADIX MD 5.597,98 1.083,48 902,90 1.625,22 1.986,38

SADEX d.o.o. 50,26 28,09 22,17 0,00 0,00

SALUS, Veletrgovina, d.o.o. 22.511,42 8.115,53 11.839,10 2.556,79 0,00

SANOLABOR d.d. LJUBLJANA 130.474,20 10.365,11 14.216,15 24.823,87 81.069,07

SANREX d.o.o. 69,54 0,00 0,00 69,54 0,00

SCHILLER d.o.o. 17.165,16 2.145,71 637,98 3.799,93 10.581,54

SECURICOR POŽARNA ZAŠČITA IN 194,59 0,00 0,00 194,59 0,00

SEGON-ŠKET KLEMEN S.P., SERVIS 1.398,28 406,05 992,23 0,00 0,00

SEMOS d.o.o. 422,85 422,85 0,00 0,00 0,00

SIB d.o.o. Storitve s področja 263,52 263,52 0,00 0,00 0,00

SIMPS"S  d.o.o. 282,73 169,63 56,55 56,55 0,00

SIND PODJETJE ZA PROIZVODNJO, 191,95 191,95 0,00 0,00 0,00

SLEMENŠEK LIDIJA S.P. 246,26 246,26 0,00 0,00 0,00

SLOVENIJALES TRGOVINA D.O.O. 1.197,88 1.197,88 0,00 0,00 0,00

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA 542,84 542,84 0,00 0,00 0,00

SOČA OPREMA d.o.o. 358,48 0,00 0,00 358,48 0,00

SODEXO prehrana in stor.d.o.o. 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

SRC INFONET D.O.O. 111.551,15 11.496,46 11.496,46 30.800,92 57.757,31

SWETCOM, RAČUNALNIŠKI INŽENIRI 5.318,26 855,63 1.406,60 1.418,91 1.637,12

ŠETISK, GRAFIČNO PODJETJE, 155,12 75,76 0,00 79,36 0,00

TAX-FIN-LEX d.o.o. 301,95 100,65 100,65 100,65 0,00

TEHNOOPTIKA SMOLNIKAR D.O.O. 69,59 69,59 0,00 0,00 0,00

TELEKOM SLOVENIJE d.d. 1.143,90 1.143,90 0,00 0,00 0,00

TELEMACH širokopasovne 58,04 38,72 19,32 0,00 0,00

TERME TOPOLŠICA D.D. 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

THOMY FREY EAST MEDICINSKA 1.629,03 319,63 989,77 319,63 0,00

TIMO D.O.O. Ajdovščina 1.116,91 0,00 1.116,91 0,00 0,00

TOSAMA TOVARNA SANITETNEGA 6.814,38 2.683,33 2.177,25 1.953,80 0,00

TRENDNET D.O.O., RAČUNALNIŠKI 211,22 211,22 0,00 0,00 0,00

TVK d.o.o. 195,81 0,00 0,00 195,81 0,00

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJ 529,77 0,00 529,77 0,00 0,00

VOCOVNIK LEOPOLD 2.273,12 1.257,83 618,00 397,29 0,00

ZALOKER & ZALOKER TRGOVINSKA 1.655,64 367,92 1.287,72 0,00 0,00

ZALOŽBA FORUM MEDIA D.O.O. 191,71 90,38 101,33 0,00 0,00

ZAVAROVALNICA TRIGLAV CELJE 1.171,44 1.171,44 0,00 0,00 0,00

ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 1.702,93 0,00 0,00 0,00 1.702,93

ZVD Zavod za varstvo pri delu 3.659,77 648,94 1.015,64 1.995,19 0,00

ŽELEZNINA HUDOVERNIK, TRGOVINA 401,67 167,08 97,83 136,76 0,00

LINEA SP, d.o.o., Velenje 36,44 19,40 17,04 0,00 0,00

MAKO TURNŠEK upravljanje in 423,39 95,25 65,26 262,88 0,00

MOLLIER, inženiring, storitve, 98,64 98,64 0,00 0,00 0,00

E 3, d.o.o. 58,33 58,33 0,00 0,00 0,00

ELCATEL D.O.O. 16,60 16,60 0,00 0,00 0,00

JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN 383,99 383,99 0,00 0,00 0,00

RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O.- 133,23 6,38 34,36 92,49 0,00

RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 21,74 21,74 0,00 0,00 0,00

BARBARIGA NOVA d.o.o. 1.036,94 0,00 0,00 938,64 98,30

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA 61,02 11,63 11,26 38,13 0,00

VODOVOD D.O.O. PULA 132,11 0,00 0,00 132,11 0,00

1.080.841,70 161.596,81 181.189,89 227.848,66 510.206,34Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev skupaj
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OBČINA PIRAN 958,52 958,52 0,00 0,00 0,00

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 2.660,00 420,00 0,00 0,00 2.240,00

RS MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZAD 102,06 51,03 51,03 0,00 0,00

INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA 510,19 25,21 0,00 484,98 0,00

KLINIKA GOLNIK 258.706,47 13.330,82 13.124,28 20.498,23 211.753,14

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 834,48 0,00 834,48 0,00 0,00

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 152.405,79 12.555,80 13.800,65 20.071,11 105.978,23

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRA 514,52 514,52 0,00 0,00 0,00

Svetovalni center, Ljubljana 365,12 365,12 0,00 0,00 0,00

UKC LJUBLJANA 32.476,12 2.229,37 2.408,84 3.956,93 23.880,98

UKC MARIBOR 704,29 -12,33 0,00 0,00 716,62

UNIV. V LJ. MEDICINSKA FAKULTE 2.110,81 481,27 349,35 287,09 993,10

UNIVERZA V MARIBORU 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

URI Soča 724,70 0,00 724,70 0,00 0,00

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 2.205,00 1.787,70 417,30 0,00 0,00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO C 119.529,82 11.824,61 12.462,68 18.874,45 76.368,08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO M 646,06 0,00 646,06 0,00 0,00

ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 1.664,98 0,00 0,00 0,00 1.664,98

LEKARNA VELENJE 12,94 12,94 0,00 0,00 0,00

OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA- 91,50 91,50 0,00 0,00 0,00

ZD Vrhnika 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 25.945,76 1.854,46 1.926,58 4.044,67 18.120,05

ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 6.239,56 1.130,77 0,00 1.702,93 3.405,86

ZZZS 1.041,66 0,00 41,66 1.000,00 0,00

612.200,35 47.621,31 47.787,61 70.920,39 445.871,04

HYPO ALPE - ADRIA - BANK d.d. 2.777,38 2.777,38 0,00 0,00 0,00

CIGRAD d.o.o 1.335,75 0,00 0,00 0,00 1.335,75

KLIMA CELJE INDUSTRIJA 383,79 0,00 0,00 0,00 383,79

ELEKTRO JEZERNIK d.o.o. 1.808,95 0,00 0,00 0,00 1.808,95

INTEREXPORT LJUBLJANA, 2.959,92 0,00 2.959,92 0,00 0,00

MEDIS d.o.o. 278,86 0,00 0,00 278,86 0,00

MESSER SLOVENIJA 378,96 378,96 0,00 0,00 0,00

MK Trgovina d.o.o. 147,39 0,00 0,00 0,00 147,39

PETROL SLOVENSKA NAFTNA DRUŽBA 15,14 0,00 5,15 9,99 0,00

RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O.- 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00

SALUS, Veletrgovina, d.o.o. 2.413,71 0,00 0,00 0,00 2.413,71

SVILANIT SVILA d.o.o., Kamnik 5,16 0,00 0,00 5,16 0,00

12.505,59 3.156,34 2.965,65 294,01 6.089,59

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 10.069,07 0,00 0,00 5.273,71 4.795,36

UKC LJUBLJANA 110,19 0,00 0,00 0,00 110,19

10.179,26 0,00 0,00 5.273,71 4.905,55

1.971.631,91 228.688,79 236.563,40 334.523,22 1.171.856,50

Zamudne obresti skupaj

SKUPAJ

ZO EKN

Zamudne obrseti do uporabnikov EKN skupaj
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Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN skupaj
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