
 

 

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 
 
Naslov: Oblakova ulica 5, CELJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETNO POROČILO 
ZA LETO 2015 

 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorna oseba: Mag. Marjan Ferjanc, univ.dipl.ekon. 
 



 

 

KAZALO 
 

UVOD ......................................................................................................................................................... 1 
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA ............................................................................................................... 2 
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 ................................................................................................. 5 

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE 
ZAVODA ................................................................................................................................................ 7 
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ...................................................................................................... 10 
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .................................................. 12 
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ................................................... 14 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ................................................................................................ 14 
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ............................................................................. 18 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS ................................................................................. 18 
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2015 do ZZZS in ostalih 
plačnikov ...................................................................................................................................... 21 
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti ........................................................................................ 35 
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov .................................................................. 35 

4.3. POSLOVNI IZID ........................................................................................................................ 36 
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 
IZVAJANJU PROGRAMA DELA ........................................................................................................ 36 
6. ČAKALNE DOBE ............................................................................................................................ 37 
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP ............................................................................................................. 41 
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ................................................... 42 

    9. OCENA GOSPODARSNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA……………………………...  50 
   9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI .......................................................................... 50 
   9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ................................................................................. 50 

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI ................................... 53 
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ............................................................... 69 
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ................. 71 
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .................................................... 73 
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN  KADROVSKE POLITIKE 
IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .............................................................................. 75 

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA............................... 75 
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike......................................................................... 75 
14.1.2. Ostale oblike dela ............................................................................................................ 83 
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva ................................................................. 86 
14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem ........................................................................ 89 

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2015 ................................................ 91 
14.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči ....................................... 99 

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2015 .............................. 102 
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015 .................................................................................. 104 

1.1. SREDSTVA ............................................................................................................................. 106 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ................................................................................. 115 
2.1. ANALIZA PRIHODKOV .......................................................................................................... 126 
2.2. ANALIZA ODHODKOV ........................................................................................................... 135 
2.2.1.Stroški blaga, materiala in storitev ........................................................................................ 136 
2.2.2.Stroški dela ........................................................................................................................... 147 
2.3. POSLOVNI IZID ...................................................................................................................... 153 

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka .......................................................................................................................... 153 
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .............. 154 
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ....................................... 154 
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dej. .......... 155 

       2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV………………………………………………….….... 156 
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA 
ZAVODA ............................................................................................................................................ 156 
4.  PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 ...... 156 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 1 

 

 

UVOD 
 
Za leto 2015 so značilna dolgotrajna dogovarjanja glede financiranja zdravstvenih 
programov, ki so se zaključila konec meseca junija  s sprejemom Splošnega dogovora 2015 
na osnovi sklepov Vlade. Večmesečna usklajevanja glede financiranja zdravstvenih 
programov v letu 2015 na Vladi RS so prinesla na nas izvajalce pozitivne spremembe. Po 
obdobju zniževanja finančnih sredstev zaradi znanih razlogov gospodarske krize, so se s 
1.7.2015 cene zdravstvenih storitev zvišale za 2,12 %; za 25 %  so se povišala  sredstva, 
namenjena za investicije; povečala so se tudi finančna sredstva za kritje stroška 
patohistoloških preiskav. Navedena povečanja so deloma ublažila zniževanja iz zadnjih let, 
saj še vedno poslujemo na vseh znižanih osnovah iz preteklosti. Cene zdravstvenih storitev 
so bile namreč v letu 2009 znižane za 2,5 %, v letu 2012 za 3 %, v letu 2013 pa za 3 %. Prav 
tako so bila v navedenih letih izredno (za 50 %) znižana sredstva, namenjena za investicije.  
 
Izboljšani pogoji poslovanja z upoštevanjem okvirov iz sprejetega Finančnega načrta 2015 
so že ob ugotavljanju obdobnih poslovnih rezultatov prinašala pozitivne izide poslovanja. 
Tudi  ob koncu leta 2015 ugotovljeni poslovni rezultat  izkazuje presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 902.000 €.  
 
Pri obravnavi poslovnega rezultata v letu 2015 pa je potrebno upoštevati spremembo 
zakonodaje v letu 2010, ki se nanaša na prikazovanje prihodkov, ki so namenjeni pokrivanju 
stroškov amortizacije. Od leta 2010 se ti prihodki v primeru manj obračunane amortizacije, 
kot je v prihodku, ne razmejujejo več. V letu 2015 je bila vrednost amortizacije priznane v 
prihodkih za 421.223 € večja kot vrednost obračunane amortizacije, ki se izkazuje v stroških; 
to je imelo neposreden vpliv s tega področja na poslovni rezultat v letu 2015. V preteklosti pa 
je bil s področja amortizacije vpliv na poslovni rezultat nevtralen. Ob izločitvi vpliva 
amortizacije v letu 2015 je bil dejansko ugotovljeni izid iz poslovanja v višini  481.526  €, kar 
je tudi primerljivo s poslovnimi izidi preteklih let. 
 
Poleg opravljanja zastavljenega programa obsega dela z razpoložljivimi kadrovskimi in 
finančnimi zmožnostmi so bile aktivnosti v letu 2015 usmerjene v dokončanje novega 
urgentnega centra. Urgentni center Celje je sicer pričel delovati s 30.12.2015, ostalo pa je še 
več dokončno nerazrešenih vprašanj glede delovanja (opremskih, kadrovskih, 
organizacijskih, finančnih), ki niso bile razrešene pred samim odprtjem in se prenašajo v leto 
2016.  Slednje pa ni odvisno samo od SB Celje, temveč tudi od aktivnega delovanja vseh 
drugih udeležencev, odgovornih za zagotavljanje ustreznega  zdravstvenega sistema, ki je 
predvsem na področju urgence izredno občutljiv.  
 
Ne glede na vse težave, ki nam jih je na vseh nivojih poslovanja predvsem ob koncu leta 
2015 povzročala nujna organizacijska združitev z ZD Celje v novem urgentnem centru, pa 
ocenjujemo poslovanje v letu 2015 kot učinkovito in uspešno.  
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 
IME: Splošna bolnišnica Celje 

SEDEŽ: Oblakova ulica 5, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716 

DAVČNA ŠTEVILKA: 42119022 

ŠIFRA UPORABNIKA: 2768 5 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030276827 

TELEFON: +386 3 423 30 00 

FAX: +386 3 423 36 66 

SPLETNA STRAN: www.sb-celje.si 

USTANOVITELJ: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje 
DATUM USTANOVITVE: 12.01.1993 
 
 
DEJAVNOSTI:  
 
Splošna bolnišnica Celje opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:  
 
1. Specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (86.220), ki obsega: 
- svetovanje, diagnostika in zdravljenje na področju specialistične medicine, 
- dejavnost specialističnih ambulant.  

 
2. Bolnišnično zdravstveno dejavnost (86.100), ki obsega: 
- storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene hospitaliziranim pacientom, 

kratkotrajna in dolgotrajna bolnišnična oskrba in storitve v splošnih ali specializiranih 
bolnišnicah 

- medicinska oskrba in storitve (diagnostika, laboratorijski pregledi, operativni posegi in 
drugo zdravljenje, rehabilitacija, nujna medicinska pomoč ipd.). 

 
3. Druge dejavnosti za zdravje (86.909), ki obsega: 
- Dejavnosti za človekovo zdravje, ki se ne opravljajo v bolnišnicah ali ki jih ne opravljajo 

zdravniki, ampak drugi zdravstveni poklici, pooblaščeni za delo s pacienti (zdravstvena 
nega, dejavnost babic, fizioterapija in medicinska masaža, delovna terapija, optometrija, 
logopedija, dietetika, psihoterapija in tkivnih bank, dejavnost reševalnih postaj, prevoz z 
reševalnimi avtomobili, letali, helikopterji ali drugimi vozili, z zdravstvenim osebjem ali 
brez njega, dejavnost epidemiologije nalezljivih bolezni). 

 
4. Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki (G 47.730), ki 

obsega: 
- bolnišnično lekarniško dejavnost ter prodajo pomožnih zdravilnih sredstev in ortopedskih 

pripomočkov, 
- proizvodnja farmacevtskih preparatov (C 21.200), 
- trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali (G 

46.460). 
 
5. Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije (M 72.110) in raziskovalna 
in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije (M 72.190), ki obsega: 
- izvajanje raziskav za domače in tuje naročnike, 

http://www.sb-celje.si/
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- usposabljanje mladih raziskovalcev, 
- organiziranje znanstveno-raziskovalnih in strokovnih srečanj, 
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih virov za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 
- raziskovalno dejavnost na področju temeljne medicine, klinične medicine, stomatologije, 

farmacije in javnega zdravstva. 
 
6. Gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod 
ustanovljen: 
- C 21.200 proizvodnja farmacevtskih preparatov 
- D 35.119 druga proizvodnja električne energije 
- D 35.130 distribucija električne energije 
- D 35.300 oskrba s paro in vročo vodo 
- G 47.621 trgovina na drobno s  časopisi in revijami  
- G 47.622 trgovina na drobno s papirje in pisalnimi potrebščinami  
- H 49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet 
- H 49.410 cestni tovorni promet 
- H 52.100 skladiščenje 
- H 52.210  spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 
- I 56.101  restavracije in gostilne 
- I 56.103  slaščičarne in kavarne 
- I 56.210  priložnostna priprava in dostava jedi 
- I 56.300  strežba pijač 
- P 85.590  drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
- R 91.01  dejavnost knjižnic in arhivov 
- S 96.0101 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 
- S 96.021  frizerska dejavnost 
- S 96.022  kozmetična in pedikerska dejavnost.« 
 
ORGANI ZAVODA: 
 
- svet zavoda (sestavlja 5 predstavnikov ustanovitelja, 1 predstavnik Občine Celje, 1 

predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 2 predstavnika zaposlenih), 
- direktor zavoda, 
- strokovni svet zavoda,  
- strokovni direktor zavoda, 
- svet za zdravstveno nego. 
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PREDSTAVITEV ZAVODA 

 
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VODSTVO ZAVODA 
 
V.d. direktorja zavoda: mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon. 
Strokovni direktor zavoda: asist. Franci Vidnišar, dr. med. 
Pomočnica direktorja: mag. Hilda Maze, univ.dipl.org. 
Pomočnik direktorja za vzdrževanje in investicije: mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str. 
Pomočnica direktorja za finance in računovodstvo: Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon. 
Pomočnica direktorja za ekonomiko: Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.  
Pomočnik direktorja za splošno kadrovsko pravno področje: mag.Uroš Stropnik, univ.dipl.org. 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 
8/07, 102/10: 
 

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

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in 
razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih 
programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta 
posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 
kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih 
dejavnosti; 

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

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za 
izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

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

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

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

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 
investicijskih vlaganjih. 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO 
PODROČJE ZAVODA 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

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

58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), 
‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 

– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-
C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), 

‒ 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 2015 z aneksi, 
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZZS. 

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

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

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list 
RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 
95/14, 14/15, 46/15 in 55/15), 

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

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

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

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

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

‒ 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 in 100/15), 

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

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

‒  Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 
12/14 in 52/14), 

‒ 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) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
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=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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‒ 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. 2010) 

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti…) 

‒ Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice Celje v javni zdravstveni zavod 
‒ Statut Splošne bolnišnice Celje 
‒ Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela 
‒ Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje 
‒ Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo v Splošni bolnišnici Celje 
‒ Pravilnik o delu etične komisije 
‒ Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Splošni bolnišnici Celje 
‒ Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice 
‒ Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju Splošne bolnišnice Celje 
‒ Pravilnik za varno uporabo računalniškega sistema 
‒ Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje 
‒ Pravilnik o delu komisije za SPP 
‒ Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi 
‒ Pravilnik o računovodstvu 
‒ Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih 
‒ Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v javnem zavodu SBC 
‒ Pravilnik  o projektnem vodenju v Splošni bolnišnici Celje 
‒ Pravilnik o nabavnih procesih v Splošni bolnišnici Celje 
‒ Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 
‒ Pravilnik o varstvu pri delu 
‒ Pravilnik o ukrepih varstva pri delu 
‒ Pravilnik o določanju redne delovne uspešnosti za zaposlene v Splošni bolnišnici 

Celje 
‒ Pravilnik o delovnem času 
‒ Odredba o elektronskem evidentiranju delovnega časa v Splošni bolnišnici Celje 
‒ Pravilnik o določitvi dodatnega letnega dopusta za delo v območju ionizirajočih virov 

sevanja in za delo s citostatiki 
‒ Pravilnik o izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v SBC 
‒ Pravilnik o obvladovanju poslovnih tveganj v SBC 
‒ Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev 
‒ Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanja prisotnosti alkoholiziranosti in 

psihoaktivnih substanc zaposlenih v SBC 
‒ Pravilnik o obvladovanju medicinskih tveganj v Splošni bolnišnici Celje 
‒ Pravilnik o izvajanju mentorstva za pripravnike, specializante in delavce na 

usposabljanju v Splošni bolnišnici Celje 
‒ Pravilnik o arhiviranju dokumentov 
‒ Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev v Splošni bolnišnici Celje 
‒ Pravilnik o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo 
‒ Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju donatorskega sklada 
‒ Pravilnik o hrambi pacientovih stvari 
‒ Pravilnik o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev 
‒ Pravilnik o ravnanju z darili 
‒ pravilnik o priznanjih Splošne bolnišnice Celje 
‒ Poslovno etični kodeks Splošne bolnišnice Celje 
‒ Navodila za zavarovanje in izterjavo terjatev 
‒ Navodilo o postopku sprejemanja donacij računalniške opreme 
‒ Navodila o izvajanju internih strokovnih izpopolnjevanj 
‒ Navodila o napredovanju delavcev v plačne razrede v Splošni bolnišnici Celje  
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‒ Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk 
‒ Navodila o zagotavljanju NZV v obliki stalne pripravljenosti 
‒ Navodila za urejanje pravic in obveznosti v času začasne zadržanosti z dela 
‒ Navodila za obvladovanje procesa storitev zdravstvenih delavcev/sodelavcev na 

podlagi podjemnih pogodb in pogodb civilnega prava 
‒ Navodilo za organizacijo potovanj v tujino za zaposlene v Splošni bolnišnici Celje 
‒ Navodilo za plačilo strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri klinični praksi 
‒ Navodilo za izvedbo donacijskega postopka 
‒ Poslovnik o delu komisije za posodabljanje Splošne bolnišnice Celje 
‒ Poslovnik o delu sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje 
‒ Poslovnik o delu komisije za zdravstveni material v Splošni bolnišnici Celje 

‒ Poslovnik o delu delovne skupine za načrt integritete 
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 
SB Celje ima v svojem strateško razvojnem načrtu opredeljenih sedem strateških ciljev. V 
okviru vsakega strateškega cilja so definirani posamezni cilji, ki se uresničujejo preko 
zastavljenih razvojnih nalog in razvojnih projektov in so sestavni del strateško razvojnega 
načrta. V nadaljevanju podajamo strateške cilje in cilje v okviru strateško razvojnega 
programa 2008 – 2017 Splošne bolnišnice Celje.  
 

S1. Zadovoljstvo uporabnikov 

S1.C1.  Zadovoljstvo pacientov in svojcev s storitvami bolnišnice 
      S1.C2.  Sodelovanje in razmejitev dela med različnimi ravnmi in oblikami zdravst. varstva  

S1.C3.  Izpolnjevanje pogodbenih določil do ZZZS 
S1.C4.  Vzpostavljen profesionalizem na področju odnosov z zunanjimi javnostmi in  
nadgradnja pozitivne javne podobe 
S1.C5.   Povezovanje z medicinskimi fakultetami in fakultetami za zdravstvene vede 

S2. Strokovni razvoj 

S2.C1.   Sledenje in uvajanje najnovejših in novih metod dela, diagnostičnih postopkov 
S2.C2.   Kontinuirano znanstveno raziskovalno delo 

       S2.C3. Permanentno izvajanje učne dejavnosti in povezovanje z medicinskimi 
fakultetami 

S2.C4.   Status kliničnosti posameznih področij 
S2.C5.   Permanentno izboljševanje kakovosti 
S2.C6.   Celovito obvladovanje strokovno medicinskih tveganj in varnosti pacientov 

S3. Uravnoteženo poslovanje 

S3.C1.   Obvladovanje stroškov in povečevanje učinkovitosti 
S3.C2.   Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti 
S3.C3.   Učinkovita izraba obstoječih sredstev in učinkovita naložbena politika 
S3.C4.   Rast prihodkov 
S3.C5.   Preglednost poslovanja 

S4. Celovita kakovost in procesna organiziranost 

S4.C1. Zagotavljanje kakovosti in optimizacija procesa zdravstvene obravnave pacienta  
in ostalih notranjih procesov 

S4.C2.  Standardizacija delovnih procesov 
S4.C3.  Zagotavljanje optimalne učinkovitosti zaposlenih 
S4.C4.  Celovito obvladovanje poslovnih tveganj 

S5. Informatizacija 

S5.C1.  Zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v 
bolnišnici 

S5.C2.  Spremljanje razvoja informacijskih sistemov in uvajanje novosti v prakso  
S5.C3.  Vključevanje v projekt e-zdravje 

S6. Razvoj kadrovskih potencialov 

S6.C1.   Aktivna kadrovska politika 
S6.C2.   Zagotavljanje varnih in  ugodnih  delovnih pogojev za zaposlene in stranke 
S6.C3.   Usposabljanje vodstvenih kadrov 
S6.C4.   Razvoj in upravljanje organizacijske  kulture 
S6.C5.   Izboljšanje komuniciranja in informiranja zaposlenih 
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S6.C6.   Zagotavljanje permanentnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih ter 
prenosa znanja 

S7. Prostorski razvoj in opremljenost 

S7.C1.  Nadomestna novogradnja 
- Zagotovitev enotnih namestitvenih standardov in delovnih pogojev 

- Izboljšana potresna in požarna varnost ter učinkovitejša logistika 

- Izboljšana funkcionalnost prostorov 

- Centralizacija operacijskih prostorov 

- Združenje dejavnosti splošne in nujne medicinske pomoči v urgentnem centru 

- Združena pediatrična dejavnost na eni lokaciji 

- Energetsko učinkovitejše stavbe  

S7.C2. Posodabljanje in nabava nove opreme   
S7.C3. Razvoj prometne infrastrukture 

- Izgradnje parkirne hiše na območju bolnišnice 

- Izboljšana dostopnost  
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3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 
SB Celje uresničuje svoje strateške usmeritve s postavljanjem in izvajanjem letnih ciljev. Pri 
tem izhaja iz zastavljenih razvojnih nalog in razvojnih projektov v okviru ciljev iz strateško 
razvojnega načrta ter upošteva trenutne okoliščine poslovanja, ki jih narekujejo aktualna 
gospodarska gibanja, usmeritve zdravstvene politike ter širše družbeno okolje. 
 
V nadaljevanju podajamo letne cilje SB Celje 2015, kjer v okviru posameznega cilja 
navajamo povezanost s strateškimi cilji (Poglavje 2.). Razvidno je, da je večina letnih ciljev 
povezana z več vsebinskimi področji, kar prikazuje nujno medsebojno povezanost in 
komplementarnost delovanja vseh področij bolnišnice. 
 
Tabela 1: Letni cilji 2015, ki izhajajo iz strateških ciljev 

Zs Letni cilj 2015 
Strateški cilji 
- povezava 

1 Izvedba vodstvenega pregleda S4, S2C5 

2 Izobraževanje za varstvo podatkov in varstvo pacientovih pravic S1C1, S2C5 

3 Vzpostavitev nadzora po ambulantnih operativnih posegih S1,S4 

4 Pridobitev raziskovalnih projektov in sredstev za raziskovalno dejavn. S2, S3 

5 Ocena tveganja pacientov po operativnih posegih S1, S4 

6 Zagotavljanje sistemskega onkološkega zdravljenja S2,S4 

7 Izdelava sistema organizacije v novem Urgentnem centru Celje S1,S4,S7 

8 Uvedba PACS S5 

9 Širitev zvočnega zapisa S4C1 

10 delež uporabljenih avtotransfuzij pri planiranih operacijah v SBC S2C6 

11 
Spremljanje obveznih kazalnikov iz Dogovora in nabora kazalnikov 
kakovosti iz organizacijskih procesov/kliničnih poti posameznih 
strokovnih področij 

S4C1,  
S2C5 

12 Izdelava in posodobitev kliničnih poti S2C5, S4C1 

13 izdelava sistema organizacije dela v novem Diabetičnem centru S1C2, S4,S7 

14 zmanjšanje prenosa multirezistentnih bakterij v času hospitalizacije S2C6 

15 Mednarodna akreditacija bolnišnice S4C1, S4C2 

16 E-izobraževanje S6C6, S3C1 

17 Priprava organizacijskih navodil pri Odobravanje potreb po delavcih S6C1, S4C3 

18 Priprava pravilnika o nematerialnem nagrajevanju S6.C6 

19 E-arhiviranje S4, S5 

20 Prenova pravilnika o internem izobraževanju. S4, S6 

21 Usposabljanje vodij v okviru projekta Družini prijazno podjetje S6C3 

22 
Izvedba izobraževalnih delavnic  za zaposlene na temo obvladovanja 
stroškov SBC. 

S4, S6 

23 Posodobitev, dograditev in razširitev IKT opreme S5C1 

24 Razširitev WiFi omrežja na celotno bolnišnico S5C1 

25 Uvedba laboratorijskega IS na patologiji S5C1, S4C1 

26 Uravnoteženo poslovanje v  poslovnem letu 2015 S3C1 

27 Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti S1C1 

28 Spremljanje  stroškov materiala po pacientu 
S3.C5,S3.C1, 
S5.C1 

29 Posodobitev poslovnega poročanja za različne ravni odločanja S3.C5. 

30 
Priprava vlog za razpise za pridobivanje dodatnih sredstev (EU in 
ostali razpisi) 

S3.C4. 
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Zs Letni cilj 2015 
Strateški cilji 
- povezava 

31 Doseganje načrtovanih prihodkov do ZZZS in drugih vrst prihodkov S1C3, S3C4 

32 Povečanje števila operacij z robotsko kirurgijo S1C3, S3C4 

33 Priznanje standarda zgodnje medicinske rehabilitacije S1C1 

34 Pisarniško poslovanje - priprava projekta S4C2 

35 Opremljanje  Urgentnega centra Celje S7 

36 
Priprava Investicijskega programa za investicijo za izgradnjo garažne 
hiše S7 

37 Nadaljevanje Projekta za dokončanje nadomestne novogradnje S7 

38 Izdelava Centra za diabetes  S7 

39 Obvladovanje neželenih dogodkov S2.C5, S2.C6 

40 Usposobljenost zaposlenih za reanimacijo S6C3 

41 Izboljševanje delovnih procesov S4C2 

42 Zmanjšati odstopanja v procesu odvzema bioloških vzorcev S4.C2 

43 
Uvedba 8 urnega izmenskega dela za zaposlene v zdravstveni negi na 
bolnišničnih oddelkih 

S4 

44 Uvedba E naročanja na vseh oddelkih S4, S5 

45 
Notranje revidiranje in spremljanje napredovanja po delovnem načrtu 
Službe za notranjo revizijo za leto 2015 

S4.C4 

46 
Zagotavljanje integriteti v skladu z Zakonom o integriteti in 
preprečevanju korupcije 

S4.C4 
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 
Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3  

Zs Letni cilj 2015 
Opis realizacije ciljev z upoštevanjem 

kazalnika 

1 Izvedba vodstvenega pregleda  

Cilje je realiziran 80%. Dogovori in 
aktivnosti za pridobitev certifikata ISO 
potekajo. Potreben je zapis še nekaterih 
poslovnih procesov pred izvedbo 
vodstvenega pregleda. 

2 
Izobraževanje za varstvo podatkov in 
varstvo pacientovih pravic 

Cilj je raliziran 100 %. Izvedli smo 5 
sklopov izobraževanj - udeležba več kot 
300 delavcev. 

3 
Vzpostavitev nadzora po ambulantnih 
operativnih posegih 

Cilj izdelave in sprejetja organizacijskega 
navodila na Strokovnem svetu je 
realiziran v celoti. Zagotovljeno je redno 
izvajanje nadzora po ambulantnih 
posegih v splošni anesteziji, vključno z 
nadzorom v času NZV. 

4 
Pridobitev raziskovalnih projektov in 
sredstev za raziskovalno dejavnost  

Cilj ni reliziran v celoti, saj Pravilnik o 
raziskovanju 2015 ni bil sprejet, je pa 
pripravljen do lektoriranja. 

5 
Ocena tveganja pacientov po operativnih 
posegih 

Cilj je realiziran 100 %. 

6 
Zagotavljanje sistemskega onkološkega 
zdravljenja 

Pri programu dojke je cilj delno realiziran - 
324 primerov (81% cilja), pri debelem 
črevesju pa je presežen - 262 (372%). 

7 
Izdelava sistema organizacije v novem 
Urgentnem centru Celje 

Cilj je realiziran 100 %. Sprejeta je 
organizacija dela UCC na Strokovnem 
svetu. 

8 Uvedba PACS 

Cilj je realiziran delno. V izvajanju je 
pogodba za PACS, pred podpisom 
pogodba za strojno opremo v okviru MZ, 
pripravljen načrt nabave strojne opreme v 
okviru SBC in RIS-a. 

9 Širitev zvočnega zapisa 
Cilj je realiziran, zvočni zapis je dodatno 
uveden na Očesnem oddelku, Oddelku za 
ORL, Urološkem oddelku. 

10 
Delež uporabljenih avtortransfuzij pri 
planiranih operacijah v SBC 

Cilj je realiziran 100 % (14 pacientov). 

11 

Spremljanje obveznih kazalnikov iz 
Dogovora in nabora kazalnikov kakovosti iz 
organizacijskih procesov/kliničnih poti 
posameznih strokovnih področij 

KK po SD: 80,0 %  
KK OP: 72,7%                                                                         
KK KP: 88,9% 

12 Izdelava in posodobitev kliničnih poti 
Cilj je delno 62,5 % realiziran. Izdelano 5 
KP od 8.  

13 
Izdelava sistema organizacije dela v novem 
Diabetičnem centru 

Cilj je delno realiziran. Izdelan je načrt in 
določena oprema.Diabetičnega centra.  

14 
Zmanjšanje prenosa multirezistentnih 
bakterij v času hospitalizacije 

Cilj ni realiziran. Pri MRSA se je število 
prenosov povečalo iz 0,09 na 0,13 / 1000 
BOD, pri ESBL pa se je znižalo iz 1,16 na 
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Zs Letni cilj 2015 
Opis realizacije ciljev z upoštevanjem 

kazalnika 

1,14 /1000 BOD.  

15 Mednarodna akreditacija bolnišnice 
Cilj je realiziran 100%. 1. redna presoja 
po mednarodnem akreditacijskem 
standardu DNV DIAS je bila izvedena.   

16 E-izobraževanje 
Cilj je realiziran 100%. Izvedli smo prvo e-
izobraževanje iz področja varstva pri delu 
požarnega varstva. 

17 
Priprava organizacijskih navodil pri 
Odobravanje potreb po delavcih 

Cilj je realiziran 90%. Organizacijska 
navodila so pripravljena. Potrebno jih je 
obravnavati in sprejeti. 

18 
Priprava pravilnika o nematerialnem 
nagrajevanju 

Cilj je realiziran 100%. Pravilnik smo 
sprejeli in ga preimenovali v Pravilnik o 
priznanjih Splošne bolnišnice Celje. 

19 E-arhiviranje 

Priključili smo se javnemu naročilu UJP-a 
za storitve arhiviranja za kar smo podali 
Vlogo za vključitev v sistem zajema in 
hrambe računov v elektronski obliki na 
podlagi Krovne pogodba o opravljanju 
storitev zajema in hrambe e-računov (št. 
UJP: 4302-1/2014-869 z dne 18. 11. 
2014). Cilj je realiziran 10%. 

20 
Prenova pravilnika o internem 
izobraževanju. 

Cilj je realiziran 80%. Nov pravilnik bo 
sprejet v prvi četrtini leta 2016. Cilj bo tudi 
delno spremenjen oz. razširjen saj je 
pripravljen Pravilnik o internem in 
eksternem izobraževanju. 

21 
Usposabljanje vodij v okviru projekta Družini 
prijazno podjetje 

Cilj je realiziran 100%. Usposabljanje 
vodij smo uspešno izvedli. 

22 
Izvedba izobraževalnih delavnic  za 
zaposlene na temo obvladovanja stroškov 
SBC. 

Izbran je izvajalec izobraževalnih delavnic 
na temo obvladovanja stroškov v SBC. 
Cilj je realiziran 20 %. 

23 
Posodobitev, dograditev in razširitev IKT 
opreme 

Cilj je realiziran 100%. 

24 
Razširitev WiFi omrežja na celotno 
bolnišnico 

Cilj je realiziran 100%. 

25 Uvedba laboratorijskega IS na patologiji Cilj je realiziran 100%. 

26 
Uravnoteženo poslovanje v  poslovnem letu 
2015 

Cilj je realiziran 100%. V letu 2015 
ugotavljamo presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 902.749 €. 

27 
Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne 
plačilne sposobnosti 

Bolnišnica je v letu 2015 svoje obveznosti 
do dobaviteljev poravanavala v valutnem 
roku.  

28 Spremljanje  stroškov materiala po pacientu 

Cilj je delno realiziran. Na projektu 
beleženja stroškov po pacientu je bilo v 
tem obdobju narejeno sledeče: a) 
dodatna dopolnitev programa je bila 
realizirana ob koncu leta 2015 b) pilotni 
projekt spremljanja stroška po pacientu 
na Dializi se nadaljuje c) novo pilotno 
spremljanje stroška po pacientu v 
povezavi s konsignacijo  je bilo uvedeno v 
Operacijskem bloku. Na tem projektu se 
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Zs Letni cilj 2015 
Opis realizacije ciljev z upoštevanjem 

kazalnika 

bodo aktivnosti nadaljevale v letu 2016   

29 
Posodobitev poslovnega poročanja za 
različne ravni odločanja 

Cilj je realiziran 100%. V letu 2015 smo 
sistem poročanja dopolnili z dodatnimi 
poročili oz. posamezna poročila 
nadgradili. 

30 
Priprava vlog za razpise za pridobivanje 
dodatnih sredstev (EU in ostali razpisi) 

V tem obdobju smo oddali 8 razpisnih 
vlog: a) ZZZS prijavo na razpis vezan na 
promocijo zdravja na delovnem mestu; 
prijava ni bila uspešna b) ARRS smo 
oddali vlogo  na tri razpise : - 
sofinanciranje nakupa mednarodne 
znanstvene literature v letu 2016, ki je bila 
uspešna - 2 vlogi za razpis za 
sofinanciranje raziskovalnih porojektov v 
letu 2015, ki sta bili uspešni                   - 
vlogo na javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško v letih 2016-2017, rezultati izbora 
tu še niso znani.  -Vlogo za mednarodni 
projekt Danube, katerega rezultate še 
pričakujemo      -vlogo za Javna dela, kjer 
bomo v letu 2016 zaposlili preko javnih 
del 5 delavcev  ter vlogo za 
Sofinanciranje doktorskega študija v tujini 
za 1 zaposlenega                                    

31 
Doseganje načrtovanih prihodkov do ZZZS 
in drugih vrst prihodkov 

Cilj je realiziran. Glej poglavje 2.1. 
računovodsko poročilo.  

32 
Povečanje števila operacij z robotsko 
kirurgijo 

Število operacij prostate z robotsko 
metodo glede na preteklo leto ni 
povečano, se pa veča delež opravljenih 
drugih posegov z robotsko kirurgijo, ki 
predstavlja 10 % vseh posegov z 
robotsko kirurgijo. 

33 
Priznanje standarda zgodnje medicinske 
rehabilitacije 

Cilj ni realiziran. Podan je predlog v okviru 
dogovarjanj 2015, ki ni bil sprejet. 

34 Pisarniško poslovanje - priprava projekta 
Cilj je realiziran 40%. Zagonski elaborat 
bo pripravljen v prvi četrtini leta 2016. 

35 Opremljanje  Urgentnega centra Celje 

Cilj je realiziran 73 %.  Mobilna 
medicinska oprema, za katero je razpis 
izvedlo Ministrstvo za zdravje, je 
dobavljena. V izvedbi sta tudi oba sklopa  
opuščenih dela (GOI in medicinska 
oprema). Rok izvedbe je marec 2016.  

36 
Priprava Investicijskega programa za 
investicijo za izgradnjo garažne hiše 

Cilje je realiziran 5 %. Z MZ potekajo 
dogovori o strategiji financiranja garažne 
hiše.  

37 
Nadaljevanje Projekta za dokončanje 
nadomestne novogradnje 

Cilj je delno realiziran. Pripravlja  se 
novelacija Investicijskega programa.  Cilj 
je realiziran 10%. 
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Zs Letni cilj 2015 
Opis realizacije ciljev z upoštevanjem 

kazalnika 

38 Izgradnja Centra za diabetes  
Cilj je realiziran 15 %. Izdelana ja 
investicijska dokumentacija. V izvedbi je 
javno naročilo.  

39 Obvladovanje neželenih dogodkov 

Št. Izvedenih pogovorov o varnosti: 87 % 
realizacija. Predavanje o padcih: 60 % 
realizacija. Prevalenca padcev 
hospitaliziranih pacientov: 1,15. 
Predavanje "Smernice RZP": realizacija 
67 %. Incidenca RZP: 0,338. Število 
udeležencev "Aplikacija terapije in 
napake: 100 % realizacija. Incidenca 
vbodov: 0,679. 

40 Usposobljenost zaposlenih za reanimacijo 

Cilj je realiziran. Izvedenih je bilo 80 učnih 
delavnic/20 oddelkov/377 udeležencev. 
Izvedenih 18 tečajev TPO/247 tečajnikov 
(MS).  

41 Izboljševanje delovnih procesov Cilj je realiziran. 

42 
Zmanjšati odstopanja v procesu odvzema 
bioloških vzorcev 

Cilj je realiziran. Usposabljanja se je 
udeležilo 62 zaposlenih. 

43 
Uvedba 8 urnega delovnega časa za 
zaposlene v zdravstveni negi na 
bolnišničnih oddelkih 

Cilj je realiziran. 

44 Uvedba E naročanja na vseh oddelkih 
Cilj ni realiziran zaradi nestabilnosti 
sistema. Šifrant je urejen. 

45 
Notranje revidiranje in spremljanje 
napredovanja po delovnem načrtu Službe 
za notranjo revizijo za leto 2015 

Cilj je realiziran 67% (od 2 revizij ni bila 
nobena zaključena, izvedena so bila vsa 
spremljanja napredovanja po revizijah iz 
leta 2014). 

46 
Zagotavljanje integritete v skladu z 
Zakonom o integriteti in preprečevanju 
korupcije 

Cilj je realiziran 100%. 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 
 
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 
 
Sklepanje in izvajanje Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 
(Pogodba ZZZS 2015) 
 
Osnova za sklenitev Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 
2015 (v nadaljevanju Pogodba ZZZS 2015) je sprejeti Splošni dogovor 2015 z veljavnostjo 
od 1.1.2015 dalje. K Splošnemu dogovoru  2015 je bil v decembru 2015 sklenjen Aneks št. 1, 
zaradi katerega pa nismo spreminjali Pogodbe ZZZS; spremembe, veljavne že za leto 2015, 
so bile upoštevane v okviru končnega obračuna 2015.  
Splošni dogovor 2015, ki je bil sprejet s sklepi  Vlade konec junija 2015, je prinesel naslednje  
poglavitne spremembe za izvajalce zdravstvenih storitev: 

- povečanje amortizacijskih sredstev v letu 2015 za 25 %; 
- dvig cen storitev s 1.7.2015 za 2,12 %; 
- povečana finančna sredstva za kritje patocitoloških preiskav. 

 
Povečanje amortizacijskih sredstev predstavlja za SB Celje v letu 2015 povečana sredstva 
za investicije (glede na leto 2014) v  višini 651.800 €, dvig cen storitev prinaša za leto 2015 
finančna sredstva v višini 802.000 €, za kritje povečanih stroškov patocitoloških preiskav pa 
je v letu 2015 za SB Celje s strani ZZZS namenjenih dodatnih 188.800 €.  
 
Navedena povečanja so deloma ublažila zniževanja cen iz zadnjih let, saj smo tudi v letu 
2015 poslovali na vseh znižanih osnovah iz preteklosti. Cene zdravstvenih storitev so bile 
namreč v letu 2009 znižane za 2,5 %, v letu 2012 za 3 %, v letu 2013 pa za 3 %. Prav tako 
so bila v navedenih letih izredno (za 50 %) znižana sredstva, namenjena za investicije; cene 
pa so se zmanjševale tudi iz selektivnih znižanj posamičnih elementov (zniževanje 
administrativno-tehničnega kadra, cen dializne dejavnosti…).   
 
V  mesecu oktobru 2015 je SB Celje na osnovi Splošnega dogovora 2015  sklenila Pogodbo 
ZZZS 2015 z veljavnostjo od 1.1.2015 dalje. Načeloma je  ostal obseg pogodbenih 
zdravstvenih programov z novo Pogodbo 2015 v letu 2015 na ravni iz leta 2014, razen na 
področjih, kjer smo konec leta 2014 pridobili povečanje programov iz naslova skrajševanja 
čakalnih dob (revmatologija, kardiologija, nevrologija, urologija, maksilofacialna kirurgija, 
dermatologija, magnetna resonanca).  
 
Spremembe programov v okviru obstoječih finančnih sredstev smo tudi v letu 2015 izvajalci 
dogovarjali  s prestrukturiranjem programov. SB Celje je ob sklepanju Pogodbe 2015 ZZZS-
ju predlagala kar nekaj sprememb programov, s katerim se je strinjal tako ZZZS kot 
Ministrstvo za zdravje. Prestrukturiranje programov v okviru obstoječe pogodbene vrednosti 
se je nanašalo na prenos programov iz bolnišnične dejavnosti v izvenbolnišnično – 
ambulantno dejavnost, prestrukturiranje v okviru prospektivnih primerov akutne obravnave 
ter prestrukturiranju med posameznimi vrstami izvenbolnišnične (ambulantne) dejavnosti. 
Posamična dogovorjena prestrukturiranja programov z ZZZS so predstavljena v okviru 
obrazložitev realizacije programov v nadaljevanju. Ministrstvo za zdravje pa nam ni odobrilo 
zmanjšanja programa neakutne obravnave, ki smo ga tudi predlagali, saj že daljše obdobje 
ugotavljamo nedoseganje tega programa. 
 
Nova pogodba ZZZS 2015 na področju akutne obravnave (predstavlja večinski delež 
Pogodbe ZZZS) pomeni za SB Celje pomemben preskok. V novo Pogodbo ZZZS za leto 
2015 je vključeno boljše vrednotenje programa akutne obravnave v obsegu 1.291 uteži oz. v 
višini  1,4 mio €. Gre za pridobitev dodatnih finančnih sredstev iz naslova obravnave dražjih 
primerov.  S tem se  je pogodbeno priznana povprečna  utež akutne obravnave dvignila iz 
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1,35 na 1,40. Na ta način smo se približali dejansko realizirani povprečni uteži, za kar si je 
SB Celje prizadevala skozi daljše obdobje; navedeno povečanje oz. boljše vrednotenje pa 
nam je bilo dokončno priznano v začetku leta 2015 s sprejemom Aneksa št. 2 k Dogovoru 
2014.  
  
Z novo Pogodbo 2015 je na osnovi Splošnega dogovora 2015 SB Celje pridobiva tudi 
povečani program na področju okulistike. Gre za program presejalne diabetične retinopatije v 
obsegu 1,9 ambulantnega tima in obravnave dodatnih 7.168 pacientov letno. V zadnjih letih 
se je uveljavilo financiranje dragih zdravil v obliki t.i. liste A in liste B. Spremembe oz. širitve 
na tem področju smo tudi vključili v novo pogodbo z ZZZS. Sicer pa lahko te spremembe 
dogovarjamo z ZZZS tudi med samim pogodbenim letom, saj se seznami pogosto 
spreminjajo. 
 
Po sklenitvi Pogodbe 2015 smo z ZZZS OE Celje dogovorili še dva aneksa; Aneks št.1 k 
Pogodbi 2015 in Aneks št.2 k Pogodbi 2015. S tema aneksoma smo dogovorili 
prestrukturiranje programa na področju okulistike (povečanje programa VEGF na račun 
zmanjšanje programa akutne obravnave) ter se dogovorili za začasen prenos programa 
spec.amb.dejavnosti maksilofacialne kirurgije iz Območne enote Maribor v obsegu 0,5 tima 
od 1.10.2015 do 31.12.2016. 
 
Aneks 1 k Splošnemu dogovoru 2015 je naknadno prinesel možnost preseganja plačila 
določenih prospektivnih programov iz obstoječih 10 % na povečanih 20 % možnosti 
preseganja v letu 2015. SB Celje iz tega naslova na večini programov ni imela možnosti 
povečane realizacije v mesecu decembru 2015, doseganje prospektivnih programov je v 
celoti razvidno v nadaljevanju.  
 
Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru 2015 je prinesel še novost pri financiranju slikovne 
diagnostike, ki pa se večinoma nanaša na leto 2016. V letu 2016 so namreč storitve 
magnetne resonance plačane v višini celotno dosežene realizacije, od 1.11.2015 dalje pa se 
v celoti s strani ZZZS plača vsa slikovna diagnostika za odkrivanje in zdravljenje rakave 
bolezni.   
 
V nadaljevanju v Tabeli 3 podajamo strukturo in vrednost posameznih programov v 
pogodbenem letu 2015 v primerjavi s pogodbenim letom 2014 ter vrednostjo doseženega 
plačila posameznih programov v letu 2015. Višina plačila je odvisna od realizacije 
posameznih programov ter od obračunskih meril za plačilo programov (Poglavje 4.2.2.). 
Spremembe v višini in strukturi pogodbenih programov v letih 2015 in 2014 pa so posledica 
pogodbenih sprememb, ki smo jih navedli, ter sprememb, ki jih prinaša vsakoletno 
dogovarjanje med partnerji v zdravstvu (Ministrstvo za zdravje, ZZZS, Združenje 
zdravstvenih zavodov). 
 
Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2014 in Pogodbe 2015 v € ter deležih 
posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo 

Dejavnost  
  

Pogodbena 
vrednost 2014 
(OZZ in PZZ) 

Pogodbena 
vrednost 2015 
(OZZ in PZZ) 

Plačana 
vrednost 

2015 
(OZZ+PZZ*) 

Indeks 
pogodba 

2015/2014 

€ % € % € 

Akutna bolnišnična obravnava 53.259.179 69,22 54.179.633 68,06 55.253.685 101,73 

Neakutna boln. obravnava 263.536 0,34 266.808 0,34 204.931 101,24 

Doječe matere 33.352 0,04 36.922 0,05 32.985 110,70 

Spremljevalci 3.164 0,00 3.278 0,00 2.880 103,59 
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Dejavnost  
  

Pogodbena 
vrednost 2014 
(OZZ in PZZ) 

Pogodbena 
vrednost 2015 
(OZZ in PZZ) 

Plačana 
vrednost 

2015 
(OZZ+PZZ*) 

Indeks 
pogodba 

2015/2014 

€ % € % € 

Sobivanje starša ob 
hospitaliziranem otroku 

243.780 0,32 220.039 0,28 218.316 90,26 

Osnovna zdravstvena 
dejavnost 

668.720 0,87 688.549 0,86 684.970 102,97 

Spec. ambulantna dejavnost 
(vključno s CT in MR) 

15.959.530 20,74 17.122.285 21,51 16.618.771 107,29 

Dialize 4.153.499 5,40 4.531.353 5,69 4.479.162 109,10 

Drugo (enotne cene, SVIT..) 2.354.905 3,06 2.555.264 3,21 2.427.409 108,51 

Skupaj 76.939.665 100,00 79.604.131 100,00 79.923.110 103,46 

*upoštevana 100% realizacija 

 
Iz podatkov  v Tabeli 3 je razvidno, da je skupna pogodbena vrednost programov iz pogodb 
ZZZS v pogodbenem letu 2015 višja za 3,46 % oz. za 2.664.466 €. Višja pogodbena 
vrednost v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 izhaja iz: 

- finančnih sprememb vrednosti programov, ki jih je prinesel Splošni dogovor 2015;  
- boljšega vrednotenja programa akutne obravnave iz naslova priznanaja višje 

povprečne uteži; 
- pridobljenih  širitev programov v letu 2015 (okulistika, maksilofacialna kirurgija)  

 
Iz podatkov so razvidne tudi spremembe v strukturi programov; delež akutne obravnave se 
zmanjšuje, povečuje pa se delež na področju izvenbolnišničnih obravnav – 
spec.amb.dejavnost, programi po enotnih cenah, dializna dejavnost. Vzrok je 
prestrukturiranje programov  in prenašanje le-teh na načine izvenbolnišničnih obravnav. 
 
V letu 2015 je bila  skupna pogodbena vrednost ZZZS v celoti dosežena oz. plačana s strani 
ZZZS. Ob analizi posameznih programov pa lahko ugotovimo, da je so bili določeni programi 
v letu 2015 plačani v višji višini od pogodbeno načrtovanih, nekateri programi pa so bili 
realizirani nižje od načrtovanih pogodbenih vrednosti. Večje razlike med plačanimi in 
pogodbeno dogovorjenimi programi so razvidne na programu akutne bolnišnične obravnave, 
ki je bil plačan višje od pogodbeno dogovorjenega; nižje plačilo programov od pogodbeno 
dogovorjenega pa je najbolj razvidno na programu neakutne obravnave, specialistične 
ambulantne dejavnosti ter drugih programov (enotne cene).  Razlike izhajajo iz realizacije 
obsegov dela v letu 2015 v primerjavi z načrtovanimi, kar podrobno podajamo v nadaljevanju 
v poglavju 4.2.2. 
 
Nadzori ZZZS v letu 2015 

 
Na področju pogodbenega odnosa z ZZZS je bilo v letu 2015 izvedenih manj administrativnih 
in finančnih nadzorov  kot leto poprej, a so bili le-ti vsebinsko bolj poostreni. Skupaj je bilo v 
letu 2015 v SB Celje s strani ZZZS opravljenih 14 nadzorov. Število neposrednih nadzorov s 
strani ZZZS se zadnjih nekaj let zmanjšuje, saj plačnik od uvedbe projekta Izdatki za 
poslovanje z ZZZS po elektronski poti dobi vse podatke o opravljenih storitvah po pacientih. 
Na osnovi teh podatkov lahko izvaja  sprotne kontrole in zahteva ustrezne popravke, ki pa za 
bolnišnico nimajo dodatnih finančnih posledic v smislu pogodbenih kazni.   
  
ZZZS-ju so bili za ugotovljene nepravilnosti izstavljeni dobropisi: 33.335,36 € na akutni 
obravnavi in 808,85 € v specialistični ambulantni dejavnosti. ZZZS je v končnem obračunu 
2015 odvzel SB Celje sredstva v višini 12.000 € za 8 primerov iz naslova robotske kirurgije. 
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Nadzorov predpisa tehničnih pripomočkov in nadzorov skladnosti ordinacijskih časov v letu 
2015 ni bilo, prav tako ni bilo opravljenih nadzorov na neakutni obravnavi.   
 
Na nadzorih s strani ZZZS je bilo v letu 2015 izrečenih še za 16.217,71 € kazni, od tega 
1.617,71 € na ambulantah, 3.000 € na akutni obravnav: ter iz naslova nadzora čakalnih knjig 
2.000 €. Izrečena je bila tudi kazen 9.600 € iz naslova robotske kirurgije, od tega 4.800 € še 
za leto 2011 in 4.800 € za leto 2012, ki jih terja ZZZS, SB Celje pa jih zavrača.   
 
SB Celje je sporne vsebine iz nadzorov reševala sporazumno z ZZZS, odprta ostaja le 
problematika kazni iz naslova robotske kirurgije. 
 
Tabela 4: Opravljeni nadzori ZZZS v letu 2015 in posledice nadzorov 

  
število  

nadzorov OZZ v € PZZ v € 
Skupaj 

(OZZ+PZZ) v € Kazen v € 

Specialistične ambulante 4          808,85           131,33             940,18          1.617,71    

Akutna obravnava - SPP 4     33.335,36        2.141,21        35.476,57          3.000,00    

Robot (8 primerov) 3     12.000,00    0,00      12.000,00          9.600,00    

Vodenje čakalnih knjig 3 0,00  0,00  0,00        2.000,00    

SKUPAJ 14     46.144,21        2.272,54        48.416,75        16.217,71    

 
 
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2015 do ZZZS in 
ostalih plačnikov  

Tabelarični prikaz realiziranega fizičnega obsega dela v letu 2015 do ZZZS in ostalih 
plačnikov v primerjavi s planiranim prikazujemo v prilogi tega poročila (Obrazec 1 - 
Realizacija delovnega programa 2015 (1.,  2. in 3. del)). Glede na to, da predstavlja obseg 
dela do ZZZS večinski delež vsega opravljenega dela, pa v nadaljevanju najprej v dodatnih 
tabelah prikazujemo obseg dela do ZZZS ter podajamo ustrezne obrazložitve.   

 
4.2.2.1. Obseg dela do ZZZS 
 
V času sprejema Finančnega načrta 2015 Pogodba ZZZS za leto 2015 še ni bila sklenjena, 
zato je bil obseg dela v Finančnem načrtu 2015 izkazan na predvidenem obsegu in znanih 
dejstvih ob pripravi Finančnega načrta 2015. Sklenjeni obseg dela s  Pogodbo ZZZS 2015 z 
Aneksom št. 1 in št.  2 se razlikuje od načrtovanega s Finančnim načrtom 2015 na področjih, 
kjer so bila izvedena prestrukturiranja programov ali pridobljene širitve.   
 
Plačilo ZZZS in s tem tudi prihodki je pogojeno z doseganjem pogodbenega obsega dela, 
zato v tem dokumentu prikazujemo planirani obseg dela na osnovi planiranega obsega dela 
iz končnega obračuna 2015, ki temelji na sklenjenem obsegu dela ZZZS za pogodbeno leto 
2015. Slednji izkazani planirani obseg dela se zato razlikuje od prikazanega planiranega 
obsega dela v sprejetem Finančnem načrtu 2015. 
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Akutna bolnišnična obravnava 
 
Tabela 5: Realizacija obsega dela akutne obravnave do ZZZS v letu 2015 v primerjavi z 
realizacijo iz leta 2014 in planom 2015   

Akutna obravnava 
Realizacija 

2014 
Plan  
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks 
R15/R14 

Indeks 
R15/P15 

Razlika 
R2015-
P2015 

Nepriznano 

Število SPP 
primerov  

34.075 33.426 33.916 99,5 101,5 490 343 

Število uteži  48.226,90 47.003,63 48.469,30 100,5 103,1 1.466 436,98 

Povprečna utež 1,415 1,406 1,429 101,0 101,6 0          1,274 

 
Iz podatkov je razvidno, da je bilo v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 realiziranih za 0,5 % 
manj primerov ter za 0,5 % več uteži programa akutne obravnave. Glede na to je bila 
realizirana povprečna utež v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 višja.  
 
Plan akutne obravnave prikazujemo na osnovi pogodbeno dogovorjenega  plana do ZZZS za 
obdobje 1-12 2015. V letu 2015 je bilo v primerjavi s pogodbeno dogovorjenim planom 
realizirano višje število primerov kakor tudi višje število uteži.  Slednje je zagotovilo, da je SB 
Celje dosegla tudi plačilo iz možnosti preseganja določenih prospektivnih programov (do 10 
% v skladu s Splošnim dogovorom 2015 oz. za 20 % glede na Aneks 1 k Splošnemu 
dogovoru 2015). Kljub temu pa je glede na merila za končni obračun 2015 ostalo neplačanih 
343 primerov in 436,98 uteži akutne obravnave.   
 
Končni obračun akutne obravnave se namreč izvaja posebej za tri segmente znotraj 
skupnega dogovorjenega pogodbenega obsega akutne obravnave: 

- programi, ki so plačani v višini celotne realizacije, 

- prospektivni programi, ki se plačujejo v višini preseganja, opredeljenega s Splošnim 

dogovorom (10 % s Splošnim dogovorom 2015 oz. 20 % z Aneksom št. 1 k 

Splošnemu dogovoru 2015) 

- ostali prospektivni programi in programi ostale akutne obravnave.  

 
V Tabeli 6 v nadaljevanju prikazujemo realizacijo programa akutne obravnave in iz tega 
plačilo programa po navedenih treh segmentih. V Tabeli 7 pa prikazujemo realizacijo 
posamičnih vrst programov v okviru navedenih treh obračunskih skupin programov.  
 
Tabela 6: Realizacija programa akutne obravnave iz končnega obračuna 2015 po sklopih 
programov 

Vsebina 
akutne 
obravnave 

EM obsega Plan 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

R15/ P15 
Razlika 

R15-P15 
Priznano Nepriznano 

SKUPAJ 
AKUTNA 
OBRAVNAVA 

št.SPP primer. 33.426 33.916 101,5 490,00 33.573 343 

število uteži 47.003,63 48.469,30 103,1 1.465,67 48.032,32 436,98 

povprečna utež 1,406 1,429 101,6 0,02 1,431        1,274 

1. PROGRAMI 
PLAČANI PO 
REALIZACIJI 

št.SPP primer. 3.993 3.892 97,5 -101,00 3.892 0 

število uteži 6.719,23 7.295,74 108,6 576,51 7.213,29 82,45 

povprečna utež 1,683 1,875 111,4 0,19 1,853 0  

2. 
PROSPEKTIV
NI PROGRAMI 
DO +20% 

št.SPP primer. 3.968 4.211 106,1 243,00 4.196 15 

število uteži 7.120,32 9.200,44 129,2 2.080,12 7.654,95 1.545,49 

povprečna utež 1,794 2,185 121,8 0,39 1,824 0  
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Vsebina 
akutne 
obravnave 

EM obsega Plan 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

R15/ P15 
Razlika 

R15-P15 
Priznano Nepriznano 

3. OSTALI 
PROGRAMI 
(ostali 
prospektivni+ 
ostala akutna) 

št.SPP primer. 25.465 25.813 101,4 348,00 25.485 328 

število uteži 33.164,08 31.973,12 96,4 -1.190,96 33.164,08 -1.190,96 

povprečna utež 1,302 1,239 95,1 -0,06 1,301 0  

 
V prvi skupini programov, t.j. programi, ki so plačani v višini celotno realiziranih primerov, je 
bilo doseženo za 8,6 % večje število uteži, ki so bile večinoma tudi plačane. Glede na 
obračunska merila je ostalo nepriznanih na tem segmentu 82,45 uteži, ki pa se sicer priznajo 
pri doseganju programa ostale akutne obravnave.  
 
Pri drugi skupini prospektivnih primerov, kjer se plačujejo preseganja programov, je bilo 
nepriznanih 15 primerov in 1.545,49 uteži. SB Celje je sicer na tem segmentu pridobila 
plačilo nad pogodbeno dogovorjenim obsegom za 228 primerov in 534,63 uteži. Skupna 
možnost plačila na tem segmentu v primeru, da bi SB Celje vse programe realizirala v 
obsegu 10 % preseganja je bila v višini 397 primerov in 712,04 uteži.  
 
V drugi skupini prospektivnih primerov pa ugotavljamo, tako kakor že prejšnja leta, višjo 
realizirano povprečno utež od obračunske uteži za končni obračun. Glede na to je bilo na 
tem segmentu nepriznanih za 1.545,49 uteži, ki pa so se »prelile« v program ostale akutne 
obravnave – tretjo skupino programov.  
 
V tretji skupini programov akutne obravnave je bila sicer realizirana povprečna utež nižja od 
načrtovane in glede na to tudi ni bilo doseženo skupno število načrtovanih uteži. Je pa SB 
Celje pridobila tudi na segmentu ostale akutne obravnave plačilo vseh načrtovanih uteži iz 
naslova preseganja prvih dveh skupin programov. Na programu ostale akutne obravnave pa 
ni bilo priznanih 328 realiziranih primerov nad načrtovanimi.  
 
Iz predstavljenega modela končnega obračuna akutne obravnave lahko zaključimo, da v letu 
2015 ni bilo na programu akutne obravnave plačanih 343 primerov in 436,98 uteži, katerih 
realizirana povprečna utež (1,274) je bila nižja od dosežene skupne povprečne uteži 
programa akutne obravnave (1,429). Torej so ostali neplačani nekoliko cenejši primeri od 
sicer realiziranih povprečnih cen primerov akutne obravnave SB Celje.  
 
V tabeli 7 prikazujemo doseganje posameznih prospektivnih programov po posameznih 
obračunskih sklopih. Plan prospektivnih programov za leto 2015 prikazujemo na osnovi 
dogovorjenih obsegov za pogodbeno leto 2015. V Finančnem načrtu 2015 smo sicer kot 
obseg načrtovanih prospektivnih programov navajali tudi že možno takrat znano 10 % 
preseganje programov. Temu planu smo tudi sledili pri spremljanju realizacije v okviru 
poslovnega leta 2015. Ob koncu leta 2015 je bilo naknadno dogovorjena možnost 20 % 
preseganja programov. Zaradi preglednejšega prikaza v Letnem poročilu 2015 navajamo 
plan prospektivnih primerov v obsegu iz osnovne pogodbe ZZZS, saj je na ta način najbolj 
razvidno preseganje in s tem tudi plačilo prospektivnih programov, kjer je dopuščena ta 
možnost.   
 
SB Celje je v letu 2015 na področju programa prospektivnih dogovorila z ZZZS spremembe 
programov s prestrukturiranjem v okviru obstoječih pogodbenih finančnih sredstev. 
Prestruktuiranja so bila izvedena v okviru samih  prospektivnih primerov, izveden pa je bil 
tudi prenos operacij krčnih žil iz prospektivnega programa akutne obravnave na program 
izvenbolnišničnih obravnav – enotne cene. Pri prestrukturiranju programov je SB Celje 
sledila usmeritvam po skrajševanju čakalnih dob in potreb, ki jih narekuje patologija.   
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Tabela 7: Realizacija prospektivno načrtovanih primerov v letu 2015 v primerjavi z letom 
2014 in planom 2015 

Prospektivni programi 
Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks 

2014 2015 2015 R15/R14 R15/P15 

1. Programi, plačani po realizaciji - 3.993 3.892 - 97,47 

Porod 1.895 1.895 1.870 98,68 98,68 

PTCA 340 340 366 107,65 107,65 

operacije rakavih bolnikov 710 710 723 101,83 101,83 

- od tega op. prostate  227 250 223 98,24 89,20 

splav 459 459 325 70,81 70,81 

zdravljenje možganske kapi - 589 608  - 103,23 

2. Programi, plačani do +20% - 3.968 4.211  - 106,12 

Operacije ušes, nosu, ust in grla  1.087 1.028 1.083 99,63 105,35 

Operacije na ožilju-arterije in vene  468 446 470 100,43 105,38 

Operacije na ožilju - krčne žile 187 50 68 36,36 136,00 

Koronarografija 570 625 612 107,37 97,92 

Operacije kile 462 486 542 117,32 111,52 

Operacija žolčnih kamnov 463 418 425 91,79 101,67 

Endoproteza kolka 391 357 392 100,26 109,80 

Endoproteza kolena 196 195 219 111,73 112,31 

Ortopedske operacije rame 109 109 106 97,25 97,25 

Operacija hrbtenice 162 152 195 120,37 128,29 

Op.na stopalu-hallux valgus 0 102 99  - 97,06 

3. Ostali programi 1.174 1.169 1.119 95,32 95,72 

Angiografija 236 211 191 80,93 90,52 

Artroskopija 412 420 414 100,49 98,57 

Operacija karpalnega kanala 22 30 23 104,55 76,67 

operacije prostate-benigne 55 70 79 143,64 112,86 

Odstranitev osteosintetskega materiala 383 363 348 90,86 95,87 

Operacija stresne inkontinence 66 75 64 96,97 85,33 

 
Iz podatkov je razvidno, da SB Celje v letu 2015 ne dosega skupnega planiranega obsega 
programov, ki se plačujejo v višini celotno dosežene realizacije. V tej skupini se je v letu 
2015 uveljavil nov program – zdravljenje možganske kapi, ki se do leta 2015 ni spremljal 
posebej. Razvidno je, da se v letu 2015 na programu možganske kapi dosega in presega  
načrtovani obseg, prav tako na programu PTCA in programu operacij rakavih bolnikov. 
Znižana realizacija glede na preteklo leto 2014, ki je hkrati tudi plan za leto 2015, se izkazuje 
na ginekološkem področju – na porodih in programu splavov. Upad programa splavov v 
okviru akutne obravnave je  posledica prenosa tega programa izven akutne obravnave, na 
program izvenbolnišničnih obravnav.  Pri porodih ugotavljamo negativni trend že nekaj let, ki 
pa se je v letu 2015 zmanjšal. V letu 2015 je v primerjavi s preteklim letom 2014 bilo za 1,32 
% manj porodov; v letu 2014 pa je bilo v primerjavi s preteklim letom 2013 za 3,7 % manj 
porodov.   
 
V okviru operacij rakavih bolnikov posebej spremljamo program operacij prostat z robotsko 
metodo. Iz podatkov je razvidno, da je bilo skupno realizirano število operacij prostat v letu 
2015 v višini 223 posegov, kar je nižje od plana in od realizacije iz preteklega leta. Od 
navedenih 223 posegov je bilo s strani ZZZS priznanih 217 primerov operacij prostate z 
robotsko metodo, za kar smo pridobili tudi dodatek k ceni. Za tri posege operacij prostat z 
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robotsko metodo, ki so bili izvedeni po konvencijah,  dodatek k ceni ni bil priznan zaradi 
modela financiranja.  
 
Skupaj je bilo sicer s strani ZZZS za leto 2015 zagotovljeno plačilo za povečane stroške za 
250 posegov operacij prostate z robotsko metodo. SB Celje je v okviru dogovarjanj že 
večkrat predlagala, da se vključi v odobreno plačilo z robotsko metodo tudi druge posege, ne 
samo operacije prostate. Slednje ni bilo odobreno, zato je v letu 2015 ostalo nepokritih 
dodatnih materialnih stroškov za 7 operacij ledvic in 16 posegov z robotsko metodo na 
področju visceralne kirurgije (skupaj 23 posegov). V letu 2015 se je v primerjavi z letom 2014 
število navedenih drugih posegov povečalo (19 drugih posegov z robotsko metodo je bilo 
izvedenih v letu 2014). Sicer pa je že v začetku navedeno znižano število operacij prostate v 
letu 2015 z robotsko metodo tudi posledica izvajanja bolj zahtevnih posegov – bolj razširjene 
oblike raka s širitvijo na bezgavke in posledično potrebo po bolj razširjenih posegih.  
 
V drugi skupini prospektivnih programov, kjer je možno prejeti višje plačilo od pogodbeno 
dogovorjenega,  je razvidno, da je SB Celje na večini program presegla osnovni pogodbeni 
plan in si zagotovila tudi plačilo do možnih 20 % preseganja. Kjer so bili presežni programi, 
so bili večinoma preseženi od 5 do 10 %, izstopa pa program operacij hrbtenic. Program 
hrbtenic je bil realiziran za 28 % višje od pogodbenega plana, vendar smo uspeli pridobiti 
tudi plačilo za preseganje nad 20 % v višini 19.516 €, kar je bilo kot izjema pri končnem 
obračunu 2015 (glede na naknadno sprejeta merila v zvezi z določilom Splošnega dogovora 
o akreditaciji). Med programi, ki v obravnavani drugi  skupini niso dosegli zastavljenega 
pogodbenega obsega dela, je potrebno pri programu koronarografij upoštevati, da je bil le-ta 
v letu 2015 realiziran za 7,3 % višje od preteklega leta 2014. Na programu operacij ram, ki je 
bil v letu 2015 realiziran v nekoliko nižjem obsegu kot v letu 2014, ugotavljamo zmanjšano 
število pacientov, prav tako imamo zmanjšano število pacientov, ki potrebujejo  operacijo 
žolčnih kamnov. Program operacij haluxov je bil v letu 2015 načrtovan prvič, realiziran je bil  
v nekoliko nižjem obsegu od zastavljenega plana. Nižje število realiziranih posegov v letu 
2015 v primerjavi z letom 2014 je razvidno na programu operacij ušes, nosu, ust in grla, kjer 
je bilo v letu 2015 izvedenih več zahtevnejših posegov (ščitnice) in posledično temu je bilo na 
razpolago manj operativnega časa za ostale posege.  
 
Med ostalimi prospektivnimi programi je razviden izjemen porast benignih operacij prostate. 
Program je bil glede na potrebe povečan, vendar je bil kljub temu presežen. Ostali programi, 
navedeni v tretji skupini prospektivnih programov, ne dosegajo zastavljenih obsegov. 
Najnižje doseganje plana je razvidno na programu karpalnih kanalov, ki pa se v okviru 
aktune obravnave obravnavajo izjemoma, večina tega programa je bila iz hospitalnega 
načina obravnave že v preteklih letih prenesena na izvenbolnišnične obravnave. Sicer pa je 
realizacija programov odvisna tudi od patologije in strokovnih smernic. Na področju 
angiografij so strokovne smernice usmerjene v druge diagnostične postopke, zato je tudi 
razviden zmanjšani program.   
 

Program akutne obravnave je v pogodbi z ZZZS opredeljen na nivoju bolnišnice kot celote. 
Znotraj bolnišnice imamo postavljen interni plan na nivoju posameznih specialnosti, ki je 
razviden iz Tabele 8. V letu 2015 je bil plan števila primerov na nivoju posameznih 
specialnosti  zastavljen z možnim 10 % preseganjem prospektivnih primerov, kar tudi 
izkazujemo v Tabeli 8.  
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Tabela 8: 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 
Finančni načrt 2015 Realizacija 2015 

Indeksi 
R2015/FN2015 

Struktura 2015 

  
št. 

primerov 
št. uteži 

št. 
primerov 

št. uteži 
število 
primer. 

število 
uteži 

primer. uteži 

Kirurgija 8.831 16.682,16 8.600 16.226,53 97,38 97,27 25,36 33,48 

Ortopedija 1.313 3.554,97 1.311 3.606,76 99,85 101,46 3,87 7,44 

Internisitka 8.329 13.787,04 8.758 14.258,88 105,15 103,42 25,82 29,42 

Infektologija 2.000 2.098,00 2.005 2.399,84 100,25 114,39 5,91 4,95 

Nevrologija 1.400 2.770,60 1.450 2.981,98 103,57 107,63 4,28 6,15 

Ginekologija 5.970 4.739,89 5.779 4.878,81 96,80 102,93 17,04 10,07 

Pediatrija 3.200 2.048,00 3.218 2.039,34 100,56 99,58 9,49 4,21 

ORL 2.040 1.530,00 2.015 1.511,78 98,77 98,81 5,94 3,12 

Okulistika 160 96,00 150 95,36 93,75 99,33 0,44 0,20 

Maksil. krg. 80 44,00 97 54,85 121,25 124,66 0,29 0,11 

Dermatologija 500 365,00 533 415,17 106,60 113,75 1,57 0,86 

SKUPAJ 33.823   47.715,66 33.916   48.469,30 100,27 101,58 100,00 100,00 

 
V okviru akutne obravnave tudi v letu 2015 ugotavljamo nadaljevanje negativnih trendov na 
operativnih področjih, predvsem na travmatologiji in žilni kirurgiji, kjer izstopa nižje število 
operacij arterij, kjer pa nimamo čakalne dobe. Pozitiven pa je trend na področju ortopedije, 
urologije in splošne kirurgije. Na celotnem neoperativnem področju (z izjemo bolezni 
prebavil) pa v letu 2015 beležimo preseganje planov in realizacije iz leta 2014. Preseganje 
planov je tudi na ginekološko porodniškem področju, tik pod planom pa je pediatrično 
področje. 
 
Tabela 9: Povprečna ležalna doba v SBC (št. dni) v obdobju 2007-2015 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Indeks 
15/14 

Število dni 4,68 4,94 4,77 4,38 4,00 4,20 4,15 4,29 3,95 92,07 

Iz spremljanja podatkov o ležalni dobi ugotavljamo, da je bila le-ta v višini 3,95 dni in je bila 
najnižja v obdobju zajema podatkov. Vzrok je v izločanju kratkotrajnih hospitalizacij iz akutne 
obravnave in prenašanje teh obravnav v izvenbolnišnične obravnave. 
 

Programi, načrtovani po enotnih standardiziranih cenah v okviru ambulantnih 
obravnav 
 
Tabela 10: Realizacija primerov, načrtovanih po enotnih standardiziranih cenah, v letu 2015 
v primerjavi s planom 2015 in realizacijo 2014 

Naziv programa  
Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks 

2014 2015 2015 R15/R14 R15/P15 

Operacije sive mrene 764 798 796 104,19 99,75 

Priprava in aplikacija dragega boln. 
zdravila (Remicade) 

168 200 256 152,38 128,00 

Priprava in aplikacija dragega boln. 
zdravila (Mabthera) 

134 139 108      80,60  77,70 

Medikamentozni splav 269 269 294 109,29 109,29 

Histeroskopska operacija 202 180 180 89,11 100,00 

Operacija na ožilju 334 454 477 142,81 105,07 

Operacija kile 119 118 118 99,16 100,00 
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Naziv programa  
Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks 

2014 2015 2015 R15/R14 R15/P15 

Operacija karpalnega kanala 753 750 708 94,02 94,40 

Proktoskopija  2.419 2.600 2.405 99,42 92,50 

Rektoskopija 161 140 129 80,12 92,14 

Sklerozacija 0 5 8 - 160,00 

Ligatura 583 588 594 101,89 101,02 

Aplikacija qutenza obliža - 30 5 - 16,67 

Sistemsko zdravljenje karcinoma dojke  293 1.092 324 110,58 29,67 

Sistemsko zdravljenje karcinoma deb. 
črevesa in danke 

30 525 262 873,33 49,90 

Zdr. star. degen. makule z anti VEGF 468 860 861 183,97 100,12 

Zdr. star. degen. makule z anti VEGF - 
nad. obr. 

1.822 1.822 2.116 116,14 116,14 

SKUPAJ   10.570 9.641 - 91,21 

 
Seznam programov, ki se načrtujejo kot izvenbolnišnične obravnave v okviru sistema enotnih 
cen, je vsako leto daljši. Tudi v letu 2015 smo dodali nov pogodbeni program (aplikacija 
qutenza obliža), kjer je sicer razvidna nižja realizacija od načrtovane, kar je posledica 
uvajanja tega programa.  
 
Večja odstopanja od zastavljenih planov so tudi v letu 2015 razvidna na področju 
sistemskega zdravljena raka, kjer nismo dosegli planiranega števila aplikacij zaradi 
premajhnega števila napotitev iz OI Ljubljana.  Na tem področju pa je v letu 2015 razviden 
izjemen porast aplikacij za sistemsko zdravljenje karcinoma debelega črevesja in danke. 
Sicer je predviden postopen prenos zdravljenja iz Onkološkega inštituta Ljubljana v SB Celje 
za paciente iz celjske regije. Ta načrtovani postopni prenos je tudi razviden iz izkazanih 
podatkov.    
 
V tej skupini programov se določeni programi plačujejo v višini celotno dosežene realizacije. 
Že v preteklosti je bil na tak način dogovorjen program splavov, z Dogovorom 2015 pa se je 
uveljavilo plačilo po realizaciji vseh tistih programov v tej skupini, ki so vezani na aplikacijo 
zdravil iz seznama A in B. Gre za program aplikacij zdravila Mabthera/Remicade ter program 
VEGF (zdravlj.star. deg. makule z anti VEGF - nadaljnja obr.z intravitr. aplik. zdr.).  
 
Za ostale programe, ki se plačujejo do pogodbeno dogovorjene višine, smo ob sklepanju 
Pogodbe 2015 proučili obsege programov glede na potrebe in kadrovske zmožnosti ter 
predlagali prestrukturiranje, ki je bilo tudi odobreno s strani ZZZS. Začasno (za leto 2015) 
smo zmanjšali program operacij karpalnega kanala in povečali program operacij sivih mren. 
Izvedena so bila tudi manjša prestrukturiranja programov proktoskopij, rektoskopij, 
sklerozacij in ligatur. Načrtovani pogodbeno zmanjšani program karpalnih kanalov v letu 
2015 ni bil v celoti dosežen zaradi potreb po izvajanju drugih programov, ki so po strokovnih 
kriterijih bolj nujni (rakava obolenja kože).  
 
Iz podatkov je razviden tudi povečani program operacij na ožilju, kjer smo postopoma 
prenašali program iz hospitalnih obravnav na izvenbolnišnične obravnave, hkrati pa glede na 
potrebe tudi povečavali skupno število operacij na tem področju. Planirani obseg operacij na 
ožilju je bil v letu 2015 presežen za 5 % in je bil glede na Splošni dogovor 2015 tudi v celoti 
plačan (tudi na tem področju je bila v letu 2015 možnost preseganja do 20 %). 
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Neakutna bolnišnična obravnava  
 
Tabela 11: Realizacija obsega neakutne obravnave v letu 2015 

Vrsta obravnave  
Realizacija Plan  Realizacija Indeks Indeks 

2014 2015 2015 R15/R14  R15/FN15 

Neakutna obravnava (št. oskrbnih dni) 3.173 3.714 2.853 89,91 76,82 

 
Že skozi daljše časovno obdobje ugotavljamo zmanjševanje programa akutne obravnave 
zaradi neustrezne patologije na tem področju glede na kriterije in pravila za program 
neakutne obravnave. Zato smo predlagali tudi prestrukturiranje programa neakutne 
obravnave, s katerim pa Ministrstvo za zdravje ni soglašalo. Tako je program v letu 2015 
ostal na ravni programa iz leta 2014.  
 
Razvidno je, da je realizacija programa neakutne obravnave v letu 2015 za 10,09 % nižja od 
realizacije iz preteklega leta 2014 ter za 23,18 % nižja od plana, ki sicer ni bil dosežen že v 
letu 2014. Za povečano realizacijo programa neakutne obravnave smo izvajali številne 
aktivnosti, vendar kljub temu nismo uspeli doseči povečanja, saj so oddelki, kjer so pacienti, 
ki bi bili primerni za tovrstno obravnavo, praviloma prezasedeni in usmerjeni v akutno 
zdravljenje.  
 
Spremljanje (doječe matere, sobivanje, spremstva) 
 
Tabela 12: Realizacija obsega dela doječih mater, sobivanja staršev in spremljanj do ZZZS v 
letu 2015 

Vrsta obravnave  
Realizacija 

2014 
Plan 
2015 

Realizacija 
201 

Indeks 
R15/R14 

Indeks 
R15/FN15 

Doječe matere (št. NOD) 1.089 1.089 962 88,34 88,34 

Sobivanje starša ob bolnem otroku (št. NOD) 6.490 6.490 6.440 99,23 99,23 

Spremljevalci  17 33 29 170,59 87,88 
 

 
Program doječih mater in sobivanj starša ob bolnem otroku je v letu 2015 načrtovan na ravni 
realizacije iz leta 2014. Na programu doječih mater je razvidna znižana realizacija, medtem 
ko program sobivanj starša ob bolnem otroku ostaja v letu 2015 praktično na ravni iz leta 
2014. V letu 2015 pa je razvidno  nekoliko večje število spremstev.  
 

Ambulantna dejavnost 
 
Osnovna zdravstvena dejavnost 
 

Tabela 13: Realizacija  obsega programov osnovne zdravstvene dejavnosti v letu 2015 

Vrsta dejavnosti 
Realizacija 

2014 
Plan 
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks  
R15/R14 

Indeks  
R15/FN15 

Osnovna zdravstvena dejavnost           

- ginekološki dispanzer -št. količnikov 55.167 52.549 56.050 101,60 106,66 

- delovna terapija +funkc. del.terapija 50.892 46.286 46.957 92,27 101,45 

- fizioterapija-št. uteži 6.438 4.936 7.531 116,98 152,57 

- SVIT - št. preiskav 398 398 648 162,81 162,81 

 
V okviru programov osnovne zdravstvene dejavnosti je bila realizacija v letu 2015 na vseh 
programih višja od načrtovane, razen na programu delovne terapije je bil v letu 2015 
dosežen tudi višji obseg programa kot v letu 2014.  
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Z uvedbo novega obračunskega modela v letu 2014  je bilo že v tem prvem letu opazno 
preseganje načrtovanega obsega programa fizioterapije, še višje preseganje se izkazuje v 
letu 2015, kjer ugotavljamo tudi povečano število obravnavanih pacientov.  
 
Skupni obseg realiziranega programa SVIT v letu  2015 je bistveno višji - za 62,8 %  od 
preteklega leta 2014. Program je sicer v skladu s Splošnim dogovorom 2015 načrtovan na 
osnovi realizacije iz preteklega leta 2014, ki pa je bila bistveno znižana zaradi prekinitve 
izvajanja programa v drugi polovici leta. Glede na to je tudi izkazano izredno preseganje 
planiranega obsega programa.  
 
 
Specialistična ambulantna dejavnost 
 
Tabela 14: Realizacija programa spec. amb. dejavnosti v letu 2015 

Vrsta dejavnosti 
Realizacija 

2014 
Plan 
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks  
R15/R14 

Indeks  
R15/FN15 

Spec. amb. dej. s FD           

- št. točk 3.788.002 4.018.785 3.893.145 102,78 96,87 

- št. obiskov oz. preiskav 319.786 334.463 324.374 101,43 96,98 

 
Na področju specialistično ambulantne dejavnosti v letu 2015 ne  dosegamo skupnega  
načrtovanega obsega dela, v primerjavi s preteklim letom 2014 pa je obseg opravljenega 
dela višji.  
 
Upoštevati je potrebno, da je bil program v letu 2015 povečan iz več razlogov in na več 
področjih: 

- povečan program na nekaterih področjih iz naslova skrajševanja čakalnih dob po 
Aneksu 2 k Splošnemu dogovoru 2014, ki je bil v celotnem obsegu načrtovan v 
pogodbenem letu 2015 (v letu 2014 je bil le delno) na naslednjih dejavnostih: 
urologija, maksilofacialna kirurgija, nevrologija, kardiologija, revmatologija in 
dermatologija; 

- v skladu s Splošnim dogovorom 2015 smo pridobili povečan program dejavnosti 
okulistike (1,9 ambulantnega tima) od 1.1.2015 dalje; 

- z Aneksom 1 k Pogodbi ZZZS 2015 smo  se z ZZZS dogovorili  za začasno povečan 
program maksilofacialne kirurgije v obsegu 0,5 ambulantnega tima (od 1.10.2015-
31.12.2016. 

 
V okviru programa spec.amb.dejavnosti je bilo v letu 2015 dogovorjeno tudi prestrukturiranje 
programov – zmanjšali smo program kirurgije ter povečali program ultrazvoka (UZ dojk) in 
ambulante za bolezni dojk. 
 
Kriterij za plačilo programa spec. amb. dejavnosti je doseganje števila ambulantnih točk ali 
doseganje števila obiskov v okviru posamezne dejavnosti, izkazane v tabelah št. 15 in št.16. 
V primeru, da ni v celoti doseženo načrtovano število točk, je možno pridobiti celotno plačilo 
v primeru, da je doseženo planirano število obiskov, pri tem pa ne sme biti realizacija števila 
točk nižja od 85 % planiranih. 
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Tabela 15: Realizacija spec. amb. točk po specialnostih  do ZZZS v letu 2015 

Oddelek, enota 

SPECIALISTIČNE TOČKE  

Realizacija 
2014 

Plan 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

R15/R14 
Indeks 

R15/P15 

Internistična nujna pomoč 119.247 107.159 132.013 110,71 123,19 

Kirurška nujna pomoč 331.983 301.612 309.902 93,35 102,75 

RTG diagnostika 300.086 300.000 292.099 97,34 97,37 

UZ diagnostika 160.600 160.633 160.234 99,77 99,75 

Mamografija  36.286 36.192 33.797 93,14 93,38 

Fiziatrična ambulanta 27.343 31.456 31.246 114,27 99,33 

Tireologija 174.790 188.319 189.380 108,35 100,56 

Kirurgija 351.631 368.677 361.124 102,7 97,95 

Urologija 131.718 148.744 121.832 92,49 81,91 

Amb. za bolezni dojk   3.884 3.890 4.386 112,92 112,75 

Ortopedija 82.023 110.805 79.404 96,81 71,66 

Otorinolaringologija 223.702 231.550 229.760 102,71 99,23 

Maksilof. kirurgija 182.623 200.351 201.658 110,42 100,65 

Okulistika 252.511 352.468 281.748 111,58 79,94 

Kardiologija 227.948 239.496 245.623 107,75 102,56 

Internistika 115.240 113.857 106.894 92,76 93,88 

Revmatologija 21.265 27.390 22.559 106,09 82,36 

Internistična onkologija 6.574 6.574 7.972 121,27 121,27 

Diabetologija z 
endokrinologijo 

128.914 125.701 133.059 103,22 105,85 

Gastroenterologija 183.472 182.562 184.237 100,42 100,92 

Nevrologija 292.608 303.589 296.232 101,24 97,58 

Infektologija 34.701 42.287 37.849 109,07 89,51 

Dermatovenerologija 139.938 158.755 159.399 113,91 100,41 

Ginekologija 106.856 98.201 109.199 102,19 111,2 

Pediatrija 152.059 178.517 161.541 106,24 90,49 

 
Tabela 16: Realizacija prvih in ponovnih spec. amb. obiskov po specialnostih  do ZZZS v letu 
2015 

Oddelek, enota 

AMBULANTNI OBISKI 

Realizacija 
2014 

Plan 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

R15/R14 
Indeks 

R15/P15 

Internistična nujna pomoč 14.737 13.145 15.341 104,10 116,71 

Kirurška nujna pomoč 31.295 29.197 31.290 99,98 107,17 

Mamografija  0 3.863 3.546   91,79 

Fiziatrična ambulanta 3.261 2.972 3.324 101,93 111,84 

Tireologija 3.744 3.911 3.961 105,80 101,28 

Kirurgija 58.328 57.772 60.449 103,64 104,63 

Urologija 18.578 20.830 17.219 92,68 82,66 

Amb. za bolezni dojk   867 847 986 113,73 116,41 

Ortopedija 12.659 13.191 12.845 101,47 97,38 

Otorinolaringologija 24.180 25.183 24.348 100,69 96,68 
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Oddelek, enota 

AMBULANTNI OBISKI 

Realizacija 
2014 

Plan 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

R15/R14 
Indeks 

R15/P15 

Maksilof. kirurgija 9.668 10.347 9.392 97,15 90,77 

Okulistika 22.412 29.532 23.379 104,31 79,16 

Kardiologija 38.572 39.949 36.741 95,25 91,97 

Internistika 8.023 8.267 8.223 102,49 99,47 

Revmatologija 2.688 3.462 2.798 104,09 80,82 

Internistična onkologija 1.527 1.486 2.006 131,37 134,99 

Diabetologija z 
endokrinologijo 

10.211 10.495 10.907 106,82 103,93 

Gastroenterologija 2.264 2.056 2.085 92,09 101,41 

Nevrologija 8.899 9.053 9.947 111,78 109,88 

Infektologija 6.331 7.046 6.902 109,02 97,96 

Dermatovenerologija 23.431 27.191 24.270 103,58 89,26 

Ginekologija 7.346 6.759 7.169 97,59 106,07 

Pediatrija 10.765 11.772 10.792 100,25 91,68 

 
Na področju spec. amb. dejavnosti ima SB Celje dogovorjene pogodbene programe na 
dejavnostih, izkazanih iz tabel 15 in 16; za vsako od izkazanih dejavnosti poteka tudi ločen 
obračun. Programi se na večini dejavnosti plačujejo  do  pogodbeno dogovorjene višine, 
razen na dejavnosti internistične onkologije, kjer pa je program plačan v višini celotno 
dosežene realizacije, torej tudi nad pogodbeno dogovorjenim obsegom.    
 
Glede na kriterije za plačilo spec. amb. dejavnosti v obdobju 1-12 2015 so razvidna manjša 
odstopanja (upoštevanje števila ambulantnih točk ali obiskov) od zastavljenega obsega dela 
na naslednjih dejavnostih: slikovna diagnostika (RTG, mamografija, UZ), ORL dejavnost, 
internistika. Večja odstopanja od načrtovanega obsega dela pa so razvidna na naslednjih 
dejavnostih: urologija, ortopedija, okulistika, revmatologija, pediatrija.  
 
Vzrok za zmanjšano realizacijo na področju urologije je izrazito zmanjšanje števila kontrolnih 
pregledov ob nezmanjšanem številu prvih pregledov. V dejavnosti ortopedije kljub 
povečanemu številu pregledov beležimo nizko realizacijo števila ambulantnih točk, ki pa so 
na ravni povprečnega doseganja števila točk na obisk pri drugih izvajalcih ortopedske 
spec.amb. dejavnosti. Obremenitev ortopedov z ambulantnim delom pa je sicer v SB Celje v 
primerjavi z drugimi izvajalci v Sloveniji izjemno velika. Vzrok za nedoseganje načrtovanega 
programa okulistike je posledica prevzema povečanega programa v obsegu 1,9 
ambulantnega tima, ki je bil pogodbeno dogovorjen s 1.1.2015, prevzeli pa smo ga konec 
leta 2015. Obseg dela okulističnih ambulant pa je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 višji. 
Na področju revmatologije je bil v letu 2015 program realiziran v večjem obsegu kot v letu 
2014, vendar pa ni dosegel celotno zastavljenega obsega dela zaradi kroženja 
specializantke v zadnjem letu specializacije v tujini in s tem izpada njenega dela v SB Celje. 
Na področju pediatrije pa je nedosežen obseg planiranega  programa posledica manjšega 
števila obravnav v urgentni ambulanti, kljub temu pa je obseg dela v letu 2015 višji kot v letu 
2014. Na dejavnosti internistike v letu 2015 ni dosežen načrtovan obseg v celoti zaradi 
znižanega obsega dela v ambulantah za bolezni ledvic, do katere je prišlo zaradi številnih 
neplaniranih dolgotrajnih odsotnosti zdravnikov, ki jih nismo uspeli nadomestiti. 
 
Iz podatkov po posameznih dejavnostih so razvidna tudi   preseganja programov, največje 
preseganje programov je na področju urgentne dejavnosti (internistična in kirurška prva 
pomoč). 
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Ob končnem obračunu 2015 je bilo na področju ambulantne dejavnosti izvedeno določilo o  
plačilu preseganja prvih obiskov. Glede na realizacijo prvih obiskov razvidno iz Tabele 17, je 
SB Celje pridobila na področju specialistično ambulantne dejavnosti plačilo v skupni višini 
38.661 €. Iz tabele je razvidno, na katerih dejavnostih je SB Celje pridobila dodatno plačilo. 
 
Tabela 17: Realizacija spec. amb. obiskov prvih in kontrolnih po specialnostih  do ZZZS v 
letu 2015 

Dejavnost 
Finančni načrt 

2015 
Realizacija  

2015 
 Indeks  
R/FN 

DODATNO 
PLAČILO V € 

ZA OZZ 
(20% preseganje 

plana prvih 
primerov)   

št. prvih 
pregl. 

št. 
kontr. 
pregl. 

št. prvih 
pregl. 

št. 
kontr. 
pregl. 

prvi 
pregl. 

kontr.pregl. 

Internistika 2.384 4.514 1.976 4.953 82,89 109,73 -  

Infektologija 5.882 1.838 5.263 1.639 89,48 89,17 -  

Revmatologija 1.502 1.887 1.009 1.755 67,18 93,00 -  

Onkologija 177 1.102 224 1.540 126,55 139,75 639 

Nevrologija 5.956 3.292 6.498 3.062 109,10 93,01 6.955 

Pediatrija 8.333 3.251 7.412 3.085 88,95 94,89 -  

Ginekologija 3.921 505 4.277 772 109,08 152,87 6.294 

Kirurgija 13.626 43.958 12.768 42.813 93,70 97,40 -  

Urologija 4.365 15.296 4.382 11.651 100,39 76,17 179 

Za bolezni dojk 316 545 351 635 111,08 116,51 431 

Ortopedija 10.056 6.996 7.250 5.573 72,10 79,66 -  

Otorinolaringologija 13.134 11.504 14.210 9.532 108,19 82,86 16.367 

Okulistika  15.216 11.614 8.343 12.884 54,83 110,94 -  

Dermatologija 8.851 12.334 8.274 11.747 93,48 95,24 -  

Maksilofacilna kirurgija 5.415 6.470 4.288 5.104 79,19 78,89 -  

Fiziatrija 1.934 1.815 1.832 1.490 94,73 82,09 -  

Diabetologija , 
endokrinologija 

1.179 7.278 1.256 7.854 106,53 107,91 1.269 

Gastroenterologija 884 1.146 783 1.081 88,57 94,33 -  

Kardiologija* 2.684 37.194 2.823 33.437 105,18 89,90 2.027 

Tireologija 1.522 2.510 1.678 2.243 110,25 89,36 4.502 

* vključuje tudi antitrombotično ambulantno 

Program MR in CT dejavnosti 
 
Tabela 18: Plan in realizacija MR  preiskav v letu 2015 v primerjavi s planom 2015 in 
realizacijo 2014 

Dejavnost 
Realizacija 

2014 
Plan 
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks  
R15/R14 

Indeks  
R15/P15 

MR - št. preiskav  skupaj:  4.689 5.907 5.593 119,28 94,68 

- MR glave in vratu  1.475 1.892 1.911 129,56 101,00 

- MR skeleta 2.913 3.706 3.330 114,32 89,85 

- MR toraks in abdomen 22 20 40 181,82 200,00 

- MR angiografije 223 234 278 124,66 118,80 

- MR specialna slikanja 4 0 2 50,00 - 

- MR anestezija 52 55 32 61,54 58,18 
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Na področju MR dejavnosti je konec leta 2015 tudi SB Celje s strani ZZZS pridobila obsežno 
povečan program preiskav. 
 
Program MR dejavnosti je bil iz planiranega števila preiskav v letu 2014 v višini 4.929 
preiskav v letu 2015 zaradi skrajševanja čakalnih dob povečan za 978 preiskav (za 20 %). V 
letu 2015 je bilo v primerjavi s preteklim letom 2014 realiziranih za  904 več preiskav, kar 
pomeni, da je bil obseg dela povečan za 19,28 %. S tem je bilo planirano število preiskav v 
letu  2015 doseženo v višin 94,68 % zastavljenega plana, ki ga tako kljub dodatnemu delu ob 
koncih tedna nismo uspeli v celoti doseči. 
 
Tabela 19: Plan in realizacija CT preiskav v letu 2015 v primerjavi s planom 2015 in 
realizacijo 2014 

Dejavnost 
Realizacija 

2014 
Plan 
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks  
R15/R14 

Indeks  
R15/P15 

CT - število preiskav  skupaj: 8.861 9.775 10.139 114,42 103,72 

- CT glave in vratu  5.057 5.782 5.782 114,34 100,00 

- CT skeleta 1.433 1.487 1.622 113,19 109,08 

- CT toraks in abdomen 1.289 1.183 1.458 113,11 123,25 

- CT angiografije 1.078 1.318 1.273 118,09 96,59 

- CT specialna slikanja 4 5 4 100,00 80,00 

 
Program CT dejavnosti je bil s prestrukturiranjem v Pogodbi ZZZS 2015 povečan za 100 
preiskav. Kljub temu še vedno ugotavljamo preseganje skupnega števila planiranega obsega 
programa. V zadnjih letih smo povečevali predvsem program CT angiografij s 
prestrukturiranjem iz akutne obravnave v skladu s strokovnimi smernicami. Tudi pri sklepanju 
Pogodbe 2015 smo število CT angiografij povečali za 40 preiskav.  
 
Glede na določila Aneksa 1 k Dogovoru 2015 smo imeli zaradi preseganja programa 
možnost na področju CT dejavnosti v letu 2015 pridobiti dodatno plačilo za slikovno 
diagnostiko za rakave bolnike, saj je bil skupen program presežen. Določilo o dodatnem 
plačilu  za leto 2015 je veljalo od 1.11.2015 dalje, tako da je SB Celje glede na kriterije ob 
obračunu pridobila določena sredstva, vendar manjša kot smo pričakovali glede na podatke 
(799 €). 
 

Dializna dejavnost 
 

Tabela 20: Realizacija obsega dela dializne dejavnosti do ZZZS v letu 2015 

Dializna dejavnost 
Realizacija 

2014 
Plan 
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks  
R15/R14 

Indeks  
R15/P15 

Število dializ skupaj 21.769 21.952 21.590 99,18 98,35 

DIALIZA I - kronična 2.199 2.422 1.922 87,40 79,36 

DIALIZA II - akutna 707 910 914 129,28 100,44 

DIALIZA III- hemofiltracija… 17.331 16.846 17.280 99,71 102,58 

DIALIZA IV - perit. dializa - dan 930 514 259 27,85 50,39 

DIALIZA V - APD 602 1.260 1.215 201,83 96,43 

 
Realizirani obseg dializne dejavnosti  v obdobju  2015 je dosegel 98,35 % načrtovanega in je 
bil realiziran v nekoliko, vendar ne bistveno manjši višini kot v letu 2014. Izkazan  znižan 
obseg dializne dejavnosti je posledica manjšega števila bolnikov v drugi polovici leta 2015. 
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4.2.2.2. Obseg dela zdravstvenih storitev do ostalih plačnikov 

 
Načrtovani in realizirani program do drugih plačnikov je izkazan v prilogi – Obrazec 1 Delovni 
program.  
 

V okvir načrtovanega programa akutne obravnave do drugih plačnikov načrtujemo program 
na osnovi konvencij in samoplačniško trženje storitev akutne obravnave. V okviru tega je 
največji delež načrtovan v okviru dejavnosti travmatologje, kardiologije, urologije  in 
ginekologije. V letu 2015 je bil načrtovan  obseg na osnovi realizacije preteklega  leta; tako je 
bilo načrtovanih 191 primerov in 341 uteži akutne obravnave.  Dejanska realizacija v letu 
2015 je bila 229 primerov in 447,22 uteži; to pomeni, da je bil načrtovani obseg v celoti 
realiziran oz. presežen.  
 
Program zdravstvenih storitev izven programa ZZZS  na ambulantni dejavnosti v letu 2015 
načrtujemo na osnovi realizacije iz preteklega leta. Tako kot pri hospitalni dejavnosti gre tudi 
tukaj za program, ki ga izvajamo na osnovi  konvencij in program za  samoplačnike. Na tem 
segmentu  je bilo za leto 2015 v okviru specialistično ambulantne dejavnosti načrtovanih 
skupaj 1.586 primerov in 28.412 ambulantnih točk.  Največje število ambulantnih točk je od 
tega načrtovano na dejavnosti okulistike, kjer v okvir ambulante dejavnosti izvajamo tudi 
operacije sive mrene. Največje število pregledov pa načrtujemo v okviru obeh urgentnih 
ambulant, kardiologije, dermatologije in ORL dejavnosti. Iz podatkov o realizaciji 
ugotavljamo, da je bilo doseženo število načrtovanih ambulantno obravnavanih pacientov 
(1.666 primerov), število doseženih ambulantnih točk pa je bilo nižje od načrtovanega 
(18.937 ambulantnih točk).  
 
V dializni dejavnosti smo za leto 2015  načrtovali program na osnovi realizacije iz 
preteklega leta 2014. Realizacija iz leta 2015 je bila višja od realizacije iz leta 2014 in je bila 
v višini 119 dializ, večinoma so bile opravljene dialize III. 
 
Iz Obrazca 1/I del (Drugo*) je razvidno trženje storitev, ki jih izvaja za druge plačnike  
laboratorijska in histopatološka dejavnost SB Celje. Ta segment (trženje storitev centralnega 
laboratorija, laboratorija transfuzije in trženje histopatoloških laboratorijskih storitev) 
predstavlja v SB Celje glavnino vsega programa in prihodka, ki ga SB Celje dosega za 
zdravstvene storitve izven programa ZZZS.  
 
Tabela 21: Realizirani program laboratorijske dejavnosti in histopatološke dejavnosti v letu 
2015 za ostale plačnike v primerjavi z realizacijo 2014 in planom 2015 

Dejavnost 
Število točk Indeks  

Realizacija 
2014  

Plan 
2015  

Realizacija 
2015  

R2015/R2014 R2015/P2015 

Centralni laboratorij  102.627 102.628 117.389 114,38 114,38 

Citologija  170.701 170.701 168.041 98,44 98,44 

Histologija (lab. in obdukcije) 219.802 167.085 190.250 86,56 113,86 

Transfuzijski oddelek 104.317 104.317 113.952 109,24 109,24 

Skupaj 597.447 544.731 589.632 98,69 108,24 

 
Skupni program obsega dela, razviden iz Tabele 21, je bil  v letu 2015 načrtovan nižje od 
realiziranega zaradi prekinitve izvajanja sanitarnih obdukcij v letu 2015.  SB Celje od meseca 
februarja 2015 ne izvaja sanitarnih obdukcij zaradi ukinitve podjemnih pogodb z lastnimi 
izvajalci za izvajanje te dejavnosti.  
 
Zaradi pomanjkanja zdravnikov patologov so se sanitarne obdukcije v SB Celje izvajale izven 
rednega delovnega časa v okviru podjemnih pogodb, kar pa je bilo zaradi davčnih nadzorov 
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ukinjeno. Oddelek patologije je  sanitarne obdukcije izvajal  poleg pregledov biopsijskih tkiv 
in kliničnih obdukcij za našo bolnišnico, Splošno bolnišnico Trbovlje in Bolnišnico Topolšico. 
Dva zdravnika patologa že redno delo za potrebe SB Celje opravljata v času izven rednega 
delovnega časa in dosegata vso zakonsko sprejemljivo nadurno delovno obremenitev.  
 
Tako je v dejavnosti histologije za leto 2015 bilo načrtovano izvajanje pregledov biopsijskih 
tkiv in kliničnih obdukcij za SB Trbovlje in Bolnišnico Topolšico ob upoštevanju dejstva, da se 
sanitarnih obdukcij ne izvaja več od meseca februarja 2015.   
 
Doseženi skupni realizirani  obseg dela v letu 2015, razviden iz Tabele 21 je bil višji od 
načrtovanega za 8,24 %. Vse dejavnosti, razen citologije, ki bistveno ne odstopa od 
zastavljenega  obsega dela na osnovi prejšnjega leta,  so presegle načrtovani obseg dela iz 
leta 2015. Vzrok  v večjem obsegu histologije od načrtovanega v letu 2015 je iz naslova 
večjega opravljenega števila kliničnih obdukcij, ki sta jih v naši bolnišnici naročili Bolnišnica 
Topolšica in Splošna bolnišnica Trbovlje. Večje število opravljenih storitev (za 14,38 %)  za 
poslovne partnerje na trgu je opravil  Oddelek za laboratorijsko medicino.  V drugi polovici 
leta 2014 smo namreč na podlagi postopka javnega naročila z osmimi zdravstvenimi domovi 
v regiji podpisali štiriletno pogodbo o izvajanju laboratorijskih storitev. 
 
  

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti 
 
 

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov 
 
SBC je s projektom DITAC - Disater trainning curriculum - Postopek ravnanja v kriznih 
situacijah - vstopila v prostor Evropskih projektov katerih sprejetje in odobritev prihaja 
direktno iz Bruslja. Vodja in koordinator celotnega projekta je Universitaetsklinikum Bonn.  
DITAC-Disater trainning curriculum- Postopek ravnanja v kriznih situacijah 

 
Vsebina: 
Projekt DITAC temelji na povezovanju inštitucij in iskanju primerov dobre prakse, ki nudijo 
izvirne in učinkovite rezultate v primeru naravnih nesreč.  Naloga projekta je najprej naučiti 
projektne partnerje pravilno odreagirati v primeru katastrof velikega obsega: potres, poplava, 
kemična nesreča, nuklearna nesreča, teroristični napad, ni komunikacije, ni elektrike, ni 
hrane... in preučiti različne scenarije in situacije. Partnerji v projektu nato prenesejo svoje 
individualne izkušnje in skupaj naredijo enoten Postopek ravnanja v kriznih situacijah, ki bo 
temeljil na standardih, konceptih, metodah in doktrinah.  Ta postopek bo uveden v vse 
bolnišnice v Evropi. Z enotnim postopkom oz. Priročnikom reagiranja v kriznih situacijah se 
bo zmanjšalo število žrtev, izboljšal pristop in skrajšal reakcijski čas. 

 
Čas trajanja: 
Od 1.1.2012 do 31.12.2014….zamrznjen z 29.10.2013 
 
Trenutno stanje: 
Projekt je bil uradno zaključen. SBC je v obdobju 2012, 2013 prejela 88.853,05 €, Evropska 
komisija je odobrila znesek v vrednosti 48.582,48€. Stroški v vrednosti  40.270,57 € niso 
odobreni s strani Evropske komisije in jih je bilo potrebno vrniti. Znesek vrnitve sredstev 
projekta znaša 1.101.402,83 € in je razdeljen med vseh 12 kandidatov udeleženih v projektu. 

 
Udeleženci projekta: 

- Splošna bolnišnica Celje  
- Universitaetsklinikum Bonn  
- Prehospital and Disaster Medicine Centre 
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- Hanover Associates (UK) Limited (HA)  
- Universita degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (CRIMEDIM/ 
UPO)  
- Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (URGENTA)  
- Nations Health Career School of Management gGmbh (NHSC)  
- Afet Egitim, Uygulama ve Arastirma Merkesi (AFAM)  
- Croatian urgent medicine and surgery association (CROUMSA)  
- Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt eV (DLR)  
- GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. 
KG(GABO:mi)  
- Internationales Konversionszentrum Bonn - Bonn International center for 
Conversion (BICC) GmbH . 

 
Vir sredstev (EU projekti, mednarodni razpisi, …): 
7 Okvirni program 

 
Število zaposlenih iz JZZ, ki sodelujejo na projektu: 
 

 

4.3. POSLOVNI IZID 
 

Tabela 22: Poslovni izid po letih v € 

ELEMENTI BILANCE USPEHA 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 

Indeks  

R15/R14 R15/FN15 

Celotni prihodki  91.049.685 91.611.990 93.001.465 102,14 101,52 

Celotni odhodki  90.845.914 91.611.990 92.098.716 101,38 100,53 

Poslovni izid 203.771               0 902.749     

Delež primankljaja/presežka v 
celotnem prihodku 

0,22               0 0,97     

 
 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

Bistvena odstopanja realizacije v letu 2015 z obrazložitvami odstopanj od načrtovanega 
obsega pri posameznih programih smo navedli pri poglavju 4.2.2.  

Pri programih ZZZS se tudi v letu 2015 izkazujejo večja odstopanja od zastavljenih obsegov 
dela na področju izvajanja programa onkoloških aplikacij. V letu 2015 pa je na tem programu  
razvidna izredna rast programa aplikacij za karcinom debelega črevesja in danke, manjši 
trend, vendar pozitiven je razviden tudi na programu aplikacij dojke. Pri  programu onkoloških 
aplikacij gre za postopen prenos  zdravljenja iz Onkološkega inštituta Ljubljana v SB Celje za 
paciente iz celjske regije. Ta načrtovani postopni prenos je tudi razviden iz izkazanih 
podatkov v Poglavju 4 , vendar je število napotitev iz OI Ljubljana tudi v letu 2015 bistveno 
nižje od potrebnega za doseganje načrtovanega programa.  
 
Na področju uresničevanja zdravstvenih programov izven programa ZZZS je tudi v letu 2015 
predstavljalo problematiko ukinitev sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Tako 
je prišlo že v pričetku leta do prekinitev izvajanja sanitarnih obdukcij, saj glede na kadrovsko 
zasedenost Oddelka za patologijo, ni bilo možno z obstoječimi zaposlenimi več organizirati 
izvajanja te dejavnosti.      
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6. ČAKALNE DOBE  
 
V Splošni bolnišnici Celje redno mesečno spremljamo realizacijo vseh čakalnih dob,  
pripravljamo obvezna poročila ter na osnovi podatkov ukrepamo. V preteklem letu je bilo 
izvedenih več nadzorov ZZZS in Ministrstva za zdravje nad upoštevanjem določil Pravilnika o 
najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Predstojnikom je bilo v opis del in nalog v mesecu aprilu 
2015 dodano, da so odgovorni za načrtovanje, izvajanje in nadziranje vodenja čakalnih 
seznamov. Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe se je tekom leta spreminjalo, 
zaradi česar smo izvajali dodatne usmerjene aktivnosti z namenom zmanjševanja čakajočih, 
kar je razvidno iz  podatkov za posamezne zdravstvene storitve v nadaljevanju. 
 
SB Celje je v sredini leta 2015, na pobudo Ministrstva za zdravje, izrazila interes za 
sodelovanje na projektu Za boljše upravljanje čakalnih dob. V ta namen je bil v bolnišnici 
31.8.2015 sestanek, na katerem so sodelovali predstavniki bolnišnice, ZD Celje in 
Ministrstva za zdravje. Vsi udeleženci smo izrazili potrebo po izvedbi ukrepov. V skladu z 
zaključki sestanka smo 5.10.2015 prejeli vprašalnik, ki se je nanašal predvsem na 
organizacijo vodenja čakalnih seznamov in tabelo, kjer so bili predvideni podatki, ki so bili 
bolj statistične narave in se niso nanašali neposredno na posamezne čakalne sezname. 
Pripravili smo odgovore na vprašanja in jih posredovali v zahtevanem roku, 19.10.2015. 
Dobili smo informacijo, da bomo po pregledu poslanega gradiva, prejeli dodatna navodila. 
Ob tem je potrebno opozoriti, da aktivnosti o sodelovanju z ZD Celje, ni bilo, kar ocenjujemo 
kot pomemben manjkajoči člen. 

 

Op. Halluxov 
DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 212 188 Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe hitro je 
porastlo, medtem, ko je število čakajočih preko 
dopustne čakalne dobe pod stopnjo nujnosti redno 
upadlo. Od septembra 2015 smo namesto treh posegov 
na teden, opravili pet. Realizacija programa je 97,6%, 
opravljenih 99 od 102 planiranih posegov 

St.pr.dop.čak.dobe-
hitro 

8 18 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

123 110 

 

Soglasje za delo izven ustanove imajo 4 zdravniki. 

 

Op. žil-klasična 
DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 219 168 Za klasično operacijo krčnih žil je upadlo tako skupno 
število čakajočih, kot tistih preko dopustne čakalne 
dobe, ker smo paciente s tega čakalnega seznama 
ponovno pregledali in jih nekaj uvrstili na čakalni 
seznam za FLEB ali EWLT. Lani smo prestrukturirali 
program in sicer iz 175 na 50 klasičnih posegov. 

St.pr.dop.čak.dobe-
hitro 

2 0 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

200 149 

 

FLEB + EWLT 
DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 593 722 Za FLEB in EWLT se je število čakajočih povečalo. 
Opazen je povišan priliv novih pacientov. V novembru in 
decembru smo izvajali dodatni program. V letu 2015 
smo prestrukturirali obseg iz 318 na 454, realiziranih je 
bilo 474 posegov. 
 

St.pr.dop.čak.dobe-
hitro 

15 2 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

325 456 

 
Soglasja za delo izven ustanove nima nihče. 
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Operacije na ušesu in 
mastoidu 

DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 27 48 Od meseca julija dalje je bila za vodenje čakalnih 
seznamov imenovana druga medicinska sestra. 
Ta je vpisala vse paciente, zaradi česar se je 
število čakajočih tudi nekoliko povišalo. Trenutno 
imamo le enega izvajalca posegov, usposabljamo 
dva nova.  
 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

8 32 

 
Posegi in operacije 
nosu in obnosnih 
votlin 

DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 251 292 Število čakajočih smo poskušali zmanjšati z 
reorganizacijo dela v operacijskih dvoranah, 
sprotnim nadomeščanjem pacientov, ki so 
odpovedali poseg in dodatnim programom v 
pomladanskih mesecih.  
 

St.pr.dop.čak.dobe-hitro 0 15 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

46 173 

 
Posegi in operacije v 
ustih, grlu in žrelu 

DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 364 422 Število čakajočih je naraslo. Problem je zaradi 
večkratnega prenaročanja otrok. Kljub temu, da 
presegamo dopustno čakalno dobo, pa je še 
vedno krajša, kot v drugih bolnišnicah, zato 
opažamo večji pritok otrok iz drugih regij. 

 

St.pr.dop.čak.dobe-hitro 0 24 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

58 179 

 
Soglasje za delo izven ustanove ima 5 zdravnikov. 

 
Ambulanta za 
maksilofacialno 
kirurgijo-op.posegi 

DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 905 719 Dopustno čakalno dobo presegajo tisti pacienti, ki 
so bili na lastno željo večkrat prenaročeni. V 
mesecu oktobru smo pridobili 0,5 tima. V mesecu 
novembru je pričel z delom nov specialist. 
 

St.pr.dop.čak.dobe 169 56 

 
Soglasje za delo izven ustanove ima 1 zdravnik. 

 

UZ srca 
DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 445 440 Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe se 
je zmanjšalo. Za samostojno delo smo 
usposabljali šest specializantov. 
 

St.pr.dop.čak.dobe-hitro 37 20 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

57 33 

 
Kardiološka 
ambulanta 

DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 404 528 Večji del čakajočih je bil večkrat prenaročen ali 
želi točno določenega zdravnika. Razpisane smo 
imeli dodatne ambulante. 
 

St.pr.dop.čak.dobe-hitro 53 41 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

40 40 
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Soglasje za delo izven ustanove ima 6 zdravnikov. 
 

Ultrazvok vratnih žil 
DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 510 528 Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe se 
je zmanjšalo. Angiologi in nevrologi so delali izven 
rednega delovnega časa (ob sobotah). Pri 
preverjanju čakalnega seznama smo ugotovili, da 
so v čakalni seznam vpisani tudi kontrolni pregledi, 
kar bomo uredili z vzpostavitvijo ločenih čakalnih 
seznamov. 

St.pr.dop.čak.dobe-hitro 163 18 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

218 89 

 
Soglasje za delo izven ustanove imata 2 zdravnika.  
 

Ultrazvok spodnjih 
okončin 

DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 922 626 Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe se 
je zmanjšalo zaradi večjega obsega dela. 
 St.pr.dop.čak.dobe-hitro 48 58 

St.pr.dop.čak.dobe-redno 527 382 

 
Soglasje za delo izven ustanove ima 1 zdravnik. 
 

Revmatološka 
ambulanta-prvi 
pregledi 

DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 847 859 Število čakajočih ostaja enako. Imamo razpisano 
dodatno ambulanto 1 x tedensko, kamor se v 
vključujejo vse zdravnice in zdravnik, ki izpolnjujejo 
pogoje za ambulanto dejavnost na področju 
revmatologije.  

St.pr.dop.čak.dobe-hitro 42 98 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

706 678 

 
Soglasje za delo izven ustanove ima 1 zdravnik. 
 

Endokrinološka 
ambulanta-prvi 
pregledi 

DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 174 176 Skupno število čakajočih preko dopustne čakalne 
dobe se je zmanjšalo. V skladu s kadrovskimi 
zmožnostmi smo občasno izvedli dodatne 
ambulante.  

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

137 101 

 
Soglasje za delo izven ustanove ima 1 zdravnik. 
 

Očesna ambulanta –
pregled za očala 

DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 691 644 Število čakajočih pacientov preko dopustne čakalne 
dobe se je povečalo. Za pregled napotnica ni 
potrebna. Pacienti se vpisujejo glede na datum 
prijave. Splošni zdravniki za pregled velikokrat 
napišejo napotnico (pod redno, hitro ali celo nujno) 
in potem pacienti zahtevajo, da bodo pregledani v 
skladu s stopnjo nujnosti. Predstojnik je splošnim 
zdravnikom poslal obvestilo, da napotnica ni 
potrebna. 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

250 308 
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Soglasje za delo izven ustanove imajo 3 zdravniki.  
 

Ultrazvok dojk 
DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 194 72 Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe se je 
zmanjšalo. Obseg dela smo v skladu z zmožnostmi 
prilagajali številu čakajočih pacientov. Tekom leta je bil 
opazen večji pritok pacientov za preventivne preglede. 
Povečali smo obseg planiranega dela. 

St.pr.dop.čak.dobe-
hitro 

- 2 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

79 16 

 

CT angiografije 
DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 225 170 Skupno število čakajočih preko dopustne čakalne dobe 
je upadlo. V mesecu septembru smo preiskave pričeli 
izvajati na novem CT aparatu in povečali smo obseg 
dela. 
 

St.pr.dop.čak.dobe-
hitro 

103 61 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

50 22 

 

MRI glave in vratu 
DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 454 537 V juliju 2015 je bilo s strani strokovnega direktorja 
izdano navodilo o vodenju čakalnega seznama, ki je 
temeljilo na centralizaciji naročanja, določitvi ene 
odgovorne osebe za naročanje in samega predstojnika 
Radiološkega oddelka.  Določili  smo diagnoze, ki se 
uvrščajo pod določenimi pogoji v čakalni seznam, 
zagotovili termine za nujne preiskave, triažni del so 
prevzeli zdravniki. Posebna pozornost je bila 
namenjena čakajočim , kjer je bila presežena 
maksimalna dopustna čakalna doba. Z radiološkimi 
inženirji je bil dosežen dogovor za delo v obliki 
nadurnega dela ob vikendih, kar je pomenilo izrazito 
povečanje števila opravljenih preiskav. Število 
pacientov, ki presegajo maksimalno dopustno čakalno 
dobo se je močno znižalo. 
 

St.pr.dop.čak.dobe-
hitro 

145 18 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

80 54 

 

MRI skeleta 
DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 638 758 Zmanjšalo se je število čakajočih preko dopustne 
čakalne dobe. Ukrep enak kot zgoraj.  
 

St.pr.dop.čak.dobe-
hitro 

268 11 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

86 34 

 
Soglasje za delo izven ustanove ima 8 zdravnikov.  
 

Koronarna 
angiografija 

DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 307 381 Vzrok za preseganje je večji priliv pacientov iz drugih 
regij. Za samostojno delo uvajamo še dva specializanta. 
Dogovarjamo se za večji obseg dela, vendar je problem 
pri nameščanju pacientov, ker nam na internističnih 
oddelkih število postelj močno primanjkuje. 
 

St.pr.dop.čak.dobe-
hitro 

104 157 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

181 202 
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Soglasje za delo izven ustanove imajo 3 zdravniki.  
 

Kolonoskopije 
DEC 
2014 

DEC 
2015 

AKTIVNOSTI 

Število čakajočih 482 363 Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe »hitro« 
je upadlo, medtem ko je naraslo število čakajočih pod 
stopnjo nujnosti »redno«.  Odšla sta dva zdravnika, 
nadomestila, kljub prizadevanjem nismo uspeli dobiti. 
 

St.pr.dop.čak.dobe-
hitro 

149 98 

St.pr.dop.čak.dobe-
redno 

114 197 

 
Soglasje za delo izven ustanove nima nihče od zdravnikov. 

 

 

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP 
 
Urgentni center Celje je z delom začel 30.12.2016 ob 7.00 uri, kar pomeni, da je v letu 2015 
deloval le 2 dni in glede na to ni možno podajati poročila ali ugotavljati finančnih učinkov.   

 
Sprejeti Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru 2015  uveljavlja financiranje novih urgentnih 
centrov v Sloveniji. Iz tega naslova je SB Celje pridobila naslednje: 

- dva tima za triažo in sprejem v skupni letni vrednosti 358.366,43 €; 
- financiranje opazovalnih enot v višini 17 postelj v skupni vrednosti 1.006.499,28 €; 
- 0,5 specialistično ambulantnega tima pediatrije v višini 68.371,81 € od 1.1.2016 dalje.  

 
Financiranje za triažo in sprejem ter opazovalne enote je uveljavljeno s pričetkom delovanja 
Urgentnih centrov, tako je SB Celje v končnem obračunu 2015 pridobila finančna sredstva za 
dva dni delovanja Urgentnega centra Celje v skupnem znesku 7.478,71 €. V SB Celje ostaja 
problem financiranja 24-urne pediatrične urgence, za kar ni zagotovljenih potrebnih finančnih 
sredstev.  
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8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
SB Celje načrtuje letne cilje v skladu s cilji iz sprejetega Strateško razvojnega programa SB 
Celje 2008-2017 in aktualnimi pogoji poslovanja, ki jih določajo notranji in zunanji dejavniki.  
 
V letu 2015 smo na področju strokovnega razvoja v skladu z začrtanimi cilji izvajali 
aktivnosti oz. projekte, katerih oceno uspešnosti podajamo v nadaljevanju.  
V okviru pooperativnega nadzora pri ambulantnih pacientih smo zagotovili potreben kader in 
ustrezno organizacijo, da je bil nadzor zagotovljen preko celega leta. V ta namen so bila 
izdelana podrobna navodila, ki vključujejo organizacijo dela v rednem delovnem času in v 
času dežurstev, urejen sistem evidentiranja samega nadzora in opravljenega dela do ZZZS. 
V primerjavi s preteklimi leti smo na tem področju dosegli izrazit napredek. 
Na raziskovalnem področju je bilo veliko naporov za pripravo Pravilnika o kliničnem 
raziskovanju, ki je vključevalo aktivnosti vseh deležnikov v tem procesu. Žal do konca leta 
2015 Pravilnik ni sprejet, je pa poslan v lektoriranje, tako, da sprejetje pričakujemo v začetku 
leta 2016.  
Izdelana so bila navodila za oceno tveganj ogroženosti pacientov po operativnih posegih, 
vključno z navodili za ukrepanja v primeru ugotovljenih odstopanj. Z navodili so bili 
seznanjeni kadri, ki so vključeni v proces zdravstvene obravnave na tem področju. 
Na področju sisitemskega zdravljenja raka smo dosegli 81% cilja pri raku dojke, kar je 
posledica manjšega števila napotitev iz OI predvsem v drug polovici 2015, a kljub temu 
presegamo realizacijo iz 2014 za 31 primerov. Na programu debelega črevesja in danke pa 
smo plane presegli z indeksom 372 in presegamo realizacijo 2014 za 232 primerov. Z 
aktivacijo telekonferenc z onkološkimi konziliji v začetku 2016 planiramo še dodatno 
povečevanje programa na obeh delih. 
V sodelovanju z ZD Celje in številnimi oddelki bolnišnice je izdelan načrt dela v Urgentnem 
centru Celje, ki vključuje organizacijo in kadrovsko zasedbo posameznih delovišč. Zaradi 
poznega sprejetja Pravilnika o NMP in uvedbe prehodnega obdobja, pa so bile potrebne 
posamezne korekcije, saj ni zagotovljeno enotno organizacijsko, strokovno in poslovno 
delovanje UCC, kot je bilo prvotno predvideno. 
 
Na področju uvajanja digitalizacije slikovne diagnostike je prihajalo do številnh zapletov, 
predvsem na delu razpisa, ki ga je za večje število bolnišnic vodilo Ministrstvo za zdravje. V 
okviru bolnišnice so bila ponovno pregledana vsa delovišča in pripravljena dokumentacija za 
potrebne aktivnosti priprave s strani SB Celje (GOI dela in del strojne opreme). V začetku 
decembra 2015 je bila podpisana pogodba za PACS, v končni fazi pa je še sklop za strojno 
opremo iz skupnega razpisa MZ. Obstoječi sistem ROGAN, ki zagotavlja del digitalizacije je 
popolnoma iztrošen in zaradi omejenega števila licenc in odsotnosti rednega vzdrževanja, ne 
zagotavlja potrebnega nivoja storitev, kar predstavlja povečano tveganje na posameznih 
področjih. 
 
Nadaljevali smo s širitvijo zvočnega zapisa in s tem sledili cilju, da se osebje zdravstvene 
administracije umika iz območij kjer se izvajajo zdravstvene obravnave in istočasno 
zagotavlja boljša izkoriščenost administrativnega kadra. Zvočni zapis smo uvedli na 
Očesnem oddelku, Oddelku za otorinolaringologijo in Urološkem oddelku. Ob koncu leta je 
bilo veliko aktivnosti tudi na lokaciji UCC, kjer bo zvočni zapis uveden na vseh deloviščih. 
Na področju avtotransfuzij smo izvajali aktivnosti za širitev znanja na tem področju z internimi 
izobraževanji, izdelana je bila zloženka in plakat, ki smo ga distribuirali v ambulante, kjer je 
potreba po tem največja in tudi v vse zdravstvene domove. Sam postopek in prednosti, so 
bile posredovane tudi na internetne strani bolnišnice. Dejstvo pa je tudi, da je poraba krvi in 
krvnih derivatov, z izboljšanimi kirurškimi tehnikami in uporabo določenih zdravil, pri 
elektivnih operacijah precej manjša kot v preteklosti. 
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Na področju spremljanja kakovosti smo izboljšali delež realizacije spremljanja kazalnikov 
kakovosti na vseh segmentih, nismo pa v celoti realizirali planiranega števila novih kliničnih 
poti. 
Nadaljevali smo z razvojem robotsko asistiranih operacij na področju kirurgije debelega 
črevesja in danke, tako, da je bilo skupaj opravljenih 17 posegov. 
Po temeljiti pripravi v okviru Radiološkega oddelka in Nerološkega oddelka in sprejetju 
programa na Strokovnem svetu, smo začeli z izvajanjem karotidne angioseptoplastike (KAS), 
kar predstavlja novo terapevtsko možnost pri boleznih vratnih arterij v SBC. Do konca leta je 
bilo narejenih 6 posegov. 
V okviru Oddelka za otorinolaringologijo smo nadaljevali program operacij ščitnice, ter tako 
zagotovili ohranitev pomembnega števila pacientov s to patologijo v SBC. 
 

Na področju zdravstvene nege so bili skoraj vsi letni cilji usmerjeni v povečanje oz 
zagotavljanje kakovosti in varnosti za paciente. Ugotavljamo, da je bila večina ciljev 
uresničenih, v nadaljevanju pa podajamo razlago za tiste, ki v letu 2015 v celoti niso bili 
realizirani. 
 
Pri cilju »Obvladovanje neželenih dogodkov« smo v preteklem letu planirali preveč 
udeležencev (za vsako 300) za predavanji Nove smernice za obravnavo razjede zaradi 
pritiska, kjer je bila realizacija 67% in Preprečevanje padcev pacientov -  realizacija  60%. Pri 
planiranju udeležencev za naprej bomo najprej preverili v kolikšni meri so se zaposleni že 
udeležili predavanj. 
 
Pri pogovorih o varnosti smo planirali, da bo vsak oddelek izvedel vsaj enega na mesec. Ob 
polletju smo opozorili tiste, ki tega niso izvajali. Zaradi primanjkljaja v prvih 6 mesecih, tega ni 
bilo mogoče nadoknaditi do konca leta.  

 
Na področju zaposlenosti smo v letu 2015 izvajali predvidene aktivnosti v skladu s 
sprejetim Finančnim načrtom, usmeritvami Vlade, določili Zakona za uravnoteženje javnih 
financ, določili Zakona o izvrševanju proračunov v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015, 
navodili Ministrstva za zdravje  in lastnimi ukrepi za obvladovanje stroškov dela.  
 
V letu 2015 smo izplačali večje število presežnih ur, ki so nastale v preteklosti in s tem znižali 
število presežnih ur za 28.907,20 ur, in sicer iz 54.104,10 (januar 2015) na 25.196,90 
(december 2015). Za to smo se odločili predvsem iz razloga, ker je bilo naše poslovanje 
pozitivno, dodatno pa smo prejeli zahteve po izplačilih iz Ministrstva za zdravje in sindikatov. 
Iz tega razloga smo presegli planirane stroške dela. 
 
S pomanjkanjem zdravniškega kadra se še vedno srečujemo kljub zaposlovanju na tem 
področju. Deficitarnost zdravniškega kadra se še vedno odraža na posameznih 
specialističnih področjih. V letu 2015 se je izrazito izkazal velik deficit na področju patologije, 
ortopedije, interne medicine, revmatologije, radiologije, maksilofacialne kirurgije, 
transfuziologije, pediatrije, nuklearne medicine in gastroenterologije.  
 
Glede razpisov za prosta specializantska mesta smo bili v letu 2015 relativno neuspešni. 
Kljub temu, da smo na Zdravniško zbornico poslali veliko potreb po dodatnih specializantskih 
mestih, je bilo odobrenih oz. razpisanih relativno malo specializacij. Zdravniška zbornica in v 
kasnejši fazi tudi Ministrstvo za zdravje sta namreč tudi v letu 2015 odobrila izredno malo 
specializacij. To se lahko dolgoročno odraža v kadrovski zasedenosti  posameznih oddelkov 
in glede na demografske trende tukaj ocenjujemo dolgoročno škodo. Škoda, ki s tem nastaja, 
je ogromna, saj nam bo tudi v bodoče manjkalo nekaj zdravnikov specialistov, za katere 
izražamo potrebe že danes.  
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V letu 2015 smo pridobili specializacije iz: interne medicine, kardiologije in vaskularne 
medicine, dermatovenerologije, urgentne medicine, oftalmologije, hematologije, infektologije, 
internistične onkologije, ortopedske kirurgije, revmatologije, fizikalne in rehabilitacijske 
medicine, gastroenterologije, maksilofacialne kirurgije, pediatrije, radiologije, oralne kirurgije 
in otorinolaringologije. V letu 2015 je specializacijo končalo 20 specializantov, ena 
specializantka je pričela z opravljanjem specializacije iz klinične psihologije, ena pa iz 
medicinske biokemije. Dva specializanta sta prekinila specializacijo in jo nadaljujeta pri 
drugem delodajalcu, en specializant pa je prekinil specializacijo za določen čas.  Zaradi 
kroženja v kliničnih ustanovah je veliko specializantov odsotnih, nekateri od njih v času 
kroženja pokrivajo urgenco v drugi ustanovi. Med specializantkami je veliko odsotnosti za 
daljša obdobja zaradi bolniških in porodniških dopustov, kar bistveno vpliva na čas 
dokončanja specializacij. Deficit zdravnikov smo pokrivali z zaposlovanjem zdravnikov po 
opravljenem pripravništvu, kar smo v letu 2015 izrazito znižali v primerjavi z letom poprej. 
Zaradi dolge izobraževalne dobe in drugih odsotnosti je še več let pričakovati pomanjkanje 
zdravniškega kadra na določenih specialnih področjih. 
 
Na področju zdravstvene nege smo se enako kot v letu 2014 tudi v letu 2015 soočali s 
težavami zaradi pomanjkanja določenega kadra oz. prilagajanju prepovedi zaposlovanja. 
Glede na velike obremenitve posameznika, ki nastajajo z varčevanjem, posledično narašča 
nezadovoljstvo prekomerno obremenjenih zaposlenih. Dolgoročno lahko namreč varčevanje 
prinese povečane obremenitve na posameznika, kar lahko vodi ali v poslabšano zdravstveno 
stanje zaposlenih, kot tudi povečevanje tveganja zaradi preobremenjenosti.  
 
Za nov Urgentni center Celje smo v letu 2015 spremenili organizacijo in sistemizacijo glede 
na predviden proces dela in potrebe iz delovnega procesa. Iz tega naslova smo s strani 
Minisrstva za zdravje prejeli tudi soglasje za zaposlitev določenih profilov na področjih kjer so 
bile potrebe oz. kjer kadra glede na nove dejavnosti v UCC ni bilo na razpolago. 
Zaposlovanje bo potekalo postopoma oz. se bo iz leta 2015 nadaljevalo v leto 2016. Za 
potrebe UCC smo prejeli 48 soglasij za zaposlitev dodatnega kadra glede na nov obseg 
dejavnosti.  
 
SB Celje je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega 
izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, kemijski tehnik in 
farmacevtski tehnik, srednjega poklicnega izobraževalnega programa bolničar-negovalec in 
študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, babištvo, 
fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina ter študentov univerzitetnega študijskega 
programa medicina in farmacija.  
 
Na podlagi »Pravilnika o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju donatorskega sklada za 
izobraževanje delavcev Splošne bolnišnice Celje« katerega namen je združevanje finančnih 
sredstev za izobraževanje in financiranje strokovnega izobraževanja delavcev Splošne 
bolnišnice Celje doma in v tujini smo iz naslova donacij v letu 2015 pridobili 188.497,47 € (v 
letu 2014 -  93.564,27 €), kar je za 94.933,20 € več kot leto poprej. 
 
V letu 2015 smo uspešno prestali 1. redno presojo po mednarodnem akreditacijskem 
standardu DNV-DIAS in ohranili pridobljeno akreditacijo. Ravno tako smo imeli v letu 2015 
presojo o izvajanju ukrepov projekta oz. osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, ki 
smo jo uspešno prestali. Glede na izvedene aktivnosti pričakujemo pridobitev polnega 
certifikata Družini prijazno podjetje konec leta 2016. 
 
V izobraževalni proces smo uspešno uvedli platformo za E-izobraževanje in se kot 
administratorji in končni uporabniki usposobili za uporabo takšnega sistema izobraževanja. 
Na tem področju smo pričeli z e-izobraževanjem s področja varstva pri delu in požarnega 
varstva. Glede na to, da se je v bolnišnici za e-izobraževanje izkazal velik interes bomo z 
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aktivnostmi nadaljevali še za druga strokovna področja. V bolnišnici smo v letu 2015 
bogatejši tudi za novo računalniško učilnico katero že uspešno uporabljamo za edukacijo 
osebja ob uvedbi e-recepta in e-naročanja. 
 
V letu 2015 smo sprejeli Pravilnik o priznanjih v Splošni bolnišnici Celje, ki je nadomestil 
prvotni cilj - pripravo Pravilnika o nematerialnem nagrajevanju.  
 
Organizacijski predpis »Odobravanje potreb po delavcih« je pripravljen in je v zaključni fazi 
pred sprejetjem. 
 
Uvedba »E-arhiviranja« iz razloga nezadostnih kadrovskih virov ni bila realizirana v 
planiranem obsegu. Glede na to, smo sedaj v fazi izbora novega sodelavca, ki se bo ukvarjal 
z e-arhiviranjem. Zaposlitev bo realizirana v prvi polovici leta 2016, realizacija cilja pa se bo 
nadaljevala v letu 2016. 
 
Cilj »Prenova pravilnika o internem izobraževanju« je bil večinoma realiziran. Glede na 
vsebino je cilj spremenjen in trenutno je pripravljen nov Pravilnik o internem in eksternem 
izobraževanju, ki bo področje izobraževanja krovno pokril v celoti. Predvidoma bo pravilnik 
sprejet v prvi polovici leta 2016 
 
Izvedba izobraževalnih delavnic za zaposlene na temo obvladovanja stroškov SBC je bila iz 
razloga veliko aktivnosti pri oprtju Urgentnega centra Celje prestavljena v leto 2016. 
 
V sklopu strateškega cilja spremljanja organizacijske klime smo izvedli merjenje 
organizacijske klime po metodologiji SiOK, nadaljujemo pa tudi z ocenjevanjem zadovoljstva 
pri delu za leto 2015 na podlagi naše lastne ankete.  
 
Doseganje ciljev na področju prostorskega razvoja in opremljenosti  je vključeno v okvir 
poglavja 11(Investicije in investicijsko vzdrževanje). Glavnina aktivnosti je bila v letu 2015 
usmerjena v dokončanje opremljanja  Urgentnega centra.  
  
Projektiranje projektov za izvedbo Urgentnega centra Celje v sklopu projekta nadomestna 
novogradnja kot varianta 1A minimalno se je pričelo že v decembru 2012. Sočasno s 
projektiranjem so se izvajale aktivnosti pri pripravi javnega naročila za izvedbo GOI del in 
fiksne medicinske opreme, ki je bilo uspešno zaključeno s podpisom pogodbe v oktobru 
2013. V novembru 2013 je bil v delo uveden izvajalec gradbenih del, sočasno pa so se 
izvajale aktivnosti pri novelaciji investicijskega programa za Urgentni center, saj je potrebno 
zagotoviti sredstva še za izvedbo javnega naročila za mobilno medicinsko opremo. Stavbo 
bodočega Urgentnega centra Celje so izvajalci po pridobljenem uporabnem dovoljenju 
predali v upravljanje bolnišnici 15. 12. 2014. V letu 2015 so na MZ potekale aktivnosti za 
izvedbo javnega naročila za nabavo mobilne medicinske opreme in opuščenih del. Vsa javna 
naročila so bila uspešno izvedena in podpisane pogodbe, niso pa še vse zaključene. 
Predvideni rok zaključka del in dobav je v mesecu marcu 2016. Hkrati je bil za delovanje v 
UCC nabavljen, dobavljen in montiran CT aparat, za katerega je bilo potrebno izvesti tudi 
prilagoditvena gradbena dela. Dodatno so bila še izvedena GOI in opremaška dela za 
prilagoditev prostorov za delovanje SNMP. Dne 30. 12. 2015 je UCC pričel z obratovanjem.  
 
V letu 2015 je bilo za vzdrževalna dela v naši bolnišnici porabljeno slabe 4 % manj sredstev, 
kot je bilo planiranih in 11 % več sredstev kot jih je bilo realiziranih v letu 2014. 
 
Glede na sam plan vzdrževalnih del za leto 2015 je prišlo do odstopanj pri vzdrževanju 
medicinske opreme, kjer smo plan presegli za več kot 3 %  (preko 42.000 €) predvsem 
zaradi iztrošene medicinske opreme, ki terja vedno več vzdrževanja ter več preventivnega 
vzdrževanja, katerega zahtevajo razni standardi, ki jih bolnišnica pridobiva. 
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Kljub dodatnim pogajanjem z nekaterimi serviserji medicinskih aparatur, ki so želeli dvigniti 
cene, smo uspeli v lanskem letu ohraniti cene na nivoju iz preteklih let ter dobiti ponekod še 
dodatne popuste.  
 
V lanskem letu so se povečali stroški vzdrževanja medicinske opreme predvsem zaradi 
povečanega števila rednih servisov, pregledov, kalibracij medicinske opreme, ki jih zahteva 
standard DIAS, katerega smo pridobili že v letu 2014. Stroški vzdrževanja medicinske 
opreme sicer znašajo več kot 50 % celotnega vzdrževanja. 
 
Zaradi novo sklenjene pogodbe o vzdrževanju magnetne resonance MR, katerega smo dobili 
v upravljanje (predhodno je bil pri nas v najemu), in nadgradnje aparata so se na tem 
segmentu zelo povečali stroški (dobrih 85.000 €) v primerjavi z letom poprej. 
Povečan je bil tudi strošek vzdrževanja UZ aparatov (dotrajanost opreme), tu smo presegli 
strošek za slabih 43.000 € v primerjavi z letom 2014. 
Na postavki vzdrževanja ostalih aparatov v COB smo presegli stroške v primerjavi z letom 
poprej zaradi dotrajanosti medicinske opreme in posledično več vzdrževanja za dobrih 
32.000 €. 
 
Skozi leto smo v pogajanjih z nekaterimi dobavitelji dosegli znižanje cen storitev zunanjih 
izvajalcev ostalega vzdrževanja in se omejili na najnujnejša tekoča vzdrževalna dela, zato na 
postavki ostalega vzdrževanja nismo presegli plana.  
 
Kljub zmanjšanemu številu kadra v tehnično vzdrževalni in tehnični službi smo dosti storitev 
vseeno opravili z lastnim kadrom. Zato so stroški materiala za popravila in vzdrževanje v 
primerjavi s Finančnim načrtom 2015 večji za dobrih 8 % (blizu 14.000 €). Bilo je dvignjenega 
več materiala iz skladišča. 
 
Kljub manjšim stroškom ostalega vzdrževanja v primerjavi s planiranimi, je bilo na tem 
področju vseeno nekaj odstopanj. Največja odstopanja so na področju vzdrževanja stavb 
(dotrajani stari del bolnišnice), ki zahtevajo vedno več vzdrževanja predvsem zaradi tega, ker 
je bolnišnica iz znanih razlogov odstopila od nadomestne novogradnje. Potem so tu še razni 
izredni dogodki in izredne okvare tekom celotnega leta. 
Večja odstopanja so še na področju vzdrževanja vozil (dotrajana vozila, ki terjajo vedno 
večje stroške vzdrževanja), na področju vzdrževanja elektro opreme in elektro instalacij ter 
na področju strojne opreme in strojnih instalacij. 

 
Eden izmed osrednjih ciljev bolnišnice je bil tudi v letu 2015 doseganje načrtovanih 
prihodkov do ZZZS in drugih vrst prihodkov. Ta cilj je bil v letu 2015 dosežen, celotna višina 
načrtovanih prihodkov do ZZZS, ki predstavljajo večinski del prihodka, je bil dosežen in tudi 
presežen. Dosežene in presežene so bile večinoma tudi druge vrste prihodkov (Poglavje 
2,1.) Med večjimi skupinami prihodkov so bili nižji od načrtovanih prihodki iz refundacij, kjer 
pa na drugi strani tudi ni bilo stroška.   
 
Prihodki ZZZS so bili preseženi iz naslova preseganja skupne pogodbene vrednosti 
programa akutne obravnave iz končnega obračuna 2015 ter iz povečanja cen storitev in 
višjih finančnih sredstev za citopatološke storitve na podlagi Splošnega dogovora 2015 
(povečanje cen ni bilo vključeno v Finančni načrt 2015). 
 
Sicer so bile aktivnosti za doseganja prihodkov ZZZS usmerjene v  izpolnjevanje pogodbeno 
dogovorjenega programa do ZZZS; pri tem smo tudi v letu 2015 izvajali prestrukturiranja 
programov.  Kljub temu pa so določeni pogodbeni programi v letu 2015 ostali nedoseženi, 
določeni pa preseženi. Cilj, ki ga sledimo je, da bi bila pogodbena odstopanja čim manjša.  
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Tabela 23: Nedoseganja, preseganja pogodbenih programov ZZZS v letu 2015 v € 

Naziv dejavnosti Nedoseganja v € 
OZZ iz nepriznanega 

preseganja v € 

Akutna obravnava   441.621 

Robotska kirurgija 78.606   

Neakutna obravnava 61.846   

Program spremstev (sobivanje,doječe, spremstva) 6.025   

Enotne cene (brez onkologije) 26.170 418 

Enotne cene - onkologija 263.555   

Osnovna dejavnost (fizioterapija, delovna terapija)   134.249 

Spec. ambulantna dejavnost z upoštevanjem plačila 
preseganja prvih obiskov 

455.388 284.701 

Citopatološke storitve   68.391 

MR, CT (skupaj) 78.524 157.478 

Skupaj 970.113 1.086.858 

 
Tabela 24: Nedoseganja, preseganja pogodbenih programov ZZZS v letu 2014 v € 

Naziv dejavnosti Nedoseganja v € 
OZZ iz 

nepriznanega 
preseganja v € 

Akutna obravnava   649.734 

Robotska kirurgija 61.932   

Neakutna obravnava 38.389   

Program spremstev (sobivanje,doječe, spremstva) 29.294   

Enotne cene (brez onkologije) 34.221 24.009 

Enotne cene - onkologija 346.468   

Osnovna dejavnost (fizioterapija, delovna terapija)   79.260 

Spec. ambulantna dejavnost z upoštevanjem plačila 
preseganja prvih obiskov 209.810 139.167 

Program SVIT 51.466   

Citopatološke storitve   162.489 

MR, CT (skupaj) 60.649 5.538 

SKUPAJ 832.231 1.060.197 

 
Ob primerjavi podatkov o vrednosti preseženih in nedoseženih programov ZZZS v letu 2015 
v primerjavi z letom 2014 ugotavljamo, da je skupna vrednost preseženih programov v letu 
2015 primerljiva z letom 2014 (1.060.197 € v letu 2014, 1.086.858 € v letu 2015). Ob 
pregledu vrednosti preseganj po posameznih programih v letu 2015 v primerjavi z letom 
2014 pa ugotavljamo, da je v letu 2015 nižje preseganje programov na akutni obravnavi, 
povečalo pa se je preseganje programov na ostalih, izvenbolnišničnih programih. Upoštevati 
je potrebno, da je vrednost preseženih programov izkazana v vrednosti neplačanega 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, medtem ko pa so bili ti programi plačani v deležu 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 
 
Ob primerjavi podatkov o vrednosti nedoseženih programov v letu 2015 v primerjavi z letom 
2014 ugotovimo, da je skupna vrednost le-teh v letu 2015 nekoliko višja kot v preteklem letu. 
Na skupno vrednost nedoseženih programov v letu 2015 vpliva nedoseženi program 
specialistične ambulantne dejavnosti okulistike (diabetična retinopatija) v vrednosti 155.583 
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€, ki je bil konec leta 2015 pridobljen kot širitev in ga bo možno dejansko realizirati v letu 
2016. Ob upoštevanju tega je tudi skupna vrednost nedoseženih programov v letu 2015 
primerljiva z letom 2014.      
 
Na področju programa robotskih operacij je bil cilj v letu 2015 povečati število opravljenih 
posegov. Tega nam v letu 2015 in uspelo doseči (glej poglavje 4.2 Tabela 7 z 
obrazložitvami) se pa je v letu 2015 povečalo število  robotskih posegov, ki so bili opravljeni 
poleg operacij prostat (operacije ledvic, visceralna kirurgija). Cilj SB Celje je, da bi se pri 
pokrivanju dodatnih stroškov posegov upoštevali tudi ti drugi posegi z robotsko kirurgijo, ne 
pa samo operacije prostate, kakor je trenutno dogovorjeno s pogodbo ZZZS. Tega cilja nam 
v letu 2015 ni uspelo doseči v okviru partnerskih dogovarjanj.   
 
Iz poglavja 4 je razvidno tudi izredno preseganje programa fizioterapije. Glede na to, da 
dejavnost SB Celje, ki je pogodbeno dogovorjena v okviru fizioterapije, strokovno presega te 
okvire, si SB Celje že vrsto let prizadeva, da bi se namesto programa fizioterapije SB Celje 
priznal program zgodnje medicinske rehabilitacije, ki ga tudi dejansko izvajamo. Zato je bil 
tudi za leto 2015 zastavljen cilj, da se v okviru dogovarjanj doseže priznanje standarda 
programa zgodnje medicinske rehabilitacije tudi SB Celje. Tega nam v letu 2015 ni 
uspelo doseči, zato ostaja ta cilj med nerealiziranimi, vendar pa ostaja cilj za naprej.  
 
V letu 2015  smo cilj uravnoteženo poslovanje uspeli uresničiti, saj smo izkazali presežek  
prihodkov  v višini 902.749 €, kar predstavlja 0,97 % celotnega prihodka.   

 
V letu 2015  je bolnišnici na področju zagotavljanja kratkoročne in dolgoročne plačilne 
sposobnosti uspelo doseči zastavljeni cilj.  Na področju kratkoročne plačilne sposobnosti  je 
bolnišnica zelo vezana na prilive s strani ZZZS-ja, kar pomeni, da v  primeru večjih zamikov  
nakazil s strani ZZZS svojo plačilno sposobnost težje obvladuje. Plačila s strani ZZZS so v 
letu 2015 potekala po predvidenem načrtu. Po stanju na dan 31.12.2015 ima bolnišnica 
poravnane vse obveznosti do dobaviteljev in 811.492,20 € neporavnanih obveznosti do 
Ministrstva za zdravje.   
V letu 2013 je bolnišnica najela petletni dolgoročni kredit v višini 1.950.000 € za namene 
sofinanciranja projekta Energetska sanacija. Kredit je najet z enoletnim moratorijem na 
plačilo glavnice. Bolnišnica je glavnico pričela plačevati v letu 2014. V letu 2015 je mesečne 
obroke v višini 40.625,00 € redno odplačevala.   

 
Na področju pridobivanje evropskih sredstev in drugih sredstev je bil cilj v realiziran. 
Področja, kjer smo v letu pridobivali evropska sredstva oz. sredstva iz razpisov so sledeča:   
 

Sofinanciranje tuje znanstvene literature smo pridobili s strani Agencije za raziskovalno 
dejavnost RS ter Centralne tehniške knjižnice, 
 
S strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije smo prejeli sredstva 
za dva že trajajoča raziskovalna projekta: 

- Nadaljevali smo sodelovanje v aplikativnem raziskovalnem projektu »Pilotna 
raziskava sprejemljivosti in kakovosti samoodvzema vaginalnega vzorca za test 
HPV pri neodzivnicah v Državnem presejalnem programu za raka materničnega 
vratu DP ZORA« - L3-5512. Vodja raziskovalne skupine je izr. prof. Maja Primic 
Žakelj, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana. Pri projektu sodelujeta tudi 
Univerzitetni klinični center Maribor ter Splošna bolnišnica Celje, slednja z 
raziskovalci prim. doc. dr. Alenko Repše Fokter, prim. Uršulo Salobir Gajšek in 
asist. mag. Jakobom Korenom. 

- V sodelovanju s Kliničnim oddelkom za endokrinologijo, diabetes in presnovne 
bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Fakulteto za farmacijo 
Univerze v Ljubljani smo nadaljevali delo na temeljnem raziskovalnem projektu 
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»Mikro RNA – nove diagnostične in terapevtske tarče pri osteoporozi« - J3-5511. 
Pri projektu sodeluje r. Prof. dr. Radko Komadina.  

 
V letu 2015 smo na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prijavili tri 
nove projekte. Dva projekta sta ocenjena pozitivno, rezultate tretjega pa še pričakujemo. Z 
izvajanjem naštetih projektov bomo pričeli v letu 2016:  

- Splošna bolnišnica Celje je nosilec projekta »Epidemiologija srčnega popuščanja 
v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost« - J3-7405, ki ga izvajamo 
skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Vodja projekta je izr. prof. dr. 
Mitja Lainščak, sodelujejo pa prim. Prof. dr. Gorazd Voga, dr. Dragan Kovačić in 
prim. Matej Marinšek. 

- Splošna bolnišnica Celje je vključena v projekt »Odkrivanje novih regulatorjev 
izražanja RANKL, ključne molekule ne samo v kostni presnovi«, J3-7425, 
sodeluje prof. dr. Radko Komadina. Nosilec projekta je Fakulteta za farmacijo 
(vodja prof. dr. Janja Marc), sodeluje pa še Kemijski inštitut. 

 
Preko Norveškega finančnega mehanizma smo sodelovali kot partner v projektu: Dvig 
kakovosti življenja in aktivna vključitev v družbo onkoloških bolnikov ter otrok in mladostnikov 
z dolgotrajnimi boleznimi. Projekt se je s koncem leta 2015 zaključil. Potrebno je še končno 
poročilo in spremljanje učinkov.  
 
Hkrati smo se v letu 2015 prijavili na projekt Danube region strategy, katerega rezultat še 
čakamo. 
 
Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih 
študentov v tujini za leto 2014 so našemu zaposlenemu odobreni stroški 8 mesečnega 
raziskovalnega dela v tujini v vrednosti 8.000 €. 
 
V letu 2015 smo preko projekta Javna dela omogočili delovno vključenost 9 osebam. 4 oseb 
na področju družabništva in spremljanja za obdobje 12 mesecev, 5 oseb pa je 6 mesecev 
opravljalo dela na področju arhiviranja in urejanja evidenc. Z 31.12.2015 je projekt javna dela 
2015 zaključen, odobrena imamo nova sredstva za koledarsko leto 2016 na področju 
družabništva in spremljanja za obdobje 12 mesecev. 
 
Projekt DITAC , ki se nanaša na  postopke ravnanja v kriznih situacijah, na katerega smo 
kandidirali neposredno v Bruslju še z enajstimi partnerji je zaključen. SBC je v obdobju 2012, 
2013 prejela 88.853,05 €, EC je odobril znesek v vrednosti 48.582,48€. Stroški v vrednosti 
40.270,57 € niso odobreni s strani EC. 
Sredstva naj bi vračali vsi kandidati udeleženi v projektu.  Celoten znesek vrnitve sredstev 
projekta znaša 1.101.402,83 €.  Univerza v Bonnu zahteva povračilo stroškov v vrednosti 
40.270,57 €.  

 
Na področju posodobitve poslovnega poročanja za različne ravni odločanja v bolnišnici  
smo izvajali aktivnosti  na  področju zbiranja podatkov (zbiranje novih podatkov, določenim 
podatkom, ki se že zbirajo, pa smo dodali še nove parametre oz. jih razvrščali še bolj 
analitično); na področju zbiranja podatkov smo nadaljevali s projektom zbiranja stroškov 
zdravil in zdravstvenega  materiala po pacientu na pilotnem oddelku (Dializa), prav tako smo 
v fazi posodabljanja in nadgradnje zbiranja podatkov na področju bolnišnične prehrane.   
Celotno poročanje je usmerjeno v pravočasnost in večjo izpovednost glede na potrebe 
odločevalcev.  Zaradi vse težjih razmer poslovanja bomo s temi aktivnostmi  v okviru 
kadrovskih in investicijskih možnosti nadaljevali tudi v letu 2016.  

 
Cilj povezan s projektom  spremljanje stroška materiala po pacientu ni realiziran in je 
opisan v poglavju, ki se nanaša na cilje, ki niso bili doseženi.  
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9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

 
Oceno gospodarnosti in učinkovitosti podajamo na osnovi kazalnikov v nadaljevanju z 
obrazložitvami. Glede na izkazana gibanja kazalnikov ocenjujemo, da smo v letu 2015 
poslovali gospodarno in učinkovito. Na večini kazalnikov je v letu 2015 v primerjavi z letom 
2014 razviden pozitiven trend ali pa ostajajo nespremenjeni. Iz kazalnikov pa je tako kakor v 
preteklih letih razviden  problem investicijske dejavnosti in opremljenosti bolnišnice, ki pa v 
letu 2015 izkazuje rahlo izboljšanje.   

 

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 
 

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2015 

 

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  
 

Tabela: 25 : Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 51. členom Splošnega dogovora za 
pogodbeno leto 2015 

KAZALNIK 
Realizacija 

2014 
Realizacija 

2015 
Indeks 

2015/2014 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,002 1,010 100,75 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah zzzs 4,52 5,33 117,95 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 66,02 101,52 153,77 

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,83 0,81 97,29 

5. Dnevi vezave zalog materiala 31,27 31,53 100,84 

6.Koeficient plačilne sposobnosti 1,00 1,00 100,00 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,00 0,00 0,00  

8. Kazalnik zadolženosti 0,25 0,20 79,15 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,98 1,01 103,59 

10. a) Prihodkovnost sredstev 0,81 0,76 93,62 

10. b) Prihodkovnost sredstev po neodpisani vrednosti 2,13 1,86 87,31 

 

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

       Kazalnik gospodarnosti je v letu 2015 nekoliko višji od 1, kar je posledica dejstva, da je 
bolnišnica poslovno leto 2015 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 
902.749 EUR. 

 
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / 

celotni prihodki iz pogodb z ZZZS) 
       Delež amortizacijskih sredstev v pogodbi z ZZZS znaša 5,33 % in se je na podlagi 

določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 v letu 2015 v primerjavi z letom 
2014 povečal.  

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

amortizacija v ceni storitev) 
       Iz kazalnika, ki prikazuje delež porabljenih amortizacijskih sredstev, izhaja, da je SB 

Celje priznano amortizacijo v prihodkih porabila v 101,52% in s tem zastavljen 
investicijski načrt realizirala v celoti. 
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      Poraba amortizacijskih sredstev zajema investicije bolnišnice, nakazilo sredstev 
združene amortizacije po ZIJZ Ministrstvu za zdravje ter odplačilo kredita, ki je bil najet 
leta 2013 za zapiranje finančne konstrukcije naložbe v energetsko sanacijo.  

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

opredmetena osnovna sredstva AOP 006) 
       Iz kazalnika stopnje odpisanosti opreme je razvidna visoka stopnja odpisanosti opreme. 

Ugotavljamo, da je v cenah storitev, priznanih s strani ZZZS, premajhna višina 
amortizacije, kar vpliva na veliko odpisanost. Delež amortizacije v celotnem prihodku ne 
zadostuje za nadomeščanje opreme v njeni življenjski dobi. Stopnja odpisanosti opreme 
se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014  zmanjšala za 2,71% in znaša 81%. Na to 
zmanjšanje je vplivala realizacija investicijskega načrta ter prejem sredstev v upravljanje 
s strani Ministrstva za zdravje za delovanje Urgentnega centra Celje.   

 
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 

365) 
       Dnevi vezave zalog materiala so se v letu 2015  glede na navedeno metodologijo 

izračuna kazalnika malenkostno zvišali in znašajo v letu 2015 31,53 dni. Povišana 
vrednost izračunanega kazalnika je posledica manjšega zvišanja stanja zalog na dan 
31.12.2015.     

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

dogovorjenih dni za plačilo) 
       Koeficient plačilne sposobnosti je 1. Bolnišnica svoje obveznosti poravnava v 

dogovorjenih dnevih za plačilo.   
 
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni 

promet do dobavit. AOP 871 / 12) ) 
       Po stanju na dan 31.12.2015 bolnišnica ni imela zapadlih obveznosti do dobaviteljev.  
 
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov 

sredstev AOP 060) 
       Kazalnik zadolženosti, ki je izračunan po zgornji metodologiji, po stanju na dan 

31.12.2015, znaša 0,20 in se je v primerjavi z letom 2014 opazno znižal. Na znižanje je 
vplivalo dejstvo, da je bolnišnica odplačala del kredita, zmanjšala se je vrednost 
kratkoročnih obveznosti,  istočasno pa so se povečala sredstva prejeta v upravljanje ter 
zmanjšal kumulativni presežek odhodkov nad prihodki, kar vse ima vpliv na izračun tega 
kazalnika.   

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

034) 
       Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi izkazuje po stanju na 

dan 31.12.2015 vrednost 1,01 in se je v primerjavi z letom 2014 malenkostno povišal. Iz 
kazalnika izhaja, da ima bolnišnica svoje kratkoročne obveznosti  (vključno s PČR)  v  
celoti pokrite z gibljivimi sredstvi.  

 
10. a) Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna 

sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) 
       Kazalnik prihodkovnosti sredstev (po nabavni vrednosti) se je v letu 2015 zmanjšal. Iz 

kazalnika, ki znaša 0,76  izhaja, da  je bolnišnica z vložkom v sredstva (vrednoteno po 
nabavni vrednosti 122.891.808 EUR) ustvarila 92.879.088 EUR prihodkov iz poslovanja. 
Iz podatkov, ki so osnova za izračun kazalnika izhaja, da se je zaradi investicijskih 
vlaganj v letu 2015 nabavna vrednost osnovnih sredstev opazno povečala, na drugi 
strani pa se je  prav tako povečal prihodek od poslovanja, vendar sorazmerno manj kot 
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investicijski del kar vse vpliva na izračun vrednosti kazalnika. Upoštevati pa je potrebno, 
da je v letu 2015 zajet med prihodki le prihodek za  dva dni delovanja Urgentnega 
centra, ob upoštevanju celotne vrednosti prihodka, ki ga bo prinašal nov Urgentni center 
v svojem 24-urnem letnem delovanju, bo vrednost kazalnika izboljšana.  

 
       b) Prihodkovnost sredstev po neodpisani vrednosti = (prihodek iz poslovne dejavnosti 

(AOP 860 / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti AOP 002-003+004-005+006-007) 
       Kazalnik prihodkovnosti sredstev (po neodpisani vrednosti) se je v letu 2015 zmanjšal   v 

primerjavi z letom 2014. Iz kazalnika, ki znaša 1,86  izhaja, da  je bolnišnica z vložkom v 
sredstva (vrednoteno po neodpisani vrednosti  49.932.487) ustvarila 92.879.088 EUR 
prihodkov iz poslovanja. Iz podatkov, ki so osnova za izračun kazalnika izhaja, da se je 
zaradi prenosa sredstev v upravljanje (s strani Ministrstva za zdravje) za namene 
Urgentnega centra Celje v letu 2015  opazno zvišala neodpisana vrednost sredstev. 
Zvišal se je tudi prihodek iz poslovanja, vendar sorazmerno manj,  kar vse vpliva na 
izračun vrednosti kazalnika. Upoštevati pa je potrebno, da je v letu 2015 zajet med 
prihodki le prihodek za  dva dni delovanja Urgentnega centra, ob upoštevanju celotne 
vrednosti prihodka, ki ga bo prinašal nov Urgentni center v svojem 24-urnem letnem 
delovanju, bo vrednost kazalnika izboljšana.  
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10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI  
 
10.1. Program in letni načrt za zagotovitev in nenehno izboljševanje kakovosti in 

varnosti pacientov 
 

Direktor je s soglasjem članov Odbora za kakovost sprejel/potrdil letni program notranjih 
presoj, ki je bil izdelan na osnovi: 

- ugotovitev notranjih/zunanjih presoj, 
- ugotovitev inšpekcijskih pregledov, 
- izidov kazalnikov kakovosti, 
- strateških in letnih ciljev. 

 
Skrbnica aktivnosti za pridobitev akreditacije po standardu DIAS  je na sestankih seznanjala 
člane Odbora za kakovost (v nadaljevanju Odbor)z ugotovitvami inšpektorjev (Javne 
agencije republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke-JAZMP), notranjih 
/zunanjih presojevalcev. Odbor je ugotovitve/neskladja preučil, sprejel korektivne ukrepe in 
določil odgovorne osebe za realizacijo. 
Realizirana je bila odprava neskladij zunanjih presojevalcev (DNV – opravljena kontrolna 
presoja, JAZMP – izdaja Odločbe - dovoljenje opravljanja dejavnosti preskrbe s človeškimi 
tkivi in celicami). 
 
10.2. Letni cilji, namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti pacientov 

 
Kakovost in varnost pacientov je vključena v vse dejavnosti SB Celje, kar je razvidno iz 
strateških/ letnih ciljev, navedenih tako v Finančnem načrtu (v nadaljevanju FN) kot Letnem 
poročilu (v nadaljevanju LP). 
 
FN za leto 2015 je imel za področje kakovosti in varnosti pacientov opredeljene naslednje 
cilje: 

- ocena tveganja pacientov po operativnih posegih, 
- vzpostavitev nadzora po ambulantnih operativnih posegih, 
- zagotavljanje sistemskega onkološkega zdravljenja, 
- širitev zvočnega zapisa, 
- spremljanje obveznih kazalnikov iz Dogovora in nabora kazalnikov kakovosti iz 

organizacijskih procesov/kliničnih poti in posameznih strokovnih področij, 
- izdelava in posodobitev kliničnih poti, 
- mednarodna akreditacija bolnišnice, 
- uvedba laboratorijskega IS na patologiji, 
- izboljševanje delovnih procesov, 
- zmanjšati odstopanja v procesu odvzema bioloških vzorcev, 
- uvedba E naročanja na vseh oddelkih, 
- zagotavljanje integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. 

 
Realizacija posameznih letnih ciljev je razvidna v nadaljevanju poglavja 10. 
 
10.3. Povratne informacije uporabnikov 
 
Meseca aprila je bila izvedena Anketa o zadovoljstvu bolnikov. Razdelili smo 700 anketnih 
vprašalnikov, vrnjenih je bilo 647 oz 92,4%. 
Ocena prehrane, perila in čiščenja ostaja nespremenjena. V analizi ankete za posamezen 
oddelek so poleg standardnih odgovorov na vprašanja, zavedene najpogostejše pritožbe 
(ropot, hrup in glasnost tako zaposlenih kot pacientov, preveč obiskov, stara oprema,..) 
pohvale (prijaznost, ustrežljivost, strokovnost) in mnenja bolnikov. Na oddelkih so na podlagi 
ugotovljenih odstopanj oz. negativnih ocen planirali in izvedli korektivne ukrepe. 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 54 

 

 

 
Postopek reševanja pritožb v bolnišnici poteka v skladu z organizacijskim navodilom 
reševanje pritožb odjemalcev (SKP OP 002). 

 
Pritožbe 
Leta 2015 smo prejeli 28 neformalnih pritožb, ki ne izpolnjujejo zahtev iz Zakona o 
pacientovih pravicah. 
 
Predmet pritožbe se je nanašal na: 

- nezadovoljstvo z zdravstveno oskrbo med hospitalizacijo, 
- naročanje na zdravstvene storitve oz. dolge čakalne dobe 
- nezadovoljstvo zaradi zakasnitve izdaje izvida, 
- nezadovoljstvo svojcev - premestitev/napotitev v drugo zdravstveno ustanovo, 
- Neustrezno ravnanje zdravstvenega delavca 
- zloraba podatkov, 
- čakalna doba na zdravstveno obravnavo, 
- neželen dogodek (pacient umrl) – izredni strokovni nadzor, 
- pojasnilna dolžnost. 

 
V letu 2015 pa smo prejeli tudi 20 zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic – 
skladno z Zakonom o pacientovih pravicah. 
 
Zahtevki so se nanašali na: 

- neustrezno naročanje, 
- domnevno neustrezno zdravstveno obravnavo, 
- zahtevo po drugem mnenju, 
- odpoved termina na zdravstveno obravnavo, 
- neustrezen odnos zaposlenih. 

 
Vsi postopki so se vodili neposredno pri nas kot izvajalcu zdravstvenih storitev. V postopkih 
prve zahteve za obravnavo kršitev pacientovih pravic so se vsi postopki zaključili na tej 
stopnji in nihče od pacientov oz. pritožnikov ni sprožil drugostopenjske obravnave pred 
Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic. 
V enem postopku, ki se je vodil kot zahteva za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic, pa 
se je zakonita zastopnica pacientke (mati) odločila za vložitev odškodninskega zahtevka, ki 
je še v teku. 
Zastopnica pacientovih pravic se je v preteklem letu v postopke vključevala bodisi kot 
pooblaščenka pacientov, bodisi kot pobudnica v neformalnih postopkih kjer lahko predlaga 
ukrepe za izboljšanje dela. V postopkih prvih zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic, 
kjer zastopniki v postopkih ne postopajo aktivno na podlagi pooblastil pacientov, so v skladu 
z zakonodajo bili zastopnici posredovani anonimizirani zapisniki obravnav iz katerih je brez 
podatkov udeleženih oseb, razviden potek postopka in pritožbeni razlogi, ter ukrepi izvedeni 
v postopku. 

 
10.4.  Poročilo o opravljenih notranjih presojah 

 
V jesenskem času od 16.9 - 21.10 je bilo v SB Celje opravljenih 19 notranjih presoj. 
Področja notranjih presoj so bila izbrana glede na predhodne ugotovitve notranjih/zunanjih 
presojevalcev, inšpekcijskih nadzorov in področij, kjer še ni bilo izvedenih notranjih presoj. 
Pri notranjih presojah je sodelovalo 70  zaposlenih. Notranji presojevalci so presojali procese 
ali posamezne postopke medicinskega, tehničnega in poslovnega področja. 
V vlogi presojancev pa lahko »najdemo« tako najvišje vodstvo (strokovni direktor), kot 
predstojnike, glavne medicinske sestre oddelkov in vodje služb, ki so skrbniki posameznih 
procesov/postopkov. 
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Analiza ugotovitev notranjih presojevalcev kaže podobne rezultate, ki so jih sprejeli zunanji 
presojevalci po standardu DNV za bolnišnice. 
 
Navajamo najpogostejše ugotovitve notranjih presoj: 

 
1. Matrike novih/spremenjenih dokumentov niso podpisane (zaposleni niso bili 

seznanjeni z objavo/vsebino dokumentov). 
2. Objavljeni dokumenti niso ažurirani. 
3. Obstoječa dokumentacija ni usklajena z zahtevami standardov (zunanja/notranja 

pravila). 
4. Manjka analiza izidov kazalnikov kakovosti (v nadaljevanju KK). 
5. Zdravstvena dokumentacija ni ustrezno izpolnjena (napačni obrazci, nepopolne 

evidence, ...). 
6. Dokumentacija je podvojena. 
7. Manjkajo zapisi procesov, ki so predvideni v okviru Programa za izvedbo projekta 

uvedbe ISO 9001:2008. 
 
V letu 2015 je bilo ugotovljenih 64 neskladij, podanih 46 priporočil in ugotovljenih 16 dobrih 
praks. 
Število neskladij, priporočil je večje od predhodnih notranjih presoj, vendar je ta rezultat 
posledica večjega obsega presojanega področja. 

 
Trend ugotovitev bo možno spremljati v naslednjih letih, ko bo presojano celotno področje 
bolnišnice. 

 
Na področju zdravstvene nege je bilo v letu 2015 izvedenih 64 negovalnih vizit. Skladnih 
vizit je bilo 80 %, neskladnih 20%. 
Vsebina neskladij se je nanašala na nenamensko uporabo perila (PVC podloga, PVC plenica 
+ urinski kateter, podloge, obračalke + antidek. blazina), odstopanja pri oskrbi urinskega 
katetra, identifikacijo pacientov in nepopolno izpolnjena dokumentacija (manjka podpis ob 
izvedeni aktivnosti, ob sprejemu pacienta, manjkajo podpisi soglasij, ni predvidene ocene 
stanja pacienta ob odpustu, nepopolno izpolnjen kirurški varnostni list, podpisi skrbnikov,….). 
 
10.5. Poročilo o izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine 

 
V letu 2015 smo v mesecu aprilu imeli kontrolno zunanjo presojo po standardu za bolnišnice 
akreditacijske hiše DNV. Bolnišnica je prejela : 7 neskladij kategorije 1 (NC 1),                                       
15 neskladij kategorije 2 (NC 2) in 3 priporočila. 

 
Odbor za kakovost je sprejel predloge korektivnih ukrepov za odpravo neskladij za leto 2015 
in jih posredoval akreditacijski hiši, ki jih je tudi potrdila. 

 
Predhodne ugotovitve (neskladja)  zunanjih presojevalcev pokažejo, da je SB Celje v 
obdobju 2012, ko je bila izvedena predpresoja do leta 2015, zmanjšala število neskladij 1. 
kategorije (razpredelnica  – Število neskladij 2012 - 2015). 
Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da se je v tem obdobju povečala varnost za paciente 
oz. da je SB Celje zmanjšala tveganja. 

 
Število neskladij 2. kategorije pa je za bolnišnico usmeritev, da na določenih področjih še 
prihaja do posameznih odstopanj, ki pa niso sistemske narave. Na teh področjih je predviden 
pogostejši nadzor nad dejavnostjo, da se posamezne pomanjkljivosti ne bi ponavljale. 
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Tabela 26: Število neskladij  2012-2015 

Datum izvedbe Kategorija 
neskladja1 

Kategorija 
neskladja 2 

priporočilo 

20.-21.6 2012 (predpresoja) 17 5  

14.-17.10 2013 7 12 1 

14.-15.4 2015 7 15 3 

 
Ocenjujemo, da bomo v obdobju od prve akreditacijske presoje (2013) pa do zaključka 
veljavnosti certifikata 22.2.2017) uspeli izpolniti zahteve po standardu DIAS akreditacijske 
hiše DNV. 

 
10.6. Poročilo o morbiditetnih in mortalitetnih konferencah  

 
Morbiditetne/mortalitetne (MM) konference izvajamo praviloma vsaj dvakrat mesečno, v letu 
2015 jih je bilo organiziranih 33, in sicer smo izvedli 30% MM konferenc v obliki seminarja, 
61% konferenc, na katerih smo analizirali primere in 9% konferenc smo namenili izboljšanju 
kakovosti samega dela. 
 
MM konferenc, ki smo jih organizirali  na operativnem področju so se udeleževali zdravniki 
specialisti, kakor tudi specializanti različnih specialnosti, ki so zaposleni v SB Celje, zdravniki 
pripravniki, študentje in ostali zdravniki, ki delujejo na področju družinske medicine izven 
bolnišnice. Statistično gledano se je naših konferenc udeleževalo 94% zaposlenih v naši 
ustanovi, medtem ko je ostalih 6% udeležencev bilo zaposlenih izven ustanove.  
V letu 2015 smo sprejeli tudi organizacijsko navodilo »Morbiditetna/mortalitetna konferenca« 
(SMP ON 009), katerega upoštevamo pri sami izvedbi MM konferenc. V jesenskem času se 
je izkazalo, da je po vsaki izvedeni konferenci smiselno tudi zapisati zapisnik z vsebino in 
zaključki ter priporočili, ki smo jih sprejeli na posamezni konferenci, zato bomo morali 
posledično v letu 2016 organizacijsko navodilo revidirati in posodobiti s sprejetjem obrazca, 
ki je namenjen pisanju zapisnika za MM konference. 

 
10.7. Poročilo o spremljanju, analizi in ukrepih v primeru škodljivih dogodkov 

 
Preteklo leto je bilo zabeleženih 181 padcev pri 167 pacientih, kar je 11 manj kot v letu 2014. 
Na 9 oddelkih se je število povečalo, na 7 zmanjšalo. Od vseh pacientov se je 14 pacientom 
padec dogodil večkrat. Najpogostejša lokacija padcev je bolniška soba (79%), sledijo padci v 
WC in na hodniku (11,1%) ter padci na hodniku (4,2%) in kopalnici. Najpogostejši vzrok za 
padec je bil precenjevanje lastne sposobnosti, neupoštevanje navodil zdravstvenega osebja, 
oslabelost, zmedenost, oslabelost in potreba po izločanju. Incidenca padcev s postelje je bila 
0,178, kar je manj kot v letu 2014, ko je bila njena vrednost 0,204. Pri vseh pacientih ob 
sprejemu in spremembi stanja v informacijski sistem Birpis 21 naredimo oceno ogroženosti 
za padec s pomočjo Morse lestvice, kar nam omogoča takojšnjo prepoznavo ogroženih 
pacientov in s tem načrtovanje aktivnosti za njihovo preprečevanje. Nadaljevali smo 
predavanja na temo »Preprečevanje padcev«.  
 
Spremljali smo pojavnost razjede zaradi pritiska. V letu 2015 je bilo na 17 oddelkih 
obravnavanih 255 pacientov, kar je za 33 manj kot v letu 2014. Na novo je pridobilo RZP v 
bolnišnici 82 pacientov, kar je manj kot leta 2014, ko je bilo teh 91. Preteklo leto smo nabavili 
toliko antidekubitusnih blazin, kot je bilo izraženih potreb iz oddelkov. Nadaljevali smo z 
izobraževanjem zaposlenih na temo »Preprečevanje razjede zaradi pritiska – nove 
smernice«, s čimer bomo nadaljevali tudi letos. 
Število prijavljenih vbodov z iglo se je leta 2015 v primerjavi z letom 2014 znižalo in sicer iz 
16 na 12. Incidenca je 0,679. Z ostrim predmetom so se poškodovale 4 dipl.m.s., 3 s.m.s, 2 
delavki ISS,… Vzrok za vbod je bila najpogosteje igla za subkutano aplikacijo (4), igla za 
odvzem krvi, intravenska kanila in skalpel. V letu 2015 smo izvedli 3 predavanja na temo 
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»Preprečevanje poškodb z ostrimi predmeti« in takoj po predavanjih zasledili višjo stopnjo 
poročanja. Ocenjujemo, da bomo morali ponoviti notranje presoje nad aplikacijo terapije, saj 
je v največji meri vzrok za vbod natikanje pokrova na uporabljeno iglo in nepravilno sortiranje 
odpadkov ter nadaljevati s predavanji. 
 
Spremljamo Prisilne varovalne ukrepe, ki so mesečno uvedeni na 9 do 12 oddelkih pri 40 do 
50 pacientih. Analiza je pokazala, da se je zvišal delež uvedene terapije pred fiksacijo. 
Poškodb pacienta ali zaposlenega ni bilo evidentiranih.  

 
10.8. Ugotovitve ob spremljanju kazalnikov kakovosti  
 
V letu 2015 je potekalo spremljanje: 
 

a) obveznih kazalnikov kakovosti v skladu z Splošnim dogovorom in sprejeto metodologijo, 
objavljeno v Priročniku o kazalnikih kakovosti, 

b) kazalnikov kakovosti sprejetih organizacijskih predpisov /  kliničnih poti po sistemu 
vodenja kakovosti. 

 
ad a) Spremljanje obveznih kazalnikov kakovosti MZ: 
 
Poročanje je potekalo v skladu z navodili MZ in ZZS na tri mesece oz. letno, prav tako smo 
jih objavljali na spletnih straneh ter izvajali vnos podatkov v informacijski sistem projekta 
Kakovost v zdravstvu Slovenije Zdravniške zbornice Slovenije.  
 
Tabela 27: Realizacija kazalnikov kakovosti MZ za leto 2015 
Št. 
KK 

Ime kazalnika Opis kazalnika Kazalnik Opis števca Števec Opis imenovalca Imenovalec 

KK 
21 

RZP 
  1. kazalnik - 
skupno število 
vseh RZP 

Skupno število 
vseh pacientov 
z RZP*100 / št. 
sprejetih 
pacientov 

1,010 

Skupno število 
pacientov, ki so bili 
sprejeti z RZP in 
število pacientov, ki 
so RZP pridobili v 
bolnišnici 

245 

Vsi sprejeti pacienti 
z izključitvenimi 
kriterij, kot izhaja iz 
metodologije 

24265 

2. kazalnik - 
število 
pacientov, ki 
so RZP 
pridobili v 
bolnišnici 

Število 
pacientov, ki so 
RZP pridobili v 
bolnišnici *100 / 
št. sprejetih 
pacientov 

0,338 

Število pacientov, ki 
so RZP pridobili v 
bolnišnici 

82 

Vsi sprejeti pacienti 
z izključitvenimi 
kriterij, kot izhaja iz 
metodologije 

24265 

3. kazalnik - 
število 
pacientov, ki 
so imeli RZP 
že ob 
sprejemu v 
bolnišnico 

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

0,672 

Število vseh 
pacientov, pri 
katerih je RZP 
prisotna že ob 
sprejemu v 
bolnišnico 

163 

Vsi sprejeti pacienti 
z izključitvenimi 
kriteriji, kot izhaja iz 
metodologije 

24265 

KK 
22 

ČAKALNA DOBA ZA RAČUNALNIŠKO TOMOGRAFIJO 

 Čakalna doba 
za CT za 
hospitalizirane 
paciente 

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

4,473 

Število 
hospitaliziranih 
pacientov, ki so na 
CT preiskavo čakali 
več kot 24 ur 

76 

Vsi pacienti, pri 
katerih je bila 
izvedena CT 
preiskava v času 
hospitalizacije, ob 
upoštevanju 
izključitvenih 
kriterijev) 

1699 

KK 
23 
 
 
 
 
 
 

UČINKOVITOST DELA V OPERACIJSKEM BLOKU 

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih 
kirurških posegov so izključene) 

Število operacijskih dvoran 9 

Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 390 

Število dni obratovanja operacijskih dvoran 255 

Skupna operativna kapaciteta (v minutah) 818.025,00 
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Št. 
KK 

Ime kazalnika Opis kazalnika Kazalnik Opis števca Števec Opis imenovalca Imenovalec 

 
 
 
 
 
 

Skupni operativni čas (v minutah) 510.104,80 

Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) 9509 

Število načrtovanih operativnih posegov 8999 

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov 563 

Delež odpadlih načrtovanih operacij 6,3% 

Število urgentnih operacij 1050 

Delež urgentnih operacij 9,9% 

Izkoriščenost operacijske dvorane  62,4% 

Povprečno trajanje operacije (v minutah) 53,64 

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija) 

Število operacijskih dvoran 4 

Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 390 

Število dni obratovanja operacijskih dvoran 255 

Skupna operativna kapaciteta (v minutah) 292.890,00 

Skupni operativni čas (v minutah) 154.197,60 

Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) 7166 

Število načrtovanih operativnih posegov 7157 

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov 26 

Delež odpadlih načrtovanih operacij 0,4% 

Število urgentnih operacij 9 

Delež urgentnih operacij 0,1% 

Izkoriščenost operacijske dvorane 52,6% 

Povprečno trajanje operacije (v minutah) 21,52 

KK 
45 

ČAKANJE NA OPERACIJO V BOLNIŠNICI  PO ZLOMU KOLKA 

 Čakanje na 
operacijo v 
bolnišnici po 
zlomu kolka 
(65+) 

Delež pacientov 
sprejetih v 
bolnišnico 
zaradi zloma 
kolka, 
operiranih 
znotraj 48-ih ur 
po sprejemu 

0,524 

Število pacientov 
sprejetih zaradi 
zloma kolka, 
operiranih znotraj 
48-ih ur po 
sprejemu 

193 

Število vseh 
pacientov  sprejetih 
v bolnišnico zaradi 
zloma kolka 368 

KK 
46 

PROFILAKTIČNA UPORABA ANTIBIOTIKOV 

 Kolorektalna 
operacija 

Odstotek 
pacientov, ki so 
profilaktično 
jemali 
antibiotik v 
skladu s 
smernicami; 
izbrani 
elektivni kirurški 
posegi, ki so 
vključeni v 
sledenje 
kazalniku 

1,000 

Število pacientov v 
imenovalcu 
(pacienti, ki 
izpolnjujejo 
vključitvene in 
izključitvene 
kriterije) - v popolni 
skladnosti s 
smernicami za 
profilaktično 
uporabo 
antibiotikov med 
določenim 
kirurškim posegom, 
ki izpolnjuje pet 
kriterijev 

52 Načrtovani  kirurški  
posegi  za 
diagnoze/posege,  
ki so vključeni  v  
sledenje  kazalniku,  
pacienti  stari 
18  let   ali  več,  pri 
katerih so 
zabeležene  kode 
vključenih glavnih 
postopkov  ter kode 
vključenih glavnih 
diagnoz 

52 

Zamenjava 
kolka 

1,000 251 251 

Histerektomija 

1,000 58 58 

KK 
47 

POOPERATIVNA TROMBEMBOLIJA 

  Delež 
pooperativnih 
trombembolij na 
100.000 
posegov 

0 

Število primerov 
pooperativne 
globoke venske 
tromboze ali pljučne 
embolije 

0 

Število sprejemov, v 
okviru katerih je bil 
opravljen kirurški 
poseg 

11628 

KK 
63 

UPORABA KRVNIH KOMPONENT 

 Aortofemoralni 
obvod - 
unilateralni 

Število krvnih  
komponent, 
uporabljenih  na  
enega  pacienta  
med izvajanjem 
izbranih 
posegov v 
bolnišnici 
 

E 0,83 

Količina krvnih 
komponent  
(E: eritrociti,  
P: plazma, 
T: trombociti) 
uporabljenih med 
operacijo in po njej 

E 5 
Vsi pacienti,  ki so 
bili obravnavani v 
izbranih elektivnih  
kirurških posegih 
(glede na kode 
skupine  
primerljivih primerov 
– DRG) – vzorec 30 
zaporednih primerov 

6 P 0 P 0 

T 0 T 0 

Primarna 
unilateralna 
nadomestitev 
kolenskega 
sklepa 

E 0,17 E 5 

30 P 0 P 0 

T 0 T 0 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 59 

 

 

Št. 
KK 

Ime kazalnika Opis kazalnika Kazalnik Opis števca Števec Opis imenovalca Imenovalec 

KK 
65 

POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI 

  Število poškodb 
na 100 
zaposlenih v 
predmetnem 
obdobju 

0,679 

Število poročanih 
poškodb z ostrimi 
predmeti 12 

Število zaposlenih 
zdravstvenih 
delavcev s polnim 
delovnim časom 
(oziroma ekvivalent) 

1768 

KK 
68 

PADCI PACIENTOV 

 

1. kazalnik - 
Prevalenca 
vseh padcev v 
bolnišnici 

Vsi padci 
hospitaliziranih 
pacientov * 
1000 / BOD 

1,152 
Vsi padci 
hospitaliziranih 
pacientov 

181 
Število bolnišnično 
oskrbnih dni 

157109 

2. kazalnik - 
Incidenca 
padcev s 
postelje v 
bolnišnici 

Vsi padci s 
postelje 
hospitaliziranih 
pacientov * 
1000 / BOD 

0,178 
Vsi padci s postelje 
hospitaliziranih 
pacientov 

28 
Število bolnišnično 
oskrbnih dni 

157109 

3. kazalnik - 
Padci 
pacientov s 
poškodbami 

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

1,657 

Vsi padci 
hospitaliziranih 
pacientov s 
poškodbami 

3 
Število vseh padcev 
v bolnišnici 

181 

KK 
70 

NENAMERNA PUNKCIJA ALI LACERACIJA 

  

Število 
nenamernih 
punkcij ali 
laceracij 
pacientov na 
1000 sprejemov 

0,570 

Število pacientov 
pri katerih je prišlo 
do nenamerne 
punkcije ali 
laceracije 

13 

Vsi sprejemi v 
proučenem obdobju 
ob upoštevanju 
izključitvenih 
kriterijev 

22821 

KK 
71 

MRSA   

 

Vprašanja Odgovor 

Število vseh sprejemov v tem obdobju 39512 

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

Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem obdobju odvzeli nadzorne kužnine? 6927 

Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem obdobju 215 

Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali 
smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu) 

194 

Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni 
bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu) 

21 

KK HIGIENA ROK  

 

Upoštevanje 
higiene rok na 
enoti za 
intenzivno 
terapijo 

Odstotek 
priložnosti za 
higieno rok, pri 
katerih je bilo 
dejanje tudi 
izvedeno 

79,9% 

Število dejanj 
(razkuževanje ali 
umivanje) 

295 

Število priložnosti za 
higieno rok 

369 

Upoštevanje 
higiene rok v 
vseh ostalih 
oddelkih 

77,3% 1114 1442 

Opomba: Pri skupnem izračunu so v okviru drugega opazovanega obdobja vključeni delni podatki. Obrazložitev je bila 
podana v dopisu, posredovanem na MZ v mesecu januarju 2016. 
 

 
Komentarji na spremljanje obveznih kazalnikov kakovosti v l. 2015: 

 
1. KK 22 Čakalna doba na CT 
Število pacientov, ki so v času hospitalizacije  čakali na CT več kot 24 ur po naročilu, se je v 
primerjavi z letom 2014 zmanjšalo iz 116 na 76. Sicer se je zaradi prenosa preiskav na 
ambulantni način oskrbe znižalo tudi število izvedenih preiskav iz 2050 na 1699, a je kazalnik 
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kljub temu znižan iz 5.659 na 4.473, oziroma za dobrih 20%. Razlog za znižan kazalnik lahko 
iščemo v novi, sodobni opremi in izboljšani organizaciji dela. 
 
2. KK 23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku  
Podrobno analiziranje odpadlih operacij je pokazalo, da načrtovane operacije odpadajo 
večinoma zaradi urgentnih operacij. Poglavitna težava je v tem, da urgentne operacije 
izvajamo v istih prostorih kot elektivne operacije. Posebno pozornost posvečamo tudi kvaliteti 
samih vnosov podatkov o trajanju operacij. V operacijskih dvoranah, kjer izvajamo 
ambulantne kirurške posege v lokalni anesteziji, smo sicer v primerjavi z letom poprej znatno 
izboljšali prikazovanje izkoriščenosti operacijskih dvoran, saj smo posvečali posebno 
pozornost kvaliteti samih vnosov podatkov o trajanju operacij. Ugotavljamo, da se še vedno 
srečujemo s težavami kvalitete vnosov podatkov, ki jo nameravamo v letošnjem letu še 
izboljšati.  
 
3. KK 45 Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65+) 
KK 45 je v letu 2015 znašal 0,524, kar je 0,06 (oz. 12,3%) več kot leta 2014. To pomeni, da 
je delež operiranih poškodovancev, ki so bili operirani znotraj 48 ur po sprejemu narastel, kar 
predstavlja pozitiven trend. Vsekakor pa je v prihodnosti potrebno nadaljevati z aktivnostmi 
za nadaljnje izboljšanje. 
 
4. KK 46 Profilaktična uporaba antibiotikov 
Poseg Zamenjava kolka: na področju ortopedskih operacij smo tudi v l. 2015 zagotavljali 
100% antibiotično profilakso v skladu s sprejetimi strokovnimi smernicami.  
Poseg Kolorektalna operacija: v okviru kolorektalnih operacij so pacienti prejemali 100% 
antibiotično profilakso v skladu s strokovnimi smernicami. 
Poseg Histerektomija: na področju ginekoloških operacij smo v skladu s strokovnimi 
smernicami zagotavljali 100% antibiotično profilakso.  
Problematika, vezana na zajem podatkov iz bolnišničnega informacijskega sistema v namen 
spremljanja kazalnika kakovosti (vsebina vprašalnika za vnos podatkov ni skladna z 
algoritmom za izračun kazalnika po Priročniku o kazalnikih kakovosti, MZ, 2010, str. 146 - 
posledično so izračuni iz bolnišničnega informacijskega sistema napačni) je ostala nerešljiva 
tudi v l. 2015, navkljub temu, da je MZ o tem bilo seznanjeno že v letu 2013.  
 
5. KK 47 Pooperativna trombembolija  
Pri tem kazalniku ocenjujemo, da je sam zajem pacientov očitno neustrezen in njegova 
vrednost ni točna. 
 
6. KK 63 Uporaba krvnih komponent 
V letu 2015 smo v primeru aortofemoralnih obvodov uspeli uporabo krvnih komponent še 
dodatno zmanjšati, tako je povprečna poraba eritrocitov manj kot 1 komponenta na poseg v 
perioperativnem obdobju (l. 2015: 0,83, l. 2014: 1,25). Za razliko od l. 2014 uporaba sveže 
zamrznjene plazme pri pacientih ni bila indicirana (l. 2014: 0,67, l. 2015: 0).  
Pri endoprotetični oskrbi kolenskega sklepa v primerjavi z l. 2014 ugotavljamo nižjo porabo 
krvnih komponent – eritrociti (vrednost kazalnika v l. 2015: 0,17, v l. 2014: 0,23, ostale krvne 
komponente se ne pojavljajo). Vrednosti po podatkih iz strokovne literature tako ostajajo 
primerljive s podatki v tujini.  
 
7. KK 70 Nenamerna punkcija ali laceracija bolnika 
V letu 2015 smo evidentirali 13 primerov nenamernih punkcij oz. laceracij, kar je 9 več kot 
leta 2014. Povečano število je predvsem posledica doslednejšega beleženja teh dogodkov. 
V nobenem od njih pa ni nastala večja škoda za zdravje pacienta. 
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Spremljanje kazalnikov kakovosti ZZS 
S strani nosilcev spremljanja je tudi v l. 2015 potekal vnos podatkov za kazalnike kakovosti 
Zdravniške zbornice Slovenije in sicer za sledeča strokovna področja: q001 – gastrokirurgija, 
q004 – ginekologija, q011 – kardiologija, q017 – nevrologija, q019 – okulistika, q028 – 
perinatologija, q044 – urologija. 
 
Tabela 28: Dinamika vnosa podatkov KK ZZS (po četrtletjih) 
Četrtletje  2015 I II III IV 

q001 (po navodilih MZ je spremljanje podatkov v obdobju 1.9.-31.12.) ne ne ne da 

q004 da da da da 

q011 ne ne da da 

q017 ne ne da da 

q019 (po navodilih MZ je spremljanje podatkov v obdobju 1.10.-30.10.) ne ne ne da 

q028 da da da da 

q043 ne ne ne ne 

q044 ne ne da ne 

 
V l. 2015 so bili za področje perinatologije na NIJZ posredovani podatki za leto 2014 ter za 
obdobje 1-9 2015, uradna navodila za posredovanje preostalih podatkov (podatki za obdobje 
10-12 2015) v tekočem letu niso bila podana. Spremljanje kazalnikov kakovosti ZZS se ne 
izvaja za področje travmatologije (q043), zaradi vključenosti v projekt mednarodne 
organizacije za spremljanje starostnikov s poškodbo kolka, o čemer je bila ZZS seznanjena 
že v letu 2014. 
 
V okviru spremljanja obveznih kazalnikov kakovosti čakamo še navodila MZ za spremljanje 
sledečih kazalnikov: 

- KK 64 Bolnišnična poraba protimikrobnih zdravil 
- KK 66 Ocena stanja v bolnišnicah brez tobaka 
- KK 68 Varnostna kultura.  

 
Tudi v l. 2015 so bili nacionalni Komisiji za smiselno porabo antimikrobnih zdravil v Sloveniji 
redno poročani podatki o porabi protimikrobnih zdravil v naši ustanovi. Novost za l. 2015 za 
omenjeno področje so Priporočila za odmerjanje in nadzor terapevtskih koncentracij 
Vankomicina, ki jih je pripravila Komisija za zdravila SB Celje v sodelovanju z Lekarno SB 
Celje. 
 
Realizacija cilja 2015 – spremljanje KK MZ 
Cilj, zastavljen za leto 2015 (100% realizacija spremljanja KK v skladu s Splošnim 
dogovorom) ni bil dosežen, saj je realizacija spremljanja le teh dosežena v 80,0%.   
 
Razlogi za nedoseganje zastavljenega cilja: 
Eden izmed razlogov za nedoseganje zastavljenega cilja v okviru spremljanja obveznih 
kazalnikov iz Splošnega dogovora, natančneje kazalnikov kakovosti Zdravniške zbornice 
Slovenije, ostaja obseg dela in kadrovski primanjkljaj, zaradi katerega izvajalci vedno niso 
uspeli zagotoviti sprotnega vnosa podatkov (kot že ugotovljeno, vnos podatkov zahteva tako 
časovno kakor tudi kadrovsko uskladitev). Način pridobivanja podatkov v namen vnosa 
podatkov v pripravljene vprašalnike ZSS (kljub podanim predlogom na ZZS v l. 2014 le – ti 
ostajajo nespremenjeni) od izvajalcev še vedno zahteva tudi ročno iskanje, kar predstavlja 
dodatno obremenitev izvajalcev spremljanja. Pomanjkanje povratnih informacij glede 
spremljanja kazalnikov kakovosti, neposodobljeni vprašalniki ter odsotnost uradnih navodil 
za spremljanje (npr. v primeru KK 63 Uporaba krvnih komponent za področje urologije) pa še 
dodatno neugodno vplivajo na izvajalce spremljanja pri izpolnjevanju zahtev glede 
spremljanja kazalnikov kakovosti. 
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Ukrepi za dosego cilja: 
Ukrepi ostajajo isti kot leta poprej in sicer bo tudi v bodoče predvsem poudarek na 
obdobnem preverjanju vnosa podatkov ter sprotnem seznanjanju odgovornih oseb v namen 
zagotovitve vnosa podatkov oz. določitvi nosilcev spremljanja.  
 
ad b) Spremljanje lastnih kazalnikov kakovosti iz sprejetih organizacijskih predpisov / 

kliničnih poti: 
 
Cilj za l. 2015 je bila realizacija spremljanja kazalnikov kakovosti iz enajstih organizacijskih 
predpisov ter devetih kliničnih poti, sprejetih po sistemu vodenja kakovosti (SVK). V l. 2014 
smo namreč na podlagi ugotovitev zunanjih presojevalcev ter zahtev standarda DIAS 
pristopili k vzpostaviti sistematičnega spremljanja lastnih kazalnikov kakovosti. V l. 2015 so 
tako nosilci spremljanja po enotni predlogi pripravili poročila o spremljanju izbranih lastnih 
kazalnikov kakovosti. Vsa posredovana poročila so sestavni del Strokovnega poročila za l. 
2015. 
 
V spodnji tabeli je prikaz dokumentov in izbranih kazalnikov kakovosti, za katera so bila v l. 
2015 posredovana poročila o spremljanju izbranih lastnih kazalnikov kakovosti. 
 
Tabela 29: Prikaz dokumentov in izbranih kazalnikov kakovosti v letu 2015 
vrsta 
dokum. 

naziv dokumenta izbran kazalnik kakovosti 

KP 

KP za lokalno trombolitično zdravljenje Preživetje uda (90 dni po posegu) 

KP za operativni poseg vratnih arterij Število dni hospitalizacije 

KP za laparoskopsko holecistektomijo Čas hospitalizacije 

KP Prvih 48 ur zdravljenja opeklin Opekline brez okužbe 

KP Perkutana traheotomija Delež okužb 
Delež krvavitev 
Delež pnevmotoraksov 

KP Operacija katarakte Krvavitev v oko 

KP za fotodinamsko terapijo (FDT) Saalman 
PDT-FDAP-KOMPLEX 

Delež potrebnih prekinitev / skrajšanja 
izvajanja fotodinamične terapije (FDT) 
zaradi bolečine 

KP Pacienta pri operaciji ščitnice Gibljivost glasilk 

OP 

Proces urgentne pomoči Delež odpuščenih bolnikov s hudim 
zapletom v 30 dneh 

Obvladovanje procesa patološke in citološke 
dejavnosti 

Delež neskladnih vzorcev in dokumentov 
Delež nekakovostno izdelanih preparatov  
Čas od sprejema vzorca do izdaje izvida  
Število zavrnjenih napotnic  
Pritožbe naročnikov in svojcev  
Napake/incidenti v procesu patološke in 
citološke dejavnosti  
Čas zaključevanja obdukcij 

Obvladovanje procesa nuklearno medicinske 
diagnostike 

Ustreznost kakovosti pripravljenih 
radiofarmakov Ustreznost kakovosti gama 
kamer, radionuklidnih kalibratorjev doz 

Obvladovanje procesa zdravljenja z 
radioaktivnimi snovmi 

Uspešnost zdravljenja z radioaktivnim 
jodom 

Obvladovanje procesa specialistične ambulantne 
obravnave bolnikov z boleznimi ščitnice 

Čakalna doba na pregled 

Proces oskrbe z zdravili in medicinskimi 
pripomočki 

Število reklamacij oddelkov 

Obvladovanje procesa sterilizacije Delež neskladnih med. pripomočkov ob 
sprejemu v Centralno sterilizacijo 

Obvladovanje bolnišničnih okužb 
Delež nadzornih brisov (ESBL+)  
Delež prenosov ( ESBL +) 
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Realizacija cilja 2015 – spremljanje KK iz OP / KP 
Cilj, zastavljen za leto 2015 (spremljanje kazalnikov kakovosti iz 11 sprejetih organizacijskih 
predpisov ter 9 sprejetih kliničnih poti) ni bil dosežen, saj je realizacija spremljanja kazalnikov 
kakovosti iz sprejetih organizacijskih predpisov dosežena v 72,7%, realizacija spremljanja 
kazalnikov kakovosti iz sprejetih kliničnih poti pa v 88,9%. 
 
Razlogi za nedoseganje zastavljenega cilja: 
Glavni razlogi v nekaterih primerih ostajajo neustrezno izbrani kazalniki kakovosti ter v 
neprilagojenem bolnišničnem informacijskem sistemu, iz katerega - kljub spremembi 
kazalnika kakovosti - ni bilo možno pridobiti ustrezne podatke.  
 
Ukrepi za dosego cilja: 
Poglavitni ukrep ostaja določitev ustreznejših lastnih kazalnikov kakovosti, za katere bo 
možen zajem podatkov iz obstoječega bolnišničnega informacijskega sistema. Le tega bo 
sčasoma potrebno prilagoditi zahtevam spremljanja tako obveznih, kakor tudi lastnih 
kazalnikov kakovosti. 
 
 
10.9. Izvedba internih strokovnih nadzorov 

 
V letu 2015 je bil izveden en izredni strokovni nadzor v primeru nevarnega opozorilnega 
dogodka – samomor pacienta v zdravstveni ustanovi. Izveden je bil predpisan postopek s 
prijavo na MZ, izdelavo analize in izvedeni korektivni ukrepi. Odgovornost izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti je bila izključena. 

 
10.10. Razvoj in uporaba kliničnih poti 
V letu 2015 smo v skladu s Splošnim dogovorom na spletni strani bolnišnice objavili 2 klinični 
poti in sicer: 

- Klinična pot Obravnava pacienta za trajno elektrostimulacijo srca (NEO KP 007) ter 
- Klinična pot Flebektomija (OPE KP 001).  

 
Na spletni strani imamo tako skupno objavljenih 20 kliničnih poti. Posodabljanje kliničnih poti 
poteka kontinuirano. 
Izdelali oz. posodobili smo sledeče klinične poti. 
 
Tabela 30: Izdelava klininčnih poti 2015 
vrsta 
dokum. 

naziv dokumenta 
podrejeni dokumenti v okviru 
KP 

nova / 
posodobljena KP 

KP 

KP za operativni poseg vratnih arterij / posodobljena 

KP predoperativna priprava otrok s 
fimozo 

/ nova 

KP Odstranitev trahealne kanile pri 
odraslih 

-Podatki o pacientu pred prvo 
menjavo / odstranitvijo trahealne 
kanile (obrazec) 

-Obravnava pacienta po menjavi 
/ odstranitvi trahealne kanile 
(navodilo za delo) 

nova 

KP za fotodinamično terapijo (FDT) 

-Izvedba FDT (protokol) 
-Privolitev v fotografiranje in 
objavo podatkov (obrazec) 

-Seznam zdravil pacienta 
(obrazec) 
-Vprašalnik za paciente z 
neoplazijo kože (obrazec) 

posodobljena 

KP Kronično vensko popuščanje / posodobljena 
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Realizacija cilja 2015 – izdelava kliničnih poti 
Cilj, zastavljen za leto 2015 (izdelava osmih kliničnih poti) ni bil dosežen, saj je realizacija 
izdelave kliničnih poti dosežena v 62,5%. 
 
Razlogi za nedoseganje zastavljenega cilja: 
Razlog za nerealizacijo zastavljenega cilja je pretežno v pomanjkanju časa, potrebnega za 
zapis klinične poti, predvsem zaradi obsega dela in kadrovskega primanjkljaja na 
posameznih strokovnih področjih. Izpostavljeno pa je bilo tudi nestrinjanje z izdelavo klinične 
poti, v kolikor le ta ne bo uporabljena v praksi.  
 
Ukrepi za dosego cilja: 
Potrebno je zagotoviti informacijsko podporo, saj so sicer pripravljeni obrazci sami sebi v 
namen. Stroka pričakuje, da bo z vnašanjem podatkov pridobila informacije, ki bodo v pomoč 
pri zagotavljanju višje kakovosti dela, pa tudi samega nadzora opravljenega dela. 
 
 
10.11. Razvoj in uporaba drugih protokolov  

 
V okviru projekta uvedba ISO 9001:2008 smo v letu 2015 izdelali in sprejeli 5 organizacijskih 
navodil, ter 3 organizacijske predpise s pripadajočimi obrazci in navodili.  
Pravna služba pa je izdala in objavila 3 pravilnike, ter pripravila 2 čistopisa pravilnikov. 
 
Prvič so bili izdani dokumenti, ki pojasnjujejo zakonske zahteve v SB Celje 

1. SKP PR 001  Pravilnik o arhiviranju dokumentov,  
2. SKP PR 009  Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s 

sprejemanjem daril v SB Celje, 
3. SKP PR 010  Pravilnik o priznanjih. 

 
Pod zaporedno številko 1 - 3 se nahajajo dokumenti, ki pojasnjujejo zakonske zahteve v SB 
Celje. 
V fazi sprejemanja pa sta še dva pravilnika in sicer:  

- SKP PR 011  Pravilnik o zaščiti prijaviteljev koruptivnih, neetičnih, nezakonitih ravnanj 
ter kršitev omejitev sprejemanja daril, 

- SKP PR 012 Pravilnik o raziskovalni dejavnosti in kliničnem preskušanju zdravil in 
medicinskih pripomočkov v SB Celje. 

 
Prvič so bili izdani dokumenti, ki opredeljujejo zahteve notranje organiziranosti: 

4. LAB OP 001 Obvladovanje procesa laboratorijske dejavnosti, 
5. SMP OP 006 Obvladovanje procesa anesteziološke dejavnosti, 
6. FRS ON 001 Postopek izvajanja javnega naročila, 
7. FRS ON 011 Uvajanje zdravstvenega materiala, 
8. SMP ON 009 Morbiditetna/mortalitetna konferenca, 
9. SMP ON 010 Obvladovanje protibolečinske dejavnosti. 

 
Prenovljene izdaje dokumentov: 

1. SPV OP 001  Obvladovanje investicij, 
2. SKP ON 005 Izvedba letnega razgovora. 

 
V obdobju standardizacije v SB Celje zaposleni ob zapisu postopkov/procesov obstoječe 
dokumente preučijo in oblikujejo v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 
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Tabela 31: Številčni prikaz obstoječih dokumentov 
TABELA DOKUMENTOV SVK 

     področja 

 
dokumenti 

FRS GIN LAB LEK NEO NUK OMR OPE PAT SKP SMP SPL SPV URG ZDA skupaj 
SVK 

skupaj 

OP  0 0 1 1 0 3 2 1 1 6 4 10 9 1 0 39 74 

ON  1 0 0 3 2 0 0 0 0 6 8 2 7 0 3 32 32 

SOP  0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 3 0 0 0 0 11 560 

ND  0 2 0 1 9 26 1 2 13 6 40 6 19 0 0 125 121 

OB  6 0 0 12 17 16 3 8 6 41 56 18 20 0 1 204 354 

P  1 0 0 5 0 5 2 0 3 2 5 1 7 1 0 33 83 

NŠ 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 11 2 13 0 1 33 33 

NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 200 

KP  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 16 

PR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 

PO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

OB - IP  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 105 

PT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

SKUPAJ 8 2 1 23 30 51 8 16 28 74 153 39 76 2 5 515 1590 

 
Legenda: 
Dokumenti 

OP – organizacijski predpis, ON – organizacijsko navodilo, SOP – standardni operativni postopek, ND – navodilo 
za delo, OB – obrazec, P – priloga, NŠ – nima številke, OB-IP –obrazec Informacije za paciente, KP – klinična 
pot, PR – pravilnik, PO – poslovnik, PT – protokol, NS- negovalni standard 
Področja 

FRS – Sektor za finance in računovodstvo, GIN – Ginekološko porodniško medicinsko področje, LAB – Oddelek 
za laboratorijsko medicino, LEK – Lekarna, NEO – neoperativno medicinsko področje, NUK -  Oddelek za 
nuklearno medicino, OMR – Oddelek za medicinsko rehabilitacijo, OPE – operativno medicinsko področje, PAT – 
Oddelek za patologijo in citologijo, SKP – Splošno kadrovsko pravni sektor, SMP – skupno medicinsko področje, 
SPL – splošno področje, SPV – sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje, URG – Urgentni center, ZDA – 
zdravstvena administracija. 

 
Opombe: 
V tabeli dokumentov SVK so vključeni tudi dokumenti, ki še niso v predpisani obliki SVK 
(rubrika skupaj): 

- Odd. za laboratorijsko diagnostiko: 400 SOP, 
- Področje zdravstvene nege: 199 NS, 
- Transfuzijski center: 35 OP, 149 SOP, cca 150 OB, cca 50 P, 
- Obrazci Informacije za paciente: 105. 

 
Ugotovimo lahko, da je v SB Celje približno 1590 različnih oblik dokumentov. 

 
10.12. Obvladovanje bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil 
 

a) Higienski in zdravstveno - tehnični pregledi oddelkov z zapisniki in predlaganimi 
ukrepi za izboljšanje stanja oziroma ustnimi dogovori z glavnimi medicinskimi 
sestrami oddelkov, posameznimi medicinskimi sestrami za področje higiene.  

b) V letu 2015 smo opravili 180 rednih pregledov bolnišničnih oddelkov, ki so potekali po 
vnaprej določenem načrtu pregledov (glede na zahtevnost oddelka).  

c) Nadzor nad kvaliteto dela ISS Servisystema in mikrobiološki nadzor učinkovitosti 
čiščenja 

d) Epidemiološka kontrola stanja prostorov in opreme 
e) Po sprejetem načrtu vzorčenja smo odvzeli vzorce: dializne vode, priprava vode s 

pomočjo reverzne osmoze v kleti pod glavno avlo, endoskopi - nadzor higienskega 
vzdrževanja endoskopov, brisi na snažnost površin po adaptacijskih delih in pred 
naselitvijo v nove prostore. 

f) Nadzor nad gibanjem večkratno odpornih mikroorganizmov (VOM). 
g)  Aktivnosti na področju obvladovanja bolnišničnih okužb: 
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- spremljali smo izvajanje navodil za odkrivanje nosilcev večkratno odpornih 
bakterij na bolnišničnih oddelkih; 

- KOBO je imela 2 sestanka; 
- v marcu smo pripravili dopis za oddelke, ki odvzamejo premalo NK pri sprejetih 

pacientih (manj kot 10 %); 
- pripravili smo mesečna poročila in letno poročilo za 2014; 
- sodelovali smo pri reševanju problematike s pitno vodo; 
- dnevno smo sodelovali z Oddelkom za medicinsko mikrobiologijo Celje zaradi 

spremljanja števila večkratno odpornih mikroorganizmov; 
- opravili smo ogled vseh substerilizacij v bolnišnici in o tem pripravili poročilo; 
- izvajali smo nadzor nad odpadki v bolnišnici in predlagali ukrepe za izboljšanje 

stanja; 
- pripravili smo navodila za ravnanje s pacienti s Clostridium difficile; splošna 

navodila za ukrepe v času gripe za vse oddelke; 
- sodelovali smo pri izvajanju ukrepov v času epidemije gripe na Oddelku za 

ortopedijo in športne poškodbe; 
- pripravili smo poročilo o pojavu ESBL+ pozitivnih izolatov Enterobacter cloacae; 

o prenosih večkratno odpornih bakterij na Travmatološkem oddelku, Oddelku za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja ter Oddelku za bolezni prebavil; 

- pripravili smo navodilo za delo dijakov v izolacijskih sobah; 
- za internistične oddelke smo pripravili dopis o prostorski namestitvi pacientov z 

VOM; 
- pripravili smo terminski plan za cepljenje proti ošpicam, ga izvedli za 2 oddelka 

in pripravili poročilo o tem; 
- izvedli smo dodatno cepljenje zaposlenih in svojcev proti gripi; 
- pripravili smo navodilo za obravnavo migrantov; 
- pripravili smo mnenje za uporabo filter obleke v Porodnem bloku; 
- v aprilu smo imeli sestanek s kontaktnimi MS za higieno; 
- opravili smo preglede zbirnih mest za odpadke; 
- posodobili smo navodila za dekolonizacijo na domu; 
- začeli smo s testiranjem sistema za kontrolo čiščenja Glow-Check in pripravili 

poročilo o izvedeni kontroli čiščenja s sistemom Glow-Check; 
- izvajali smo notranje presoje kontaktnih izolacij; 
- izvedli smo posnetek stanja izvajanja higiene rok v sodelovanju z MZ od aprila 

do junija in novembra, o čemer smo tudi pripravili poročilo; 
- opravili smo testiranje aparatov za razkuževanje površin s pomočjo 

aerosolizacije; 
- za MZ smo pripravili KK MRSA, tako za leto 2015 kot četrtletja, KK skladnost 

higiene rok in lastni KK delež prenosov ESBL+; 
- v aprilu smo sodelovali pri presoji DIAS in pripravili nabor korektivnih ukrepov s 

področja obvladovanja bolnišničnih okužb; 
- pripravili smo plan dela in nabave za SPOBO za leto 2015; 
- v novembru je bil opravljen izredni inšpekcijski pregled (ravnanje z inštrumenti); 
- pripravili smo pripombe na načrte za ureditev PUC, preureditev ambulante 65 

na oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo; 
- sodelovali smo pri pripravi razpisa za odstranjevanje infektivnih odpadkov, za 

zabojnike za infektivne / ostre odpadke in za osebna zaščitna sredstva, urinske 
vrečke in kozarčke, ledvičke, osebna zaščitna sredstva in razkužila; 

- pripravili smo pregled porabe krp za čiščenje neposredne pacientove okolice in 
pripadajoča sredstva. 

h) Dekolonizacije: za paciente priskrbimo sredstva za izvedbo dekolonizacije in 
izvedemo edukacijo samega postopka. 

i) Nadzor nad delom Službe za prehrano: sodelovali smo v HACCP timu za prehrano in 
opravljali smo redne sanitarno tehnične in higienske preglede prostorov Službe za 
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prehrano z zapisniki (23 pregledov z zapisniki). 
j) Pitna voda 

            Nadzorovali smo mikrobiološko kvaliteto pitne vode, vode iz zobozdravniških stolov in  
točilnikov/pitnikov vode, prisotnost legionele v omrežju in mesečno opravljali meritve 
temperatur pitne vode. 

k) Izvajanje izobraževanja zaposlenih in lastna izobraževanja: 
            Število udeleženih na usposabljanjih je bilo 781. 
            Teme za izobraževanje so bile: uvajalni seminarji za novo sprejete zaposlene, 

Higiena rok, Zaščita ZD pred okužbami, MRSA in dekolonizacija, Okužbe in 
zastrupitve s hrano, Ravnanje z odpadki in umazanim perilom, Nadzorne kužnine, 
Standardni ukrepi za preprečevanje prenosa okužb, Higiena rok in urejenost ZD, 
Izvajanje ukrepov kontaktne izolacije. Mesečna usposabljanja iz področja osnov 
preprečevanja in obvladovanja BO (2-urno) potekajo nemoteno, izvajajo se tudi 
delavnice za zdravnike (3-krat). 

l) Zaključki in predlogi: 
V letu 2015 smo opazili izrazit porast števila pacientov, ki so okuženi ali nosilci na 
karbapenem odpornih bakterij, MRSA in ESBL+. Velik rezervoar VOM ostajajo 
domovi za ostarele, ki pogostokrat izvajajo podaljšano bolnišnično zdravljenje. Delež 
prenosov ESBL+ se je v primerjavi z letom 2014 povečal, kar najbolj opažamo v 
poletnih mesecih. Za doseganje boljših rezultatov na področju preprečevanja in 
obvladovanja bolnišničnih okužb smo v letu 2015 izvajali mesečna usposabljanja - 
delavnice osnovnega usposabljanja iz tega področja, enako usposabljanje se je v letu 
2015 začelo tudi za zdravnike. 
Pred izvedbo dekolonizacij MRSA pozitivnih pacientov smo uvedli dodaten odvzem 
brisa rektuma na MRSA pri pacientih, ki so kandidati za dekolonizacijo. 
Glede na problematiko urejenosti zaposlenih (nakit) v smislu higiene rok še ni 
dokumenta, ki bi urejal to področje za vse zaposlene. 
Prav tako ni poenotene predoperativne priprave pacienta. Dokument o pripravi kože 
na posege je posodobljen in čaka na potrditev. 
V letu 2015 smo nabavili aparata za razkuževanje prostorov. 

 
 

10.13. Razvoj in uporaba sistema poročanja o varnostnih zapletih 
 

Na 27 oddelkih je bilo izvedenih 312 pogovorov o varnosti in se njihovo število v primerjavi z 
letom 2014 minimalno povečalo. V 93% so na tveganje za nastanek varnostnega zapleta 
opozorili zaposleni, v ostalih primerih pacienti. Vsebina pogovorov se je nanašala na 
ravnanje z  zdravili, predajo pacientov, ogroženost pacientov za nastanek RZP in padec, 
varstvo pacientovih podatkov, identifikacijo pacienta, agresivne obiskovalce in paciente, 
motnje v komunikaciji, okvaro aparatur in opreme ter ravnanjem z odpadki. Najpogosteje 
izvedeni ukrepi so bili pogovor s sodelavcem, zdravnikom, nadrejenim, vodjo službe in 
poostren nadzor nad pacientom. Oddelki posredujejo zapisane pogovore v tajništvo 
zdravstvene nege, kjer se pregledajo vsebine in v reševanje problematike po potrebi vključi 
tudi strokovnega direktorja ali druge službe.  
 
Mesečno spremljamo odstopanja pri odvzemu bioloških vzorcev in jih beležimo v 
informacijski sistem. Oktobra smo ponovili presojo odvzema krvi v sodelovanju z firmo BD. 
Usposabljanja v Enoti za odvzem krvi se je udeležilo 62 zaposlenih, kar je precej več kot v 
letu 2014.  
 
V marcu 2015 smo izvedli notranjo presojo ZDN NS 120 Transfuzija krvnih komponent in na 
podlagi pregleda podatkov za 109 aplikacij ugotovili, da je potrebno posodobiti tako 
dokumentacijo kot negovalni standard in zagotoviti dosledno upoštevanje navodil. 
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Prav tako smo v marcu in aprilu izvedli notranjo presojo nad 29 reanimacijskimi vozički. 
Ugotovili smo, da je potrebno posodobiti dokumentacijo za opremo, določiti velikost kisikove 
jeklenke, na vseh oddelkih pričeti z izvajanjem učnih delavnic po oddelkih in opremiiti 
defibrilatorje s kratkimi navodili. 

 
10.14. Presoja zadovoljstva zaposlenih 
 
V letu 2015 je bilo v Splošni bolnišnici Celje izvedeno merjenje organizacijske klime in 
zadovoljstva zaposlenih po metodi SIOK v sodelovanju z Združenjem zdravstvenih zavodov 
in podjetjem OCR, ki je tudi  pripravilo analizo vprašalnikov. 
 
K anketiranju so bili po ključu zagotavljanja reprezentativnosti in anonimnosti vabljeni 
zaposleni v Splošni bolnišnici Celje, ki so pripadali vsem strukturam izobrazbe/delovnim 
mestom, različni starosti in bili številčno ustrezni glede na velikost organizacijskih enot. 
Vprašalnik je bil sestavljen iz posameznih trditev, ki so se združevale v naslednje kategorije: 

 
1. Odnos do kakovosti 
2. Inovativnost in iniciativnost 
3. Motivacija in zavzetost 
4. Pripadnost organizaciji 
5. Notranji odnosi 
6. Strokovna usposobljenost in učenje 
7. Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 
8. Vodenje 
9. Organiziranost  
10. Notranje komuniciranje in informiranje 
11. Razvoj kariere 
12. Nagrajevanje 
13. Zadovoljstvo  
14. Primerjalna vprašanja 
15. Dodatna vprašanja o sistemih 

 
Iz rezultatov anketiranja ugotavljamo, da je bilo v letu 2015 zadovoljstvo delavcev v naši 
bolnišnici na splošno v vseh kategorijah boljše kot leta 2014 saj so vse ocene višje kot leto 
prej. 
Zadovoljstvo je najbolj v porastu v odnosu do kakovosti in pripadnosti organizaciji, prav tako 
pa se povečanje zadovoljstva kaže v dodatnih vprašanjih o vpeljanih sistemih, kar 
ocenjujemo kot posledico uvedbe letnih razgovorov in ciljnega vodenja. Pri zaposlenih se v 
letu 2015 tudi dviguje pozitivno mišljenje o uspešnosti SBC, v primerjavi z drugimi podjetji. 
Še vedno se kaže nezadovoljstvo v »omejenosti« kar se tiče razvoja kariere in vsesplošnih 
omejitev nagrajevanja, kar je izraženo kot odstopanje v negativno smer kar ocejujemo kot 
posledico uveljavljenega sistema plač v javnem sektorju. 
Nižje ocene so razvidne na področju komuniciranja in informiranja, kjer še posebej negativni 
trend kaže na dejstvo, da zaposleni dobijo premalo informacij o tem, kaj se dogaja v drugih 
enotah oz. v enotah, ki ni njihova matična. 
Zaposleni še vedno čutijo pripadnost organizaciji, želijo biti inovativni in imajo dober odnos 
do kakovosti, kar je za SB Celje prednost pri nadaljnjem razvoju, ob predpostavki, da se bo 
na področju notranjih, medsebojnih odnosov, komunikacije in reševanja konfliktov 
narejenega še več kot do sedaj. 
Pozitivno in razveseljujoče pa je dejstvo, da se zaposleni zavedajo nujnosti sprememb, da 
imajo moč in vpliv pri doseganju standardov kakovosti, da se lahko in so pripravljeni se učiti 
drug od drugega in, da so nasploh zavzeti za svoje delo. 

 
 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 69 

 

 

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
Notranje revidiranje zagotavljamo z lastno službo za notranjo revizijo, v okviru katere deluje 
en državni notranji revizor. 

  
Na področju notranje revizijske dejavnosti je bil v letu 2015 pretežni del aktivnosti notranjega 
revizorja usmerjenih v uresničevanje svetovalnega poslanstva. Na področju notranjega 
revidiranja je bilo v letu 2015 izvedeno spremljanje napredovanja po sledečih notranjih 
revizijah: uvajanje novega zdravila v uporabo (Lucentis), vodenje čakalnih seznamov in 
področje kliničnega preskušanja zdravil. V letu 2015 sta bili začeti dve notranji reviziji (proces 
zaključevanja zdravstvene dokumentacije in storitve vzdrževanja z lastnimi zaposlenimi), ki 
bosta končani v letu 2016. 

  
V okviru notranje revizijske dejavnosti v letu 2015 niso bili evidentirani primeri goljufij ali 
prevar. 

 
V okviru notranjega revidiranja je bilo izvedeno spremljanje napredovanja po notranjih 
revizijah, izvedenih v letu 2014. Ugotovitve so bile sledeče: 
 
Spremljanje napredovanja po notranji reviziji: Uvajanje novih zdravil v uporabo 
Povzetek notranje revizijskih priporočil: Dopolni naj se interna formalna ureditev procesa 
uvajanja novih zdravil v prakso. Hkrati naj se dopolni tudi navodilo za sprejemanje donacij v 
obliki zdravil. 
Poročilo o realizaciji priporočila: Realizacija je v teku. Predviden rok realizacije je prva 
polovica leta 2016. 
 
Spremljanje napredovanja po notranji reviziji: Vodenje čakalnih seznamov 
Povzetek notranje revizijskih priporočil: Posodobijo naj se kontaktni podatki o odgovornih 
osebah za vodenje čakalnih seznamov na spletni strani in informacije o čakalnih dobah, ki so 
objavljene na spletu, naj se objavijo ločeno po stopnjah nujnosti. 
Poročilo o realizaciji priporočila: Realizirano. 
 
Spremljanje napredovanja po notranji reviziji: Klinično preskušanje zdravil 
Povzetek notranje revizijskih priporočil: Proces naj se formalizira. Jasno naj se razmejijo 
pristojnosti in odgovornosti posameznih nosilcev v procesu kliničnega preskušanja zdravil.  
Poročilo o realizaciji priporočila: Realizacija je v teku. Predviden rok realizacije je začetek  
leta 2016. 

 
Za leto 2015 smo izdelali register poslovnih tveganj. Vsakoletni register je sestavni del 
finančnega načrta zavoda. 

 

Spodaj podajamo primerjavo rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po 

posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnja 3 leta. 
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12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 
 
Tabela 32: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

Št. 
ukrepa 

Nedoseženi cilji 
2015 

Razlogi oz. pojasnila za 
nedoseganje cilja 

Seznam ukrepov za 
doseganje ciljev 

Terminski 
načrt za 

doseganje 

8 Uvedba PACS 
Predolgi postopki javnega 
razpisa v okviru skupnega 

razpisa na MZ 

Podpis pogodbe za 
strojno opremo in 

izvedba postopkov v 
SBC 

Junij 2016 

 

12 
Izdelava in 
posodobitev kliničnih 
poti 

Premalo aktivnosti pri 
posodabljanju obstoječih 

kliničnih poti in pomanjkanje 
infromacijske podpore 

Zagotovitev 
informacijske podpore 

in določitev števila 
kliničnih poti z 
imenovanjem 
odgovornih 

December 
2016 

14 

Zmanjšanje prenosa 
multirezistentnih 
bakterij v času 
hospitalizacije 

Neustrezne namestitvene 
kapacitete na internističnih 
oddelkih, z premajhnim 
številom bolniških postelj in 
posledično prezasedenostjo.  

Povečanje posteljnega 
fonda za vsaj 20 
postelj v 2016. 

December 
2016 

19 E-arhiviranje Nezadostni kadrovski viri. 

Zaposlitev novega 
sodelavca v letu 2016, 
ki se bo ukvarjal z e-

arhiviranjem. 
Zaposlitveni proces je 

že v teku. 

December 
2016 

22 

Izvedba 
izobraževalnih 
delavnic  za 
zaposlene na temo 
obvladovanja 
stroškov SBC. 

Sprejet dogovor, da se cilj 
prenese v leto 2016. Razlog 

za to je veliko delovnih 
aktivnosti ob otvoritvi UCC. 

Izbor ustreznega 
oddelka in skupine za 

izobraževanje. 

December 
2016 

28 
Spremljanje  
stroškov materiala po 
pacientu 

Zaradi ugotovljenih potreb po 
dodatnih dopolnitvah 

lekarniškega računalniškega 
programa, se je uvedba 

projekta zamaknila. 

Dopolnitev 
lekarniškega 

računalniškega 
programa je bila 

izvedena konec leta 
2015. 

December  
2016 

32 
Povečanje števila 
operacij z robotsko 
kirurgijo 

1. opravljali so se tudi drugi 
robotski posegi;2.  izvajali so 
se tudi nujni  bolj zahtevni, 
razširjeni posegi (glej točko 

4.2) 

1.Doseči v 
dogovarjanjih, da se 

pri pokrivanju dodatnih 
stroškov posegov 

upoštevajo vsi   posegi 
z robotsko kirurgijo (ne 

samo prostate, tudi 
ledvice in posegi na 

viscerali);2. pri plačilu 
s strani ZZZS se 
upoštevajo tudi 

pacienti po 
konvencijah 3. 
povečati število 

robotskih operacij v 
2016 

December 
2016 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 72 

 

 

Št. 
ukrepa 

Nedoseženi cilji 
2015 

Razlogi oz. pojasnila za 
nedoseganje cilja 

Seznam ukrepov za 
doseganje ciljev 

Terminski 
načrt za 

doseganje 

33 
Priznanje standarda 
zgodnje medicinske 
rehabilitacije 

Zavrnjen predlog v 
dogovarjanjih 2015 

1. pridobiti mnenje 
strokovnega 

razširjenega kolegija 
za medicinsko 

rehabilitacijo; 2. 
ponovno podati 

predlog v 
dogovarjanjih 2016 

December  
2016 

34 
Pisarniško 
poslovanje - priprava 
projekta 

Nerazpoložljivost 
kadrovskih  virov za pripravo 

elaborata. 

Organizacija dela na 
način, da bodo 

kadrovski viri na 
razpolago za analizo 

stanja in pripravo 
elaborata. 

April 2016 

36 

Priprava 
Investicijskega 
programa za 
investicijo za 
izgradnjo garažne 
hiše 

Nedorečena finančna 
strategija izgradnje.  

Pridobitev soglasja za 
finančno strategijo na 

MZ. 

December 
2016 

37 

Nadaljevanje 
Projekta za 
dokončanje 
nadomestne 
novogradnje 

Pomanjkanje finančnih 
sredstev, usklajevanje 
strategije skupaj z MZ. 

Pripraviti strategijo 
skupaj z MZ. 

Junij 2016 

38 
Izgradnja Centra za 
diabetes  

Zapleti pri izvedbi postopka 
JN. 

Čim hitreje izvesti 
postopek javnega 

naročanja.. 

December 
2016 

44 
Uvedba E naročanja 
na vseh oddelkih 

Podaljšanje roka s strani MZ 
do 15. 3. 2016 zaradi 

nestabilnosti sistema in 
nedokončanega šifranta VZS 

na NIJZ 

V februarju bomo 
postopoma začeli 

vključevati posamezne 
dejavnosti in celovita 
vključitev v sistem e-

naročanja s strani 
Infoneta. 

December 
2016 

45 
Notranje revidiranje 
načrtovano za leto 
2015 

Povečan obseg notranje 
revizijskega svetovanja na 

področju obvladovanja tveganj 

Zaključek  notranjih 
revizij 

Junij 2016 
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13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 
SB Celje je po velikosti tretja največja slovenska bolnišnica. Je osrednja regijska bolnišnica, 
ki pokriva gravitacijsko področje od 200.000 do 300.000 prebivalcev, različno po strokah. SB 
Celje kot matična bolnišnica pokriva Savinjsko statistično regijo, kar predstavlja 12,88 % 
vsega slovenskega prebivalstva. Na določenih področjih razvoj strok presega regijske okvire, 
kar predstavlja za prebivalstvo celjske regije prednost in večjo dostopnost do storitev. 
 
SB Celje predstavlja v celjski regiji glede na velikost ustvarjenega letnega prihodka največji 
poslovni subjekt. Delovno mesto nudi več kot 1.700 zaposlenim ter tako omogoča preživetje 
širokemu krogu prebivalstva. SB Celje je zadnjih deset let stabilen poslovni subjekt, saj je 
plačilno sposobna. Glede na to je dober in zanimiv poslovni partner številnim dobaviteljem 
tako v celjski regiji kakor tudi v širšem slovenskem prostoru. Poslovno je tako vezan na 
celjsko bolnišnico še večji krog prebivalcev, kakor to izvira iz samega števila zaposlenih. V 
letu 2015 je bolnišnica nadaljevala s projektom izvajanja posameznih programov javnih del, s 
katerimi Zavod RS za zaposlovanje želi aktivirati dolgotrajno brezposelne osebe. Tako smo 
pridobili deset sodelavk in sodelavcev, ki so v bolnišnici opravljali različna dela, med njimi 
tudi delo spremljevalca in družabnika pacientov.   
 
Ker se zavedamo pomena uspešnega usklajevanja osebnega in poklicnega življenja smo v 
letu 2013 pristopili k projektu Družini prijazno podjetje, v letih 2014 in 2015 pa nadaljevali z 
implementacijo in uresničevanjem trinajstih ukrepov, s katerimi skrbimo za boljše počutje 
naših zaposlenih in lažje usklajevanje zahtev poklicnega in družinskega življenja.  
 
SB Celje je tesno povezana z lokalnim okoljem, civilno družbo, društvi na različnih področjih. 
SB Celje je tudi učna bolnišnica in kot taka učna baza za študente obeh slovenskih 
medicinskih fakultet ter Srednje zdravstvene šole Celje. Raziskovalci Splošne bolnišnice 
Celje sodelujejo na kliničnih vajah iz kirurgije in interne medicine na dodiplomskem študiju 
MF Ljubljana, zdravniki pa sodelujejo kot učitelji na obeh medicinskih fakultetah ter kot višji 
predavatelji na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Tako zdravniki kot 
medicinske sestre aktivno sodelujejo v programu Visoke zdravstvene šole v Celju bodisi kot 
inštruktorji, predavatelji in habilitirani učitelji bodisi kot sodelavci v organih vodenja in 
upravljanja šole. 
   
Splošna bolnišnica Celje deluje tudi kot organizator ali soorganizator številnih strokovnih 
srečanj in delavnic. Z zdravstveno vzgojnim materialom (brošure, zgibanke, plakati,…) 
ozaveščamo bolnike in naše stranke o preventivi, o skrbi za lastno zdravje ter jih seznanjamo 
z načini zdravljenja posameznih obolenj in poškodb. Tako smo v letu 2015 avli poliklinike z 
informativno stojnico obeležili Svetovni dan ledvic in Dan žilo akutni možganski kapi, v okviru 
Tedna vseživljenjskega učenja pa s svetovanjem o prehrani ob različnih bolezenskih stanjih 
sodelovali na Tržnici znanj v City centru Celje. Predavanja o možganski kapi ter demenci za 
laično javnost in za Univerzo za tretje življenjsko obdobje je ob 40. obletnici svojega 
delovanja pripravil Nevrološki oddelek. Tako kot prejšnja leta pa smo tudi v letu 2015 aktivno 
sodelovali s projektno pisarno Celje zdravo mesto. Pod njenim okriljem smo  pripravili 
obeležitev mednarodnega tedna dojenja ter sodelovali na mestni prireditvi ob Svetovnem 
dnevu zdravja. Kot pridružen partner smo v letu 2015 nadaljevali s sodelovanjem v projektu 
organizacije in izvedbe psihosocialne oskrbe dolgotrajno bolnih v celjski regiji, ki ga je 
zasnovalo Društvo Srečališče, s finančnimi sredstvi pa v okviru razpisa za nevladne 
organizacije podprl Norveški sklad.  
 
Splošna bolnišnica Celje opravlja vlogo dejavnega udeleženca splošnih družbenih in 
zdravstvenih dogajanj v regiji in se povezuje ter sodeluje z gospodarskimi, socialnimi, 
kulturnimi, športnimi, javnimi ustanovami in političnimi subjekti v regiji. Kot pomemben 
razvojni in poslovni sistem se zavedamo svojega širšega družbeno razvojnega poslanstva v 
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regiji. Navedene subjekte vseskozi seznanjamo s svojimi uspehi in problemi ter jih dejavno 
vključujemo v svoje razvojne načrte.  
 
V bolnišnici se zavedamo svojega vpliva na lokalno skupnost, zato iščemo razvojne rešitve, 
prijazne tako do bolnikov in bolnišnice kot tudi do lokalnega prebivalstva (zmanjšanje hrupa 
in emisij izpušnih plinov z ureditvijo prometa v bolnišničnem kompleksu, ekološka sanacija 
pralnice, varno zbiranje in uničevanje kužnih odpadkov, izvajanje ukrepov za učinkovito 
porabo energetskih virov,…). Očitno je naša prizadevanja prepoznala tudi strokovna javnost, 
saj je projekt energetske sanacije objektov bolnišnice uvrstila med finaliste za energetske 
nagrade, ki so bile podeljene na 17. Dnevih energetikov. Naša bolnišnica je prejela nagrado 
za zmagovalca natečaja »Energetsko učinkovit projekt«  
 
Ker bolnišnica leži na poplavnem območju reke Savinje, skupaj s krajevnimi in državnimi 
ustanovami razvijamo obrambni sistem pred poplavljanjem bolnišničnega kompleksa, 
sodelujemo s krajevnimi gasilskimi društvi in Civilno zaščito ter jih sproti seznanjamo z 
režimom dela in vsemi arhitektonskimi, tehničnimi in drugimi spremembami. Redno 
sodelujemo z organizacijami in zavodi za kontrolo voda, odplak in za kontrolo izvedenih 
objektov v bolnišnici.  
 
Neizogibno ima naša ustanova stike tudi z drugimi podjetji in ustanovami, z društvi, civilnimi 
združenji ipd., s katerimi sodeluje v akcijah, namenjenih bolnikom in bolnišnici. Že leta 
odlično sodelujemo s I. osnovno šolo, ki vodi oddelek bolnišnične šole ter z Vrtcem Anice 
Černejeve. Redno naše oddelke na katerih se zdravijo bolni otroci, obiskujejo Rdeči noski – 
klovni zdravniki.      
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14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN  
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

 
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   
 
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 
Na področju kadrov smo v letu 2015 aktivno izvajali aktivnosti za doseganje ciljev, 
opredeljenih v Finančnem načrtu oz. za doseganje uravnoteženega poslovanja bolnišnice. 
Na področju zaposlovanja smo se držali restriktivne politike in realizacije predhodno sprejetih 
in dogovorjenih ukrepov. Med poslovnim letom 2015 smo se morali prilagajati raznim 
zahtevnim situacijam in izvajati aktivnosti, ki jih ob sprejetju Finančnega načrta za leto 2015 
nismo predvideli, smo pa nekatere preliminarno opredelili kot tveganja. Tudi v letu 2015 smo 
se dodatno prilagajali Zakonu za uravnoteženje javnih financ in usmeritvam Vlade. Priprava 
kadrovskega načrta in kadrovanje je v letu 2015 potekalo v skladu z Uredbo o načinu 
priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologij spremljanja 
njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 ter Zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 
2015. Ravno tako smo pri kadrovanju upoštevali ostalo relevantno zakonodajo in navodila 
Ministrstva za zdravje ter ostale normativne dokumente, ki so v relaciji s kadrovanjem. V letu 
2015 smo izvajali ukrepe za obvladovanje stroškov dela in števila zaposlenih z namenom 
doseganja ciljne realizacije, za kar smo sproti izvajali kontrole in uvajali korektivne ukrepe. 
Kadrovska politika v letu 2015 je bila usmerjana v varčevanje in racionalizacijo ter v iskanje 
rešitev, ki so za bolnišnico pomenile najmanjše možne odhodke za stroške dela, ob tem pa 
doseganje postavljenih ciljev za doseganje planiranega programa dela. Izvajali smo 
kadrovsko politiko, ki je bila v skladu s strateškimi cilji bolnišnice. Trudili smo se zagotavljati 
ustrezno kadrovsko strukturo, saj sta število zaposlenih in njihova ustrezna usposobljenost 
še vedno bistveni osnovi za strokovno in kvalitetno izvajanje programa zdravstvenih storitev 
po pogodbi z ZZZS in za ostale naročnike.  
 
Posebno pozornost smo namenili obvladovanju stroškov dela ter številu delavcev iz ur na 
vseh segmentih, kjer bolnišnica posluje. Glede na oceno, da smo že med letom dobro 
poslovali, smo v letu 2015 izplačali večje število presežnih ur delavcem, ki so jih opravili v 
preteklosti, izplačilo pa takrat ni bilo možno. To večje izplačilo nadur smo izvedli pri plačah za 
oktober in november. Tudi v letu 2015 smo izvajali vrsto ukrepov za doseganje planiranega 
števila zaposlenih iz delovnih ur. Realizacija ukrepov je podana na koncu tega poglavja. 
 
Potrebe po kadru s strani medicinskih in nemedicinskih oddelkov smo v letu 2015 reševali v 
skladu s sprejetim Finančnim načrtom. Potrebe smo vse leto prejemali iz različnih vzrokov, 
predvsem iz razlogov zaradi povečanega obsega dela, dolgotrajnega bolniškega staleža in 
porodniških dopustov, dodatno pa so se pojavljale potrebe po dodatnem kadru v primerih 
zaposlitve novih zdravnikov specialistov, ki so v procesu dela definirani kot nosilci dejavnosti, 
za kar pa potrebujemo ustrezno podporo timskih sodelavcev. V letu 2015 smo nove 
sodelavce zaposlovali in nadomeščali na področjih, kjer je bilo to nujno za zagotavljanje 
varnosti in kakovosti v delovnem procesu ter preprečitvi morebitne škode, ki bi lahko iz tega 
naslova nastala. Kadrovanje smo izvajali selektivno. Selektivno smo obravnavali tudi nujnost 
nadomeščanja vseh zaposlenih, ki so se upokojili. V primerih, ko nadomeščanje ni bilo 
potrebno, le-tega nismo izvedli. Enakega principa smo se poslužili za kratkotrajne bolniške, 
porodniške ali druge odsotnosti zaposlenih, ko smo lahko s spremenjenim načinom oz. 
organizacijo dela enak obseg dela opravili z nižjim številom zaposlenih.  
 
Kadrovska deficitarnost zdravnikov je ostala tudi konec leta 2015. Potrebe po zdravnikih 
specialistih po posameznih strokovnih področjih smo reševali z zaposlitvami specialistov po 
opravljenem specialističnem izpitu in z zaposlitvami zdravnikov specialistov iz trga dela, ko je 
bilo to mogoče. Še vedno pa ostajajo deficitarna naslednja področja: radiologija, interna 
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medicina, pediatrija, transfuziologija, patologija, revmatologija in nuklearna medicina. Glede 
na deficitarnost določenih profilov smo nadaljevali z intenzivnim vključevanjem specializantov 
SBC, ki krožijo v drugih ustanovah, v ambulantno delo matične ustanove kot tudi v 
zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v SBC.  
 
V okviru obvladovanja bolniškega staleža smo v bolnišnici izvajali kontinuirano kontrolo 
bolniškega staleža na domu s pomočjo pogodbeno pooblaščenega detektiva. Nadaljevali 
smo z izvajanjem aktivnosti za promocijo zdravja oz. ozaveščanje zaposlenih o zdravem 
načinu življenja in dela, saj želimo s tem preprečiti nastanek raznih obolenj, ki bi se kasneje 
lahko v obliki bolniškega staleža ali invalidnosti odražala v dodatnih stroških dela, ki jih ima 
bolnišnica.  
 
Veliko večino ukrepov, ki smo jih planirali za leto 2015, smo uspešno realizirali oz. 
predstavljajo stalnico v našem poslovanju oz. procesih odločanja, kar je predstavljeno v 
nadaljevanju poročila.  
 
Za vse zaposlitve, ki niso bile planirane v času priprave Finančnega načrta 2015 in smo 
potrebovali soglasja, smo le-ta tudi pridobili in sicer s strani Ministrstva za zdravje ter Sveta 
zavoda Splošne bolnišnice Celje.  
 
Kadrovanje v letu 2015 je v osnovi zajemalo sledeče aktivnosti: 

- prilagajanje kadrovskemu načrtu, 
- iskanje notranjih kadrovskih rezerv, 
- nenadomeščanje kadrov, ki niso nujno potrebni za izvajanje programov, 
- pridobivanje deficitarnih kadrov, 
- pregled obremenjenosti kadra po deloviščih v bolnišnici, 
- analiziranje organizacije dela na posameznih deloviščih v bolnišnici (specialistične 

ambulante, hospitalna dejavnost, …) 
- sprememba organizacije dela na posameznih deloviščih in s tem iskanje prihrankov 

za zniževanje stroškov dela, 
- zmanjšanje nadurnega dela, 
- zmanjšanje števila neobračunanih delovnih ur, 
- izraba notranjih kadrovskih resursov s ciljem zmanjševanja števila nadur in 

racionalizacija delovnega časa, 
- sprotni korektivni ukrepi za zniževanje stroška dela, 
- izplačilo večjega števila presežnih ur delavcem, 
- sklepanje sporazumov o koriščenju prostih ur za delavce, ki so imeli večje število 

neizplačanih ur. 
 
Kritične točke, s katerimi smo se srečevali v letu 2015, so bile sledeče: 

- izražanje kadrovskih potreb s strani oddelkov, 
- starostna struktura zaposlenih, 
- dvig deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom, 
- večanje uveljavljanja pravic delavcev iz naslova starševskega varstva in varstva 

starejših delavcev, 
- pomanjkanje zdravnikov specialistov določene specialnosti, 
- dodatna obremenjenost negovalnega kadra z administrativnimi opravili, 
- dodatno administrativno delo za zaposlene v zdravstvenem delu, 
- pridobivanje predhodnih soglasij za zaposlitev, 
- zaradi zniževanja števila zaposlenih ponekod izražanje nezadovoljstva, znakov 

preobremenjenosti in posledično dvig bolniškega staleža, 
- povečana stopnja delavcev s statusom invalida, 
- velike potrebe po študentskem delu. 
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Naštete kritične točke so vplivale na organiziranje dela in sestavljanje kompetentnih ekip za 
izvajanje 24 urne zdravstvene in nezdravstvene oskrbe. Delovna zakonodaja dopušča zelo 
raznoliko zaposlovanje, ki organizatorjem kontinuiranih procesov dela povzroča nemalo 
težav. 
 
V letu 2015 smo omogočili opravljanje pripravništva več kandidatom zdravstvenih profilov, ki 
morajo za samostojno delo opraviti strokovni izpit, pripravništvo pa je refundirano. Glede na 
to smo v nekaterih primerih iz tega razloga realizirali večje število zaposlitev od 
načrtovanega. 
 
V skladu s pridobljenim certifikatom Družini prijazno podjetje smo v letu 2015 izvajali ukrepe, 
za  katere smo se zavezali ob pridobitvi certifikata. Tako smo v letu 2015 izvedli 
izobraževanje vodij ter nadaljevali z izvajanjem ostalih sprejetih ukrepov. 
 
Med letom 2015 smo se posluževali tudi instituta javnih del, kar podrobneje predstavljamo v 
nadaljevanju. 
 
Tabela 33: Realizacija glede na plan zaposlenosti 2015 – fizično število delavcev 

Delovna skupina 
Fizični na 

dan 
31.12.2014 

Plan fizični 
s soglasji 

MZ v 2015 

Realizacija 
31.12.2015 

Indeks 
R15/FN15 

Razlika 
(R15-
FN15) 

Razlika 
(R15-
R14) 

Zdravniki skupaj 305 317 306 96,53 -11 1 

Zdravniki specialisti 188 201 194 96,52 -7 6 

Zdravniki pripravniki 17 13 19 146,15 6 2 

Zdravniki specializanti 99 101 91 90,10 -10 -8 

Sobni zdravniki 1 2 2 100,00 0 1 

Medicinske sestre skupaj 343 381 367 96,33 -14 24 

Medicinske sestre 343 381 367 96,33 -14 24 

Zdravstveni tehniki skupaj 460 466 446 95,71 -20 -14 

Zdravstveni tehniki 450 456 434 95,18 -22 -16 

Zdravstv.tehniki - pripravniki 10 10 12 120,00 2 2 

Zdravstveni sodelavci skupaj 160 163 159 97,55 -4 -1 

Zdravstveni sodelavci 158 157 156 99,36 -1 -2 

Zdravstveni sodelavci - 
pripravniki 

2 6 3 50,00 -3 1 

Administratorji skupaj 107 120 108 90,00 -12 1 

Administratorji 106 120 106 88,33 -14 0 

Administratorji pripravniki 1   2 - 2 1 

Nezdravstveno osebje 
skupaj 

293 301 293 97,34 -8 0 

Nezdravstveno osebje 292 301 291 96,68 -10 -1 

Nezdravstveno osebje 
pripravniki 

1 0 2 - 2 1 

Transp.,oskrba skupaj 88 92 89 96,74 -3 1 

Transp.,oskrba 88 91 87 95,60 -4 -1 

Transp.,oskrba-pripravniki 0 1 2 200,00 1 2 

SKUPAJ 1756 1840 1768 96,09 -72 12 
Opomba:  V poročilu so upoštevana pridobljena soglasja MZ za zaposlitve in spremembo kv strukture. 

Strokovni direktor in glavna med. sestra bolnišnica upoštevana pri strokovnem področju. 
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Na dan 31.12.2015 je bilo v Splošni bolnišnici Celje zaposlenih fizično 1.768 delavcev, kar je 
3,91% nižje od planiranega. Primanjkljaji 72 fizično zaposlenih pod planiranim številom se 
kažejo tako v zdravstvenem delu osebja kot tudi na nezdravstvenem delu osebja. Število 
fizično zaposlenih namreč niha, kar je odvisno tudi od dolgotrajnih bolniških odsotnosti in 
porodniških dopustov sodelavk in sodelavcev ter kandidatov za opravljanje pripravništva 
zdravnikov po končanem študiju, ki jih napoti Zdravniška zbornica, in kandidatov, ki 
samoiniciativno prosijo za opravljanje pripravništva za zdravstvene profile z namenom 
opravljanja strokovnega izpita.  
 
V kolikor so se na trgu dela pojavili ustrezni kandidati za deficitarna področja, smo jih 
zaposlili predvsem takrat, kadar je šlo za zdravnike specialiste. Hkrati smo se soočili z nekaj 
odpovedmi, ki jih nismo planirali ob pripravi Finančnega načrta. 
 
Število zdravnikov specialistov je bilo 31.12.2015 pod planiranim in sicer je bilo na zadnji dan 
v letu zaposlenih 194 zdravnikov specialistov, kar pa je za 6 več kot jih je bilo konec leta 
2014. Med letom smo se soočali s pomanjkanjem zdravnikov specialistov na določenih 
področjih, dodatno pa so nam tovrstni problem otežili odhodi posameznih zdravnikov 
specialistov. Skupaj je v letu 2015 iz bolnišnice odšlo 9 zdravnikov specialistov. V letu 2015 
so iz razloga upokojitve iz bolnišnice odšli 3 zdravniki specialisti iz naslednjih področij: 
plastična in rekonstruktivna kirurgija (1 zdravnik), radiologija (1 zdravnik) in 
gastroenterologija (1 zdravnik). Iz ostalih razlogov je bolnišnico zapustilo 6 zdravnikov 
specialistov, in sicer iz naslednjih področij: ginekologija (1 zdravnik), patologija (1 zdravnik), 
anesteziologija (1 zdravnik), dermatologija (1 zdravnik), splošna kirurgija (1 zdravnik) in 
gastroenterolgoija (1 zdravnik). V letu 2015 smo zaposlili 14 zdravnikov specialistov iz trga 
dela ali pa so končali specializacijo na naslednjih področjih: nevrologija (1 zdravnik), splošna 
kirurgija (5 zdravnikov), anesteziologija (1 zdravnik), interna medicina (1 zdravnik), 
ginekologija (2 zdravnika), pediatrija (2 zdravnika), urologija (1 zdravnik), infektologija (1 
zdravnik). 
 
Število zdravnikov specializantov konec leta 2015 je bilo pod načrtovanim za leto 2015. 
Načrtovano število ob koncu leta je bilo pod planom za 10 specializantov. Specializante 
zaposlujemo na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije. 
 
Število zdravnikov pripravnikov konec leta 2015 je bilo 19, kar pomeni, da planirano število 
presegamo za 6 pripravnikov. Povečano zaposlovanje zdravnikov pripravnikov na finančno 
poslovanje bolnišnice ni imelo večjega vpliva, saj so plače za njih refundirane s strani ZZZS.  
 
Zaposlovanje zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu v času »čakanja« na želeno 
specializacijo smo kot že leto poprej realizirali v primerih, ko obstajajo deficiti na oddelkih, 
zdravniki pa izkazujejo interes za specializacijo na deficitarnem področju. Ob tem bi radi 
poudarili, da bi bila želja bolnišnice zaposliti še več zdravnikov pripravnikov brez 
specializacije za pomoč na oddelkih, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to žal ni 
bilo mogoče. Tovrsten interes so izkazovali tudi sami zdravniki brez specializacije, ki so v 
večini primerov po končanem pripravništvu ostali brez zaposlitve. Ob koncu leta 2015 smo 
imeli v bolnišnici zaposlena dva zdravnika brez specializacije. 
 
V zdravstveni negi je bilo konec leta fizično zaposlenih 813 delavcev. Na tem področju smo 
tako kot v prejšnjih letih tudi v letu 2015 v večji meri zaposlovali iz naslova nadomeščanj 
dolgotrajne bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta ter potreb, ki so se pojavile iz 
naslova novih programov del. Zaradi fizične odsotnosti delavk smo za čas nadomeščanja 
zaposlili nov kader, kar pa se je odrazilo na povečanem številu fizično zaposlenih v 
bolnišnici. Izražene potrebe s strani oddelkov po kadrih zdravstvene nege v letu 2015 
ostajajo še vedno izjemno velike. Kljub velikim potrebam smo se na področju novih 
zaposlitev zavzemali za racionalen oz. selektiven pristop, ki je bil vseeno kljub velikim 
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potrebam ključ za odobravanje zaposlitev, bodisi za nadomeščanja, bodisi zaradi katerikoli 
drugega razloga. Za skupino zaposlenih v zdravstveni negi je zadnja leta opazen močan 
trend oz. sprememba izobrazbene strukture in sicer se zmanjšuje delež zaposlenih v ZN s 
srednjo izobrazbo, povečuje pa se delež zaposlenih v ZN z visoko strokovno izobrazbo. 
Pomembno dejstvo je, da so v stanju števila zaposlenih upoštevane tudi delne razvrstitve 
srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, kar je 
posledica Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Ker je zdravstvena 
nega pretežno ženski kolektiv, smo kot vsako leto do sedaj, tudi v letu 2015 beležili veliko 
odsotnosti iz razloga bolniškega staleža zaradi varstva otrok in porodniškega dopusta. 
Sodelavk, ki so bile iz različnih vzrokov kratkotrajno odsotne, nismo nadomeščali, vse ostale, 
ki so bile odsotne več kot 30 dni, pa smo selektivno nadomeščali (odvisno od potreb 
delovnega procesa). Za poklicno skupino zdravstvena nega je problematično tudi nastajanje 
presežka delovnih oz. neizplačanih ur. Glede na potrebe delovnega procesa namreč 
zaposleni v zdravstveni negi zelo težko izkoristijo presežke delovnih ur, kar posledično vodi v 
velike obremenitve in izčrpanost zaposlenih.  
 
Na področju zdravstvenih delavcev in sodelavcev smo število zaposlenih realizirali za 4 manj 
od planiranega števila. 
 
Število administratork glede na planirano število konec leta 2015 ne dosegamo oz. smo pod 
planom za 12 administratork. 
 
Na področju nezdravstvenega kadra smo znižali število fizično zaposlenih v primerjavi s 
planom iz 301 na 293. To je posledica nenadomeščanj nekaterih sodelavcev ob odhodu oz. 
nerealizacij predvidenih nadomeščanj zaradi različnih vzrokov. 
 
Razlogi za nedoseženo število fizično zaposlenih delavcev v letu 2015 so bili predvsem v 
pomanjkanju določenih kategorij delavcev na trgu dela in trenutno kadrovsko gibanje oz. 
kadrovska situacija v bolnišnici, ki je bila izražena na 31.12.2015.  

 
Tabela 34 : Vzroki za prenehanje delovnega razmerja v letih 2012, 2013, 2014 in 2015 

Vzroki za prenehanje 
Leto 

2012 2013 2014 2015 

Upokojitev  35 19 20 22 

Invalidska upokojitev 0 0 3 2 

Smrt  1 0 1 1 

Drugi javni zavod 10 0 0 0 

Druga organizacija 0 0 1 0 

Potek določenega časa 63 82 99 90 

Ostalo  11 11 8 25 

SKUPAJ 120 112 132 140 

 
Tabela  35 : Fluktuacija delavcev v letih  2011, 2012, 2013, 2014 in 2015 

Stopnja strok. izobrazbe 
2012 2013 2014 2015 

Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi 

VIII – zdravnik specialist 11 10 11 5 12 7 9 3 

VII – zdravnik specializant 8 10 3 6 6 16 12 15 

VII – zdravnik sekundarij, brez 

specializacije 
31 41 30 32 44 40 33 37 

VII – univ. ostali   0 1 4 1 2 1 4  

VII -  dipl.m.s., ostali dipl. 9 16 18 22 15 16 6 14 
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Stopnja strok. izobrazbe 
2012 2013 2014 2015 

Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi 

VI  - višja med. sestra 4 0 4  1  2  

VI. VII.  – ostali 2 1 1  1 1 15 14 

V – zdravstveni tehnik 21 14 26 31 34 38 39 45 

V – ostali 18 10 3 1 9 9 8 11 

KV 2 5 4 1 5 3 6 8 

PK 14 10 8  3 6 6 5 

SKUPAJ 120 118 112 99 132 137 140 152 

Opomba: Pri prihodih zaposlenih so upoštevani samo prihodi iz trga dela. Notranje prerazporeditve v tabeli niso 
upoštevane. 

 
Za obvladovanje stroškov dela je ključno obvladovanje izplačanih delovnih ur oz. delavcev iz 
ur po posameznih delovnih skupinah in s tem tudi višine izplačil. V letu 2015 je bil pripravljen 
plan delavcev iz ur skupaj s planiranim stroškom po posameznih delovnih skupinah na nivoju 
oddelkov in služb SB Celje v obliki, ki je omogočala redno in ažurno spremljanje realizacije 
plana. V nadaljevanju podajamo realizacijo načrtovanega števila delavcev iz ur po 
posameznih delovnih skupinah na nivoju bolnišnice kot celote.  
 
Tabela 36: Načrtovano povprečno št. izplačanih delavcev iz ur v letu 2015 po delovnih 
skupinah 

Delovna skupina 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

R15/R14 
Indeks 

R15/FN15 

Razlika 
(R15-
FN15) 

Zdravniki 339,65 355,90 352,57 103,80 99,06 -3,33 

Zdravniki specialisti 222,40 232,05 231,29 104,00 99,67 -0,76 

Zdravniki pripravniki 17,93 16,53 16,05 89,51 97,07 -0,48 

Zdravniki specializanti 98,29 105,33 103,59 105,39 98,35 -1,74 

Sobni zdravniki 1,03 1,99 1,64 159,22 82,41 -0,35 

Zdravstvena nega 777,71 789,70 794,61 102,17 100,62 4,91 

Medicinske sestre 343,09 359,24 360,68 105,13 100,40 1,44 

Medicinske sestre 343,09 359,24 360,68 105,13 100,40 1,44 

Zdravstveni tehniki 434,62 430,46 433,93 99,84 100,81 3,47 

Zdravstveni tehniki 421,29 417,69 422,35 100,25 101,12 4,66 

Zdravstv. tehniki - pripravniki 13,33 12,77 11,58 86,87 90,70 -1,19 

Zdravstveni sodelavci 161,12 161,89 161,76 100,40 99,92 -0,13 

Zdravstveni sodelavci 155,31 156,06 157,98 101,72 101,23 1,92 

Zdravst. sod.- pripravniki 5,81 5,83 3,78 65,06 64,87 -2,05 

Nezdravstveno osebje 281,34 287,65 286,18 101,72 99,49 -1,47 

Administratorji 98,65 101,00 100,36 101,73 99,37 -0,64 

Transport, oskrba 83,17 84,08 83,62 100,54 99,45 -0,46 

Transport, oskrba 82,50 83,50 83,04 100,65 99,45 -0,46 

Transport, oskrba - 
pripravniki 

0,67 0,58 0,58 86,57 99,83 0,00 

Skupaj 1.741,64 1.780,22 1.779,10 102,15 99,94 -1,12 

 
V okviru delavcev iz ur smo realizirali 1.779,10 delavcev iz ur, kar je za 0,06% manj od 
planiranega. Za leto 2015 smo planirali v povprečju 1.780,22 delavcev iz ur.  
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Število delavcev iz ur smo presegli pri naslednjih poklicnih skupinah: 
- medicinske sestre (za 0,40%), 
- zdravstveni tehniki (za 0,81%). 

 
Povečanje delavcev iz ur pri posameznih poklicnih skupinah nad planirano vrednostjo je 
posledica izplačila presežnih ur iz preteklih let, saj smo sklenili dogovor s sindikati na podlagi 
referenčne sodbe Vrhovnega sodišča, priporočila Ministrstva za zdravje in zahtev sindikatov. 
Pri postavki redne nadure smo imeli planiranih 7 delavcev iz ur, realizirali  smo jih 22. 
Preseganje gre na račun deficita ustreznega kadra, na račun skrajševanja čakalnih dob 
(nevro, UZ v Žilnem centru, maksilofacialna kirurgija, magnetna resonanca).  
 
Pri zdravnikih specialistih je bilo število delavcev iz ur v planiranih okvirih oz smo bili pod 
planom za 0,76 delavca iz ur (-0,33%). Števila ne dosegamo iz razloga kasnejše zaposlitve 
od predvidene ter odpovedi pogodb o zaposlitvi. 
 
Število zdravnikov pripravnikov iz delovnih ur je bilo 16,05, kar je za 0,48 delavca iz ur (-
2,93%) manj od planiranega števila. Vse pripravnike zaposlujemo izključno na podlagi 
odločbe Zdravniške zbornice Slovenije. Njihova zaposlitev nima večjega vpliva na finančni 
rezultat, saj so pripravništva refundirana. 
 
Število zdravnikov specializantov iz delovnih ur je bilo 103,59 kar je za 1,74 delavca iz ur (-
1,65%) manj od načrtovanega. V času, ko specializanti krožijo po programu izven matične 
ustanove, so na pomoč prihajali na delo v matično ustanovo predvsem na oddelkih, kjer je 
velik deficit zdravnikov specialistov. Kjer je bilo možno, smo specializante razporejali 
izključno v okvirih, predvidenih za specializacijo in jih nismo dodatno obremenjevali z 
nadurnim delom. Iz razloga realizacije delovnih ur več od predvidenega za program 
specializacije v času kroženja izven matične ustanove, smo morali sklepati tripartitne 
pogodbe z UKC LJ. Opravljene ure nad predvidenimi za specializacijo so se izplačevale v 
naši bolnišnici, kar je posledično pomenilo višjo realizacijo delavcev iz ur na področju 
specializantov. V kolikor ne bi podpisali tripartitnih pogodb, se naši specializanti ne bi smeli 
vračati na delo v matično ustanovo, ko se pojavi ustrezna potreba.  
 
Število sobnih zdravnikov iz delovnih ur je bilo realizirano v višini 1,64 delavca iz ur oz. za 
17,59% manj od načrtovanega. Znižanje gre pripisati predvsem racionalizaciji števila sobnih 
zdravnikov med letom 2015. Sobne zdravnike smo zaposlovali izključno iz naslova deficita. 
Razporejali smo jih na oddelke, kjer smo jih nujno potrebovali (dializa, pediatrija, 
infektologija, hematologija).  
 
V letu 2015 smo realizirali 360,86 medicinskih sester iz delovnih ur kar je za 1,44 delavcev iz  
ur (0,40%) več od načrtovanega. Število je višje predvsem zaradi izplačil presežnih ur iz 
preteklosti. 
 
Realizirano število zdravstvenih tehnikov iz ur je bilo v letu 2015 433,93 delavcev iz ur, kar je 
3,47 delavcev iz ur  (0,81%)  nad načrtovanim.  
 
Skupno število delavcev v zdravstveni negi (dipl m.s. in z.t.) brez pripravnikov (refundirani) je 
783,03 delavca iz ur in je več od načrtovanega iz razloga potreb iz procesa dela ter izplačil 
presežnih ur, ki so nastale v preteklosti. Število pripravnikov – zdravstveni tehniki je v okviru 
načrtovanega oz. je celo pod planom za -9,30%. 
 
Število zdravstvenih sodelavcev iz delovnih ur smo realizirali v  skupnem številu 161,76 
delavcev iz ur, kar je v planiranih okvirih.  
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Število delavcev iz ur v administraciji  je bilo v letu 2015 100,36, kar je za 0,64 (-0,63%) manj 
od planiranega števila. Glede na visok bolniški stalež v službi administracije in veliko 
obremenjenost osebja, ki zadnja leta ni sorazmerno naraščalo z zaposlitvami zdravnikov in 
ostalega medicinskega osebja, smo morali izplačevati nadure. Kljub uvajanju novih 
optimalnejših tehnologij je organizacija administrativnega dela z obstoječim številom in 
strukturo zaposlenih ena od zahtevnejših nalog. Glede na obstoječo zakonodajo in veliko 
kratkotrajnih bolniških odsotnosti je izjemno težko organizirati delovni proces. 
 
Število nezdravstvenega osebja delavcev iz ur znaša 286,18, kar je za -1,47 (-0,51%) manj 
od načrtovanega.  
 
Število delavcev iz delovnih ur na področju transporta in oskrbe je bilo v planiranih okvirih oz. 
je bilo realiziranih 83,62 delavcev iz ur oz. 0,46 (-0,55%) delavca iz ur manj od planiranega. 
 
Tabela 37: Odsotnosti v letu 2015 
  2014 2015 

ure 
% odsot. 

delav. 
št. odsot. 

delav. 
ure 

% odsot. 
delav. 

št. odsot. 
delav. 

Planiran letni fond ur 
skupaj 

3.586.659,70 
    

3.615.875,20 
    

Planiran letni fond ur na 
posameznika 

2.088,00 
    

2.088,00 
    

Odsotnost brez 
nadomestila 

193,4 0,01 0,09 32,1 0 0,02 

Praznik 88.904,50 2,48 42,58 59.463,80 1,64 28,48 

Letni dopust 448.256,40 12,5 214,68 454.555,70 12,57 217,7 

Odsotnost z nadomestilom 4.807,90 0,13 2,3 5.098,40 0,14 2,44 

Krvodajalstvo 2.577,50 0,07 1,23 2.627,40 0,07 1,26 

Strokovno izobraževanje 21.579,70 0,6 10,34 26.210,40 0,72 12,55 

Porodniški dopust 119.447,80 3,33 57,21 112.796,70 3,12 54,02 

Bolniška odsotnost (do 1 
mesec) 

105.996,60 2,96 50,76 118.849,90 3,29 56,92 

Odsotnosti zaradi nege in 
spremstva 

16.692,80 0,47 7,99 15.577,50 0,43 7,46 

Študijski dopust 14.918,70 0,42 7,14 12.977,20 0,36 6,22 

Bolniška odsotnost ( nad 1 
mesec) 

67.062,00 1,87 32,12 70.179,90 1,94 33,61 

Invalidi II. Kategorije (4 
ure) 

17.181,00 0,48 8,23 15.040,50 0,42 7,2 

Udeležba na sodišču + 
vojaške vaje 

208,8 0,01 0,1 458,2 0,01 0,22 

Skupaj odsotnosti 907.827,10 25,31 434,78 893.867,70 24,72 428,1 

 
        Dnevno je povprečno odsotnih 24,72 % vseh delavcev iz različnih vzrokov, kar nam prikazuje 
tudi zgornja tabela. Največji delež odsotnosti je na račun letnih dopustov in sicer 12,57 %. 
Sledijo odsotnosti za praznike, porodniški dopust in bolniška odsotnost. Glede na predhodno 
leto opažamo porast bolniške odsotnosti do 30 dni in nad 30 dni ter zmanjšanje odsotnosti 
zaradi nege ter spremstva.  V breme Zavoda za zaposlovanje prejemajo nadomestilo le 
invalidi II. in III. kategorije, katerih invalidnost sega v obdobje pred spremembo pokojninsko 
invalidske zakonodaje. Teh je konec leta 2015 še 13, ostali invalidi s krajšim delovnim časom 
pa so zaposleni le za čas preostale delovne zmožnosti, nadomestila za invalidnost pa ne 
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prejemajo od zavoda za zaposlovanje. Težave, ki privedejo do invalidnosti, pa so nemalokrat 
vzrok tudi za krajše ali daljše bolniške odsotnosti. 
 
Število dni odsotnosti zaradi praznikov je bilo glede na predhodno leto manjše zaradi 
sovpadanja praznikov s sobotami in nedeljami. V porastu  so odsotnosti z nadomestilom - po 
opredeljenih pravicah iz kolektivnih pogodb. 
 
Za leto 2015 smo izvedli raziskavo organizacijske klime po metodi SiOK, naša lastna 
raziskava zadovoljstva pri delu pa še poteka. Na podlagi rezultatov izvedenih anket bomo 
pripravili akcijski načrt za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in splošne organizacijske klime 
na področjih, kjer bo to potrebno, in sicer v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki 
jo kontinuirano izvajamo. 
 
SB Celje – učna bolnišnica je tudi v letu 2015 izvajala izobraževanje dijakov, študentov in 
specializantov. To pomeni, da so bili naši zaposleni ob svojem delu dodatno obremenjeni 
tudi s prenosom znanja na študente in dijake oz. specializante. Kljub temu v tem procesu 
vidimo veliko prednost, saj lahko kandidate, ki se udeležujejo tovrstnih oblik izobraževanja v 
SB Celje in kasnejše kandidate za zaposlitev, spoznamo in ocenimo že v obdobju 
izobraževanja. Pomembno dejstvo, ki ga je potrebno upoštevati je to, da bolnišnica zaradi 
naziva »učna bolnišnica« ne prejema nikakršnih dodatnih sredstev. 
 

14.1.2. Ostale oblike dela 

 

Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava 

 
V letu 2015 smo se na področju sklepanja podjemnih pogodb ravnali po sprejetem 
Finančnem načrtu. Glede na nujnost zniževanja stroškov na vseh področjih smo se 
sklepanja podjemnih pogodb lotili z vidika racionalizacije in nujnosti zagotavljanja ustreznih 
kadrovskih virov za izvajanje pogodbenega programa. Vsak razlog za sklenitev podjemne 
pogodbe smo proučili in iskali možnosti za nižje cene oz. smo pogodbo sklenili šele po 
določenih ukrepih za optimizacijo procesov, če je to bilo še potrebno, 
 
Pred sklenitvijo podjemnih in ostalih pogodb civilnega prava smo pridobili vsa ustrezna 
soglasja, ki jih zahteva zakonodaja, torej soglasje Ministrstva za zdravje in soglasje Sveta 
zavoda. 
 
V letu 2015 smo poseben poudarek dali na plačilu storitev, saj so bili zunanji sodelavci, ki so 
z nami sodelovali v obliki podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava, plačani 
izključno po obsegu dela oz. po številu storitev, ki so jih opravili, plačilo posamezne storitve 
pa načeloma naj ne bi presegalo prihodka od ZZZS, del katerega lahko namenimo za plačilo 
stroškov dela oz. stroškov dela zdravnika.  
 
Glede na restriktivno kadrovsko politiko, ki smo jo izvajali, smo prekinili pogodbe o 
poslovnem sodelovanju ali podjemne pogodbe na področjih, kjer smo ocenili, da zunanjih 
sodelavcev ne potrebujemo več, oz. kjer je bilo to možno v smislu doseganja dogovorjenega 
programa dela, ali pa smo zmanjšali določene obsege del v podjemnih pogodbah. Kjer smo 
zaposlili nove zdravnike specialiste, smo ravno tako zmanjšali delo s podjemnimi pogodbami. 
 
V letu 2015 smo sklenili tudi podjemne pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju in 
avtorske pogodbe na področjih, kjer so se  pojavili večji deficiti in kjer v doglednem času ni 
bilo moč zagotoviti ustreznega nadomestila oz. nismo razpolagali z ustreznim znanjem. Prav 
tako smo sklenili sodelovanje z ostalimi pravnimi in fizičnimi osebami v skladu s potrebami 
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delovnega procesa, kjer v naši ustanovi nismo imeli dovolj virov za realizacijo zastavljenih 
ciljev. 
 
V letu 2015 smo skleniti podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanju na 
naslednjih področjih: 

- nevrologija – sodelovanje pri EMG pregledih, zagotavljanje neprekinjenega 
zdravstvenega varstva ter delo v specialističnih ambulantah; 

- pediatrija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva; 
- ginekologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, sodelovanje v 

komisiji za prekinitev nosečnosti, 
- neonatologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, 
- kardiologija – sodelovanje pri izvajanju invazivne srčne diagnostike in za namene 

indikacijske konference, izvajanje koronarografij, delo v specialistični ambulanti, 
- angiologija, endokrinologjia – delo v specialistični ambulanti, 
- nefrologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in delo v 

specialistični ambulanti, svetovanje v okviru centra za hemodializo, 
- patologija – opravljanje citoloških in histoloških preiskav ter kliničnih obdukcij, 
- radiologija – odčitavanja MR; 
- maksilofacialna kirurgija – sodelovanje z zobotehničnim laboratorijem; izdelava 

nagriznih šablon, obturatorji, 
- ortopedija - delo v specialistični ambulanti, edukacija osebja, 
- oftalmologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in amblantno 

delo, 
- otorinolaringologija – delo superpedagoga, delo v specialistični ambulanti, uvajanje 

novih operativnih posegov, 
- transfuziologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in delo na 

oddelku, 
- travmatologija – nevrokirurgija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva 

delo na oddelku, delo v specialistični ambulanti, edukacija osebja, 
- infektologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, delo v 

specialistični ambulanti, SPOBO 
- urologija – delo v specialistični ambulanti, 
- otroška kirurgija – delo v specialistični ambulanti, 
- nuklearna medicina – delo v specialistični ambulanti, 
- dermatovenerologija – delo v specialistični ambulanti, 
- direkcija – tolmačenje različnih jezikov, 
- duhovnik – pogodba z duhovnikom za zagotavljanje duhovne verske oskrbe; 

 
Zakon za uravnoteženje javnih financ prepoveduje sklepanje  podjemnih pogodb z lastnimi 
zaposlenimi zdravstvenimi delavci, razen za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru 
državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister, pristojen 
za zdravje, in je zagotovljen vir financiranja.  
 
S 1.1.2015 smo na podlagi zakonskega določila ZUJF-a sklenili podjemne pogodbe z 
lastnimi zaposlenimi za program SVIT, ki je državni presejalni program, ter na podlagi sklepa 
o posebnih programih, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje dne 1.8.2014 in je veljalo do 
31.7.2015 oz. od 1.8.2015 do 31.7.2016 tudi podjemne pogodbe za izvajanje eksplantacij.  
 
Obvladovanje planiranega stroška podjemnih pogodb in dela s s.p.-ji 
 
Skupni obseg pogodbenega dela je v letu 2015 bil v planiranih okvirih, tako kot smo 
načrtovali. Ukrepi, ki smo jih sprejeli ob pripravi Finančnega načrta, so prinesli ustrezne 
rezultate.  
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Študentskega dela smo se v letu 2015 posluževali predvsem tam, kjer smo lahko s študenti 
pokrivali razne deficite kadra, saj je študentsko delo fleksibilna oblika delovne sile. 
Prizadevali smo si, da bi študente vključevali v delo na področjih, kjer smo jih resnično 
potrebovali in  kjer ni bilo druge rešitve (popolno nenadomeščanje). Poletno študentsko delo, 
ki se je nadomestilo v poletnih mesecih, ko se izrablja letni dopust, smo ukinili oz. smo se ga 
posluževali minimalno.  
 
Študentskega dela smo se posluževali v naslednjih organizacijskih enotah: 

- Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, 
- Travmatološki oddelek, 
- Urgentni oddelek, 
- Radiološki oddelek, 
- Oddelek za patomorfologijo in citologijo, 
- Lekarna, 
- Služba zdravstvene nege, 
- Oddelek za transport in oskrbo bolnikov, 
- Elektro delavnica, 
- Tehnično vzdrževanje, 
- Mizarska delavnica, 
- Kuhinja, 
- Služba za preskrbo s perilom, 
- Administracija urgentnega centra, 
- Splošno kadrovsko pravni sektor - Splošna služba, 
- Sektor za finance in računovodstvo – Finančna služba. 

 
Splošna bolnišnica Celje je imela v letu 2015 odobreno soglasje za prevzemanje obveznosti 
za plačilo stroškov dijaškega in študentskega dela v letu 2015 na podlagi ustrezne napotnice 
pooblaščene organizacije za posredovanje dela v javnih zdravstvenih zavodih (JZZ), katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija, in sicer v skupni višini 136.556,68 €. Naknadno smo 
glede na dinamiko študentskega dela v letu 2015, ki je izhajala izključno iz potreb delovnega 
procesa  Ministrstvo za zdravje prosili še za izdajo dodatnega soglasja za prevzemanje 
obveznosti za plačilo stroškov dijaškega in študentskega dela v višini 63.443,32 €. Skupaj je 
Ministrstvo za zdravje za leto 2015 soglašalo za prevzem obveznosti za plačilo stroškov 
dijaškega in študentskega dela za leto 2015 v višini 200.000 €. 
 
Kljub načrtovanemu strošku študenskega dela pa so ob koncu leta 2015 iz različnih razlogov 
potrebe po študentskem delu dodatno porasle in je bila iz tega naslova skupna realizacija 
plačila stroškov za leto 2015 v višini 209.709,52 € kar je za 9.709,52 € več od načrtovanega 
oz. odobrenega. 
 
Javna dela 
 
V letu 2015 smo zaposlovali tudi preko javnih del. SB Celje je imela v letu 2015 dva 
programa, po katerih smo lahko izvajali Javna dela in sicer: 
 

1. Družabništvo in spremljanje 

Plačniki: 85% Zavod za zaposlovanje, 5% Občina Celje, 10% SBC 
 
Program se izvaja na Področju zdravstvene nege: 
-  4 osebe V stopnje izobrazbe 
 
Vsem je delovno razmerje prenehalo ob koncu programa 31.12.2015. 
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2. Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter 

informiranju občanov  

Plačniki: 85% Zavod za zaposlovanje, 15% SBC 
 
Program se izvaja v različnih službah SBC: 
Arhiv – Splošna služba: 
- 1 oseba  V stopnje izobrazbe  - do 31.7.2015 
Dokumentacijski center – Služba zdr. administracije: 
- 1 oseba V stopnje izobrazbe - do 31.7.2015  
Finančna služba: 
- 1 osebo VII stopnje izobrazbe - do 31.7.2015 
- 1 oseba VI stopnje izobrazbe - do 31.7.2015  
Oddelek za Maksilofacialno in oralno kirurgijo: 
- 1 oseba V stopnje izobrazbe - do 31.7.2015  

 
V nadaljevanju podajamo obrazložitev obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2015 (priloga II) po 
uredbi na dan 01.01.2016 v skladu z »Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015«. 
 
Glede na navodila omenjene uredbe je bilo na dan 01.01.2016 v Splošni bolnišnici Celje 
zaposlenih 1709,65 delavcev. Glede na vire financiranja je bilo število zaposlenih na dan 
01.01.2016 sledeče: 

- ZZZS in ZPIZ – 1357,76 delavcev, 
- Sredstva od prodaje blaga in storitev – 25,50 delavcev, 
- Nejavna sredstva za opravljanje javne službe – 195,39 delavcev, 
- Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela 

zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, 
zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter 
zaposlenih na raziskovalnih projektih – 131 delavcev. 

 
Skupno število zaposlenih glede na plan po uredbi je v planiranih okvirih oz. je realizacija 
95,71%. 

 

 
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 
V letu 2015 je v kadrovskem sistemu vpisanih in evidentiranih ur za 9.314 ur več kot leto 
poprej, in sicer 41.294 ur odsotnosti zaradi strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja 
zaposlenih. Vsak dan je bilo zaradi izpopolnjevanja in usposabljanja odsotnih 19,76 delavcev 
iz ur (v primerjavi  z letom 2014 za 4,46 več).  
 
Tabela 38: Število ur strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letih 2010 do 2014 po 
ravneh strokovne izobrazbe 
Ravni strokovne 
izobrazbe 

2011 2012 2013 2014 2015 

I - IV 699 478 310 266 542 

V 5.384 5.339 3.468 3.613 4.830 

6/I 2.137 1.571 1.161 971 2.085 

6/II 8.890 7.987 5.714 6.587 8.530 

7 17.676 16.148 16.750 18.138 21.315 

8/I 3.012 2.093 1.946 1.769 2.357 

8/II 855 741 968 636 1.635 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 87 

 

 

Skupaj 38.653 34.357 30.317 31.980 41.294 

 
Iz tabele je razviden porast števila ur strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letu 2015 v 
primerjavi z letom 2014.  
 
V letu 2015 smo dali velik poudarek internim strokovnim izpopolnjevanjem in 
usposabljanjem. V sled tega so bili realizirani prihranki iz naslova potnih stroškov, dnevnic in 
bivanja. Najbolj obsežni so bili seminarji iz Šole urgentne medicine, Tečaja temeljnih 
postopkov oživljanja s preizkusom znanja, Preprečevanja padcev bolnikov, Evakuacijske 
vaje iz požarne varnosti, Uvajalni seminar za novosprejete delavce in sodelavce, Osnove 
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, E-recepti, Varstvo osebnih podatkov kot 
pravica in dolžnost ter pacientove pravice, Komunikacija in obvladovanje konfliktov ter s 
področja Promocije zdravja pri delu – telovadba za zaposlene. 
 
V bolnišnici se je v letu 2015 izvedlo 328 internih dogodkov, od tega je bilo 267  dogodkov iz 
naslova internih izpopolnjevanj in usposabljanj v skupnem obsegu 656 ur in 61 dogodkov v 
skupnem obsegu 61 ur iz promocije zdravja pri delu - telovadba. V letu 2015 je bilo v 
primerjavi s preteklim letom za 38 več internih dogodkov. 
 
Največ udeležencev internega izpopolnjevanja in usposabljanja je bilo na temo Šole 
urgentne medicine, katerega se je skupno udeležilo 1341 zaposlenih, sledi izobraževanje na 
temo Tečaja temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja, katerega se je udeležilo 
322 zaposlenih ter strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja iz Varstva osebnih 
podatkov kot pravica in dolžnost ter pacientove pravice, katerega se je skupno udeležilo 299 
zaposlenih. 
 
Donacije za namen izobraževanja in izpopolnjevanja so v SB Celje urejene s Pravilnikom o 
ustanovitvi, organizaciji in poslovanju donatorskega sklada za izobraževanje v Splošni 
bolnišnici Celje. V ta namen je ustanovljen sklad za namen izobraževanja v Splošni bolnišnici 
Celje, katerega osnovni namen je združevanje finančnih sredstev za financiranje 
strokovnega izobraževanja delavcev Splošne bolnišnice Celje doma in v tujini. 

 
Študij ob delu, ki je financiran ali sofinanciran iz strani Splošne bolnišnice Celje, je v letu 
2015 zaključila 1 zaposlena, in s tem pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.  
 
Kot pooblaščeni zdravstveni zavod po odločbi Ministrstva za zdravje za opravljanje 
strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov s srednjo 
strokovno izobrazbo je v SB Celje v letu 2015 strokovni izpit opravljalo 196 pripravnikov 
zdravstvenih in nezdravstvenih poklicev s srednjo strokovno izobrazbo. Od tega je bilo 166 
zunanjih in 30 notranjih pripravnikov. 
 
Strokovne izpite VI/2 in VII. ravni strokovne izobrazbe zdravstvene smeri, ki se opravljajo na 
Ministrstvu za zdravje, je v letu 2015 uspešno opravilo 38 zdravstvenih delavcev. Strokovni 
izpit je uspešno opravilo 32 zdravnikov in 6 ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. 
 
V SB Celje prihajajo vsakoletno na kroženje pripravniki iz Zdravstvenih domov  in Domov za 
ostarele iz Savinjske regije z razlogom, da opravijo predpisan program pripravništva. V letu 
2015 je v SB Celje prišlo na kroženje 125 pripravnikov, kar je za 5 pripravnikov več kot leto 
poprej. Prevladujejo pripravniki na kroženju za poklic tehnika zdravstvene nege, ki jih je bilo 
skupno 98. 
 
Pri pogodbi o sodelovanju pri izvajanju programa pripravništva je določeno, da delodajalec 
SB Celje na podlagi izstavljenega računa povrne stroške izvajanja pripravništva v višini 
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stroškov mentorstva v skladu z veljavnimi predpisi. V letu 2015 je SB Celje iz tega naslova 
prejela 15.472,23 €.  
 
Splošna bolnišnica Celje ima status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov 
srednjega strokovnega izobraževanja programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski 
tehnik, kemijski tehnik in farmacevtski tehnik, srednjega poklicnega izobraževanja programa 
bolničar-negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa 
zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina, babištvo ter študentov 
univerzitetnega študijskega programa medicina in farmacija. V ta namen smo v letu 
2014/2015 z 12 fakultetami oz. visokošolskimi zavodi sklenili pogodbe o izvajanju klinične 
prakse za študente ter s 7 srednjimi šolami pogodbe o sodelovanju pri izvajanju praktičnega 
usposabljanja z delom za dijake. S sklenjenimi pogodbami so bile opredeljene obveznosti SB 
Celje, vzgojno-izobraževalnih zavodov in dijakov/študentov na klinični praksi oz. praktičnem 
usposabljanju. S sklenjeno pogodbo se je 8 fakultet zavezalo, da bodo za mentorstvo pri 
kliničnem usposabljanju Splošni bolnišnici Celje plačale stroške mentorstva za študente. Na 
podlagi sklenjenih pogodb s fakultetami je bilo tako v letu 2015 izstavljenih računov v skupni 
vrednosti 32.870,44 €. Od te vrednosti je mentorjem pripadlo 19.722,26 € (bruto I), SB Celje 
pa 13.148,18 € za kritje materialnih stroškov, povezanih z usposabljanjem. 
 
V okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije smo se v letu 2011 vključili v enotno 
štipendijsko shemo Razvojne agencije Savinjske regije, d. o. o. Celje in podelili 1 štipendijo  
študentu s področja farmacije, ki je v letu 2015 študij uspešno zaključil.  

 
V letu 2015 je specialistični izpit opravilo 19 specializantov, 1 specialist  je opravil drugo 
specializacijo. SB Celje je delodajalec 91 specializantom (število se mesečno spreminja). 
Poleg specializacij po javnih razpisih 5 specialistov opravlja še drugo specializacijo, imamo 
tudi specializantko klinične psihologije in specializantko medicinske biokemije. Ena 
specializantka je leta 2015 zamenjala specializacijo, en specializant je specializacijo prekinil 
za določen čas, dva specializanta pa specializacijo nadaljujeta pri drugem delodajalcu. 
 
Samo 25 odstotkov specializantov, katerih delodajalec je SB Celje, je specializacijo po 
programu opravljalo v matični ustanovi vse leto 2015, vsi ostali pa so »krožili« po drugih 
ustanovah. Del programa specializacije so opravljali v 

 UKC Ljubljana,  

 UKC Maribor,  

 Rehabilitacijski center Soča Ljubljana,  

 Onkološki inštitut Ljubljana,  

 Bolnišnica Golnik,  

 Univerza Ljubljana – Medicinska fakulteta,  

 Zavod RS za transfuzijo,  

 6 specializantov se je usposabljalo v tujini. 
 
V SB Celje je 77 specializantov, katerih delodajalec ni Splošna bolnišnica Celje, opravljalo 
del programa specializacije. Največ je bilo specializantov družinske medicine. Pri opravljanju 
dela specializacije niso bili posebej izpostavljeni posamezni medicinski oddelki. 52 tujih 
specializantov je več kot 6 mesecev opravljalo del programa specializacije v SB Celje, ostali 
so bili v SB Celje od enega do šest mesecev. 
 
V letu 2015 je bila realizacija stroškov za izobraževanje v planiranih okvirih. Strošek 
izobraževanja smo redno mesečno spremljali po posameznih organizacijskih enotah v 
primerjavi s planiranim obsegom. Vloge so se dejansko obravnavajo v skladu s 
kratkoročnimi, srednjeročnimi in strateškimi potrebami Splošne bolnišnice Celje. 
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14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 
 

V SB Celje v celoti opravljamo v lastni režiji  storitve pranja, transporta, sterilizacije in 
kuhinje. V pralnici SB Celje še peremo perilo v celoti za SB Jesenice in za  PB Vojnik. 
Prihodek od pranja zunanjim naročnikom je bil v letu 2015 v višini 265.877 €. V pralnici  
imamo zaposlenih 53 ljudi in v sterilizaciji 15 ljudi. V letu 2015 je bil strošek dela v pralnici 
686.323 € in v sterilizaciji  311.525 €.  
 
Na področju čiščenja in varovanja imamo storitve v večji meri  oddane zunanjemu izvajalcu. 
Letni strošek izvajanja dejavnosti preko zunanjega izvajalca je bil na področju čiščenja 
975.911 € in na področju varovanja 170.489 €. Na področju varovanja imamo zaposlenih 7 
delavcev, na področju čiščenja pa 6 delavcev. 
 
 

UKREPI Z REALIZACIJO V OBODBJU 1-12 2015: 
 
UKREP 2015/19: Odobravanje izrednega dela  
Aktivnosti: Dodatne omejitve in kontrole odobravanja izrednega dela. Izredno delo se 
odobrava na osnovi obrazložitve s strani pooblaščene osebe (delovišče, vsebina dela); 
kontrola odobrenega izrednega dela po oddelkih;  
Finančni učinek: v okvirih plana 2015, zniževanje nastalih ur, posledično nadur oz. prostih ur 
Odgovorni nosilci ukrepa: pomočnik direktorja za kadre, predstojniki oddelkov in vodje 
sektorjev, glavne medicinske sestre oddelkov, strokovni direktor, glavna medicinska sestra 
bolnišnice 
Rok: stalen ukrep 
Realizacija 1 – 12 2015: Izredno delo v vseh poklicnih skupinah je bilo odobreno le v primeru 
navedenega konkretnega razloga in takrat, ko je to bilo nujno potrebno za realizacijo letnega 
programa dela in ciljev za leto 2015. 
 
UKREP 2015/20: Zaostritev – povečanje odgovornosti planerjev – vzpostavite dodatnih 
kontrol 
Aktivnosti: Vzpostavitev kontrol za racionalno planiranje in razporejanje delovnega časa 
zaposlenih.  
Finančni učinek: v okvirih plana 2015, zniževanje nastalih ur, posledično nadur oz. prostih ur 
Odgovorni nosilci: pom. dir. za kadre, predstojniki oddelkov in vodje sektorjev, glavne 
medicinske sestre oddelkov, strokovni direktor, glavna medicinska sestra bolnišnice 
Rok: stalen ukrep 
Realizacija 1 – 12 2015: Dodatne kontrole smo vzpostavili predvsem na področju ročnih 
popravkov v elektronskem sistemu za registracijo delovnega časa. Vzpostavili smo dodatne 
kontrolne točke na področju elektronske registracije delovnega časa – sprememba pravilnika 
v primeru pozabljenih registracij. 
 
UKREP 2015/21: Zniževanje bolniškega staleža 
Aktivnosti: Dodatno izvajanje preventivnih ukrepov za zdravje zaposlenih, najem detektiva, 
izvajanje kontrole bolniškega staleža po določenem sistemu 
Finančni učinek: v okvirih plana 2015 
Odgovorni nosilci ukrepa: pomočnik direktorja za kadre, predstojniki oddelkov in vodje 
sektorjev, strokovni direktor, glavna medicinska sestra bolnišnice 
Rok: stalen ukrep 
Realizacija 1 – 12 2015: Izvajali smo nenapovedane kontrole bolniškega staleža zaposlenih 
iz vseh poklicnih skupin kar je v domeni varnostnega inženirja SBC. Izvajamo izobraževanja 
(Da ne bi bolelo v križu) in delavnice na temo promocije zdravja.  
 
UKREP 2015/22: Zniževanje nadur in presežnih ur 
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Aktivnosti: Z dodatnim zaposlovanjem planiramo postopno zniževanje nadur in presežnih ur 
Finančni učinek: v okvirih plana 2015 
Odgovorni nosilci ukrepa: pomočnik direktorja za kadre, predstojniki oddelkov in vodje 
sektorjev, strokovni direktor, glavna medicinska sestra bolnišnice 
Rok: stalen ukrep 
Realizacija 1 – 12 2015: Iz razloga pozne potrditve Finančnega in Kadrovskega načrta smo 
pričeli z zaposlovanjem šele junija: Iz razlogov deficita smo morali v prvi polovici leta 
izplačevati nadure na področjih kjer so bili veliki deficiti. Glede na dobro poslovanje smo v 
letu 2015 izplačali proste ure iz preteklih obdobij. 

 
UKREP 2015/23: Racionalno odobravanje izplačil za nadurno delo – nadaljevanje 
ukrepa iz leta 2013 
Aktivnost: Reorganizacija dela, ki onemogoča nastajanje nadur 
Finančni učinek: v okviru finančnega načrta 
Odgovorni nosilec: glavna medicinska sestra bolnišnice, pomočnik direktorja za kadre, 
glavne sestre oddelkov 
Rok: stalni ukrep  
Realizacija 1 – 12 2015: V septembru smo izplačali presežne ure, tistim, ki so jih imeli nad 
100, v oktobru tiste nad 50 in v novembru vse nad 20. 
 
UKREP 2015/24: Dnevno prilagajanje števila kadra glede na zahtevnost pacientov, 
zasedenost oddelka ter ordinacijski čas ambulant ter drugih delovišč 
Finančni učinek: v okviru finančnega načrta 
Odgovorni nosilec: glavna medicinska sestra bolnišnice, pomočnik direktorja za kadre, 
glavne medicinske sestre oddelkov 
Rok: stalen ukrep 
Realizacija 1 – 12 2015: Dnevno spremljamo stalež in kategorizacijo zahtevnosti pacientov 
ter po potrebi prerazporejamo kader ter po potrebi analiziramo obremenitve zaposlenih. 
 
UKREP 2015/25: Zagotovitev dodatnega kadra usposobljenega za delo na CT in MRI 
aparatu. 
Aktivnost: Prenos znanja na ostale sodelavce in zaposlitev novega radiološkega inženirja. 
Finančni učinek: v okvirih plana 2015 in posledično realizacija Pogodbe z ZZZS. 
Odgovorni nosilec: strokovni direktor, glavni rad. inženir Radiološkega oddelka 
Rok: september 2015 
Realizacija 1 – 12 2015: V mesecu oktobru je bil zaposlen nov radiološki inženir. Skupno 
število usposobljenih radioloških inženirjev za CT se je povečalo za 3, za MRI pa za 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 91 

 

 

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2015  
 
V letu 2015 je bila skupna vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj v SB Celje 10.115.353  
€. Iz priloge tega poročila (Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015) je razvidno, 
da je bilo v letu 2015 realizirano v skupni vrednost 11.947.362 € investicijskih nabav.  
 
V tabeli v nadaljevanju prikazujemo zbirni prikaz realizacije investicijskega načrta 2015 glede 
na vire sredstev.  
 
Tabela 39: Realizacija investicijskega načrta SB Celje v letu 2015  

VIRI SREDSTEV Finančni načrt 2015 
Realizirane investicije 

2015 
Delež porabljenih 

sredstev 

Lastna sredstva  5.885.066 3.320.088 56,42 

Donacije 267.012 172.054 64,44 

Sredstva MZ  3.101.955 8.455.219 272,58 

Sredstva EU 861.319 0 0,00 

Skupaj 10.115.353 11.947.362 118,11 

 
Iz tabele je razvidno, da skupna vrednost realiziranih investicijskih vlaganj v letu 2015 
presega načrtovano vrednost. Podatki izkazujejo, da je v realizacijo leta 2015 vključena 
bistveno višja vrednost vlaganj s sredstvi Ministrstva za zdravje od načrtovane.  
 
S strani Ministrstva za zdravje je bilo za leto 2015 načrtovanih skupaj 3.101.955 € sredstev, 
od tega 750.000 € za PACS, ostalih 2.351.955 € pa je namenjenih za dokončanje investicije 
v Urgentni center Celje. Prav tako je 861.310 € sredstev EU namenjenih za Urgentni center 
Celje. Vse navedene investicije se financirajo  neposredno s strani Ministrstva za zdravje 
(kjer se črpajo tudi evropska sredstva), bolnišnica pa nato ta stvarna sredstva ob dokončanju 
investicije prejme v upravljanje s pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje. Datum prenosa 
sredstev v upravljanje (in s tem tudi evidentiranje v poslovne knjige bolnišnice) je tudi eden 
izmed razlogov za razhajanja med načrtovanimi in realiziranimi vrednostvmi, ki se nanašajo 
na sredstva MZ in EU. 
 
Večinski del vlaganj v Urgentni center Celje pa je bil načrtovan že s Finančnim načrtom 
2014. Tako je bila v letu 2014 načrtovana iz sredstev MZ, sredstev EU ter sredstev 
ustanovitelja vrednost vlaganj v Urgentni center Celje v skupni višini 7.735.968 €. Urgentni 
center je bil izgrajen že konec leta 2014, ni pa bil v letu 2014 zaveden v poslovne knjige SB 
Celje in tudi ni bil izkazan kot realizacija v letu 2014. To pa se je zgodilo v letu 2015 in glede 
na to je Urgentni center Celje tudi zaveden v poslovne knjige, vendar še ne v celotni 
vrednosti.  
 
Vrednost izgrajenega Urgentnega centra oz. vlaganj v Urgentni center v letih 2014 in 2015 je 
izkazana v realizaciji sredstev Ministrstva za zdravje v letu 2015 v višini 8.436.943,88 €, 
poleg tega pa je v realizirani  vrednosti sredstev Ministrstva za zdravje v letu 2015 vključen 
znesek v višini 18.275,30 €, ki jih je bolnišnica prejela za namene financiranja nakupa 
opreme vezane na e-zdravje. Skupaj gre torej za vrednost v višini 8.455.219, ki je razvidna iz 
Tabele 39 kot realizirana sredstva Ministrstva za zdravje.  
 
Navedena vrednost vlaganj v Urgentni center Celje predstavlja stvarno premoženje, ki ga je 
bolnišnica  prejela v upravljanje s strani Ministrstva za zdravje v decembru 2015 za objekt 
Urgentni center Celje v višini 8.436.943,88 €. Gre za sredstva, ki so bila zgrajena in 
dobavljena po gradbeni pogodbi, ter oprema dobavljena po drugih pogodbah. Bolnišnica je 
sredstva v poslovne knjige evidentirala na podlagi pogodbe med MZ in SBC o prenosu 
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stvarnega premoženja v upravljanje. Bolnišnica s tem prenosom še ni prejela v upravljanje 
vseh sredstev za Urgentni center Celje, razliko pričakuje v letu 2016. 
 
Podrobno poročilo o vlaganjih v Urgentni center prikazujemo v ločenem poročilu (poglavje 
14.2.1.).  
 
Pri investicijah iz lastnih sredstev je potrebno upoštevati, da  so načrtovana investicijska 
vlaganja iz lastnih sredstva v višini 5.885.066 € v Finančnem načrtu 2015 presegala 
razpoložljiva amortizacijska  sredstva tekočega leta 2015. Razlog je v tem, da pri pripravi 
investicijskega načrta upoštevamo, da dinamika izvajanja investicijskih vlaganj in 
dolgotrajnost postopkov povzročajo, da realizacija in denarni tokovi posameznih investicij 
posegajo v naslednje leto.  
 
Realizirana vrednost iz lastnih sredstev v letu 2015 je bila v višini 3.320.088 (Tabela 39).  
Glede na planirana sredstva predstavlja izkazan podatek  56,42 % realizacijo zastavljenega  
investicijskega načrta 2015 iz lastnih sredstev. Vendar pa ob upoštevanju dejansko 
razpoložljivih lastnih amortizacijskih virov tekočega leta 2015, ki je v višini 3.172.500 €*1, 
ugotavljamo, da smo v letu 2015 porabili vsa lastna razpoložljiva sredstva za investicije in jih 
še nekoliko prekoračili.  
 
Tabela 40: Realizacija investicijskega načrta po vrstah investicij in virih v letu 2015 (obrazec 
4) 

   Vrsta investicij 
Lastna 

sredstva  
Sredstva 

MZ  
Sredstva  

EU 
Donacije SKUPAJ 

I.  
NEOPREDMETENA 
SRED. 

136.897 0 0 0 136.897 

1.  Programska oprema 107.381 0 0 0 107.381 

2. Ostalo 29.516 0 0 0 29.516 

II. NEPREMIČNINE 442.630 6.629.868 0 0 7.072.497 

1.  Zemljišča 0 0 0 0 0 

2.  Zgradbe 442.630 6.629.868 0 0 7.072.497 

III.  OPREMA 2.740.562 1.825.351 0 172.054 4.737.967 

A. Medicinska oprema 2.095.154 1.427.989 0 166.793 3.689.936 

B. Nemedicinska oprema 645.408 397.363 0 5.261 1.048.032 

1. Informacijska tehnologija 340.641 18.275 0 0 358.916 

2. Drugo 304.766 379.087 0 5.261 689.115 

  INVESTICIJE SKUPAJ 3.320.088 8.455.219 0 172.054 11.947.362 

 
V tabeli 40 so prikazana investicijska vlaganja glede na vire sredstev in po posameznih 
vsebinskih sklopih vlaganj. V nadaljevanju pa prikazujemo investicijsko dejavnost v letu 2015 
po vsebinskih sklopih vlaganj.  
 
Investicijska dejavnost v letu 2015 je potekala v skladu s sprejetim investicijskim načrtom, 
izvedene pa so bile tudi nekatere nujne nabave, ki so se med letom izkazane kot neodložljive 
in  nujne zaradi okvar, ki jih ni bilo možno predvideti.  
 
 
 

                                                 
1
 V finančnem načrtu 2015 so že bila upoštevana za 25% povečana amortizacijska sredstva s strani ZZZS v letu 2015. 
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I. Vlaganja v medicinsko opremo 
 
V letu 2015 je realiziranih za 3.689.936 € nabav medicinske opreme, kar pomeni 53,64 % 
vseh načrtovanih sredstev medicinske opreme. Za nakup medicinske opreme smo namenili 
lastna amortizacijska sredstva v vrednosti 2.095.154 €, sredstva ustanovitelja (MZ) v 
vrednosti 1.427.989 € in donacije v vrednosti 166.793 €.  
 
Navedena realizacija investicijskih vlaganj v višini 53,64 % vseh načrtovanih vlaganj 
predstavlja realizacijo po knjigovodski vrednosti. To pomeni, da je oprema v tej vrednosti bila 
do 31.12.2015 v bolnišnici prevzeta in za njo prejet in podpisan račun. Višji odstotek 
realizacije pokaže podatek o tem, če knjigovodski vrednosti prištejemo še vse nabave 
medicinske opreme, ki so v postopkih, pa njihova primopredaja do 31.12.2015 ni bila 
opravljena. Gre za medicinsko opremo v vrednosti 1.233.400 €; ob upoštevanju te vrednosti 
znaša odstotek realizacije investicijskega načrta za leto 2015 v medicinsko opremo v višini  
71,56 %. 
 
Glede na načrtovane sklope medicinske opreme s Finančnim načrtom 2015 je realizacija v 
navedeni višini 3.689.936 € v letu 2015 zajemala naslednje:  

- medicinsko opremo v skladu z sprejetim investicijskim načrtom je v višini 1.704.719€; 
- opremo zdravstvene nege je višini 109.173 €; 
- medicinsko opremo DI – instrumentarij je v višini 154.018 € in 
- medicinsko opremo DI – medicinski je višini 31.699 €, 
- nabava medicinske opreme, ki je sicer bila predvidena kot nabava iz »rezerv«, vendar   

je realizacija bistveno presegla načrtovana sredstva rezerv s Finančnim načrtom 2015 
– vrednost te medicinske opreme je v višini 243.005 €; 

- medicinsko opremo v skupni vrednosti 1.447.322 €, ki je sicer  zajeta v sklopu prikaza 
posameznih projektov v nadaljevanju (gre za medicinsko opremo v UCC v višini 
1.427.989 € iz sredstev Ministrstva za zdravje ter za opremo v PACS/RIS v vrednosti 
19.333 € iz lastnih sredstev).  

 
Tabela 41: Realizirane investicije v medicinsko opremo v letu 2015 v € 

  
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 

Razlika FN 
2015 -

realizacija 
2015 

Delež 
porabljenih 
sredstev 

Medicinska oprema 6.879.099 3.689.936 3.189.163 53,64 

1. Medicinska oprema sprejeta na Strokovnem 
svetu 

3.203.851 1.704.719 1.499.132 53,21 

2. Oprema zdravstvena nega 141.770 109.173 32.597 77,01 

3. Medicinska oprema DI - instrumentarij  150.000 154.018 -4.018 102,68 

4. Medicinska oprema DI - medicinski  25.000 31.699 -6.699 126,8 

5. Medicinska oprema (rezerva) 30.000 243.005 -213.005 810,02 

6. Medicinska oprema v projektih  3.328.478 1.447.322 1.881.156 43,48 

    Medicinska oprema za PACS/RIS 1.470.000 19.333 1.450.667 1,32 

    Med. oprema za ureditev porodnega bloka 1.000 0 1.000 0 

    Med. oprema za ureditev Centra za diabetes 85.000 0  0 0 

    Medicinska oprema za UCC - mobilna 1.209.448 1.427.989 -218.540 118,07 

    Medicinska oprema za UCC - opuščena 563.030 0  0 0 

 
V Tabeli 42 podajamo seznam večjih nabav medicinske opreme v letu 2015, nabavljene z 
lastnimi amortizacijskimi sredstvi ter donacijskimi sredstvi. Gre za opremo, ki je bila 
nabavljena kot prioritetna nabava v skladu s planom nabav Strokovnega sveta SB Celje.  
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Tabela 42: Realizirane večje nabave medicinske opreme v letu 2015  

Vrsta investicij  Kol. Oddelke 

Vrednost v € 

Lastna 
sredstva 

Donacije SKUPAJ 

CT aparat  1 Radiološki oddelek 702.559 0 702.559 

Obnova telemetrije in 
monitoring sistema 

1 Kardiološki oddelek 149.441 0 149.441 

RTG transportni aparat 1 Radiološki oddelek 99.679 0 99.679 

UZ aparat 1 
Ginekološko porodniški 
oddelek  

49.779 0 49.779 

Laser  1 Očesni oddelek 21.328 25.000 46.328 

Delovna postaja za pregled 
sluha 

1 
Oddelek za 
otorinolaringologijo in 
cervikofacionalno kirurgijo 

43.047 0 43.047 

Avtomatski imunobarvalec 1 
Oddelek za patologijo in 
citologijo 

36.468 0 36.468 

Digitalni dermatoskop z opremo  1 Dermatovenerološki oddelek 29.174 0 29.174 

Kolonoskop 1 Oddelek za bolezni prebavil 0 28.196 28.196 

Infuzijska črpalka 36 OIMOS 48.576 0 48.576 

Nadgradnja laserja s 
generatorjem skeniranih 
vzorcev laserskega žarka 
(multispot)   

1 Očesni oddelek 15.052 9.139 24.190 

Pokrivalec citoloških aparatov 1 
Oddelek za patologijo in 
citologijo 

23.574 0 23.574 

Tiskalnik kaset 1 
Oddelek za patologijo in 
citologijo 

22.828 0 22.828 

Perfuzor  10 OIMOS 21.623 0 21.623 

Svetlobni mikroskop 1 
Oddelek za patologijo in 
citologijo 

21.348 0 21.348 

Dok sistem za infuzijske črpalke  4 OIMOS 21.236 0 21.236 

Histeroskop 1 
Ginekološko porodniški 
oddelek 

19.888 0 19.888 

Kamera za LPSC ter HSC z 
procesorjem 

1 
 Ginekološko porodniški 
oddelek  

19.684 0 19.684 

Monitor, izvor svetlobe 1 Urološki oddelek 18.309 0 18.309 

Prenosni varilc 5 Transfuzijski center 15.319 0 15.319 

Infuzijska črpalka  9 Center za dializo 11.586 0 11.586 

Perfuzor 10 Kardiološki oddelek 10.921 0 10.921 

Omara za parafisnke bloke 2 
Oddelek za patologijo in 
citologijo 

10.336 0 10.336 

 
V letu 2015 pa ugotavljamo, da realizacija medicinske opreme, katera se pokaže med letom 
kot nujna oziroma se pokvari, in je ni bilo možno planirati, bistveno presega sicer načrtovano 
vrednost v okviru rezerv.  Glavni vzrok za to je iztrošena in zastarela oprema, ki jo imamo v 
bolnišnici. 
 
Seznam večjih nabav medicinske opreme iz rezerve nabavljene z lastnimi in donacijskimi 
sredstvi: 

- Aparat za merjenje notr. volumna žil v vrednosti 65.000 € (donacijska sredstva), 
- Magnetno resonančni tomograf (dograditev) v vrednosti 30.390 €, 
- Operacijski luči (2 kosa) v vrednosti 38.392 €, 
- CTG aparat avalon v vrednosti 10.132 €, 
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- Vir svetlobe v vrednosti 7.864 €, 
- Sonda za ultrazvok v vrednosti 5.485 €, 
- Hladilni omari (2 kosa) v vrednosti 10.651 €, 
- Ginekološki pregledni stol 4.907 €, 
- Analizator vrednosti 4.478 € (donacijska sredstva), 
- Žaga oscilacijska za kost v vrednosti 4.234 €, 
- Ultrazvok v vrednosti 4.026 € (donacijska sredstva). 

 

II. Vlaganja v nemedicinsko opremo 
 
Realizirana vrednost investicijskih nabav v drugo nemedicinsko opremo v letu 2015 je 
241.022 €; to pomeni, da je skupna vrednost nabav presegla načrtovano vrednost za 36.022 
€  oz. za  17,57%.   
 
Realizirane vrednosti investicijskih nabav v nemedicinsko opremo v letu 2015 so:  

- drobni inventar nemedicinske opreme v višini  111.504 €, tj. drobni inventar tekstila, 
zaščitna delovna oblačila, zaščitna obuvala in ostalo; 

- nujne tekoče nabave v višini 46.566 € (telefoni, pohištvo); 
- split naprave v višini 46.338 € ter 
- ostale manjše nabave nemedicinske opreme. 

 
Tabela 43: Realizirane investicije v letu 2015 v drugo nemedicinsko opremo 

Vrsta investicije 
Finančni 

načrt 
2015 

Realizacija 
2015 

Razlika 
(FN15- 
R15) 

Delež 
porabljenih 
sredstev 

  Nemedicinska oprema - drugo 205.000 241.022 -36.022 117,57 

1. Arhivska oprema - centralni arhiv 0 0 0 - 

2. Oprema kuhinja  20.000 11.154 8.846 55,77 

3.  Oprema pralnica 20.000 16.345 3.655 81,72 

4. DI - nemedicinska oprema 120.000 111.504 8.496 92,92 

4.1. DI - Tekstilni (047101) 35.000 22.494 12.506 64,27 

4.2. DI - Zaščitna delovna oblačila (047104) 30.000 21.002 8.998 70,01 

4.3. DI - Zaščitna obuvala (047105) 20.000 26.014 -6.014 130,07 

4.4. DI - Ostalo (047102) 25.000 30.033 -5.033 120,13 

4.5. DI - Kuhinjski in strežni (047106) 10.000 11.961 -1.961 119,61 

5. 
Nujne tekoče nabave nemedicinska oprema 
(rezerva) 

30.000 46.566 -16.566 155,22 

6.  Druga nemedicinska oprema 15.000 55.453 -40.453 369,69 

  Split naprave 15.000 46.338 -31.338 308,92 

  Druga nemedicinska oprema  0 9.115 -9.115 - 

 
Iz podatkov je razvidno, da so bile realizirane bistveno višje nabave od planirane v split 
naprave, kar je tudi večinoma povzročilo preseganje skupne planirane vrednosti nabav v 
nemedicinsko opremo.   
 
Povečan obseg vgradnje split klima naprav je posledica več vzrokov: 

- že vgrajene split hladilne naprave so dotrajale in je bila cenejša namestitev novih kot 
popravilo starih v vrednosti 12.466,61 €; 
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- tehnološke elektro komponente v trafo postaji in strojnici dvigala so se kvarile 
prekomerno zaradi pregrevanja in je bila nujna vgraditev hladilnih naprav v vrednosti 
6.148,04 €; 

- vročinski val v poletnih mesecih je zahteval nujno vgradnjo hladilnih naprav v 
prostore, ki so se pregrevali prekomerno, v vrednosti  12.357,75 € 

 
 

III. Vlaganja v informatizacijo bolnišnice  

 
a) Strojna in programska oprema 

 
V obdobju 1 – 12 2015 je realiziranih za 350.312 € nabav v strojno in programsko opremo, 
kar pomeni 91,76 % vseh načrtovanih sredstev (tabela 44).  
 
Tabela 44: Realizacija načrta investicij v informatizacijo v letu 2015 

Vrsta investicije 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 
Razlika 

(FN15-R15) 

Delež 
porabljenih 
sredstev 

Skupaj vlaganja v informatizacijo  381.786 350.312 31.474 91,76 

Informacijska tehnologija - strojna oprema  263.300 250.994 12.306 95,33 

Programska oprema  118.486 99.318 19.168 83,82 

 
Informacijska tehnologija - strojna oprema 
 
Realizirana vrednost investicijskih nabav v strojno opremo v obdobju 1 – 12 2015 je 250.994 
€ in sicer 102.684 € za zamenjavo dotrajanih osebnih in prenosnih računalnikov ter nakup 
novih, 30.475 € za nakup tiskalnikov, 26.253 za nakup omrežnih preklopnih stikal v okviru 
širitve komunikacijskega omrežja predvsem zaradi PACS in uvedbe WiFi, 18.176 € za nov 
strežnik za Birpis21, 14.053 € za nakup diskovnega polja za dolgoročno hrambo podatkov, 
13.121 € za nakup novih FC stikal za kolokacijo, 6.274 € za nakup čitalcev kartic ob uvedbi 
eRecepta ter za nakup druge nujne strojne opreme.  
 
Neopredmetena sredstva – programska oprema 
 
Realizirana vrednost investicijskih nabav v programsko opremo v obdobju 1 – 12 2015 je 
99.318 €, kar pomeni 83,82% vseh načrtovanih investicijskih sredstev za programsko 
opremo.  

 
Realizirana vrednost večjih investicijskih nabav v programsko opremo v obdobju 1 – 12 2015 
je: 

- zaradi zahtev projektov v teku smo nadgradili bolnišnični informacijski sistem Birpis21 
v vrednosti 31.955 €; 

- zaradi spremenjene zakonodaje in poslovnih potreb smo nadgradili obstoječo 
programsko opremo v Sektorju za finance in računovodstvo v vrednosti 19.659 € in v 
Kadrovsko splošnem sektorju v vrednosti 6.573 €; 

- nabavili smo modul za izdelavo OLAP analiz iz programa za vodenje materialnega 
poslovanja ROS v vrednosti 4.967 €; 

- izvedli smo tudi več nakupov nujne licenčne programske opreme v vrednosti 29.516 
€. 
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b) Projekti v informatizacijo bolnišnice 
 

b.1) Uvedba PACS/RIS  
Skupna vrednost projekta je 1,5 mio €, od tega 750.000 € financira Ministrstvo za zdravje, 
750.000 € pa je za ta projekt namenjenih lastnih amortizacijskih sredstev SB Celje. 
 
Razpis za PACS/RIS  za nabavo računalniške in programske opreme (PACS/RIS) za več 
bolnišnic, ki ga vodi MZ, je v zaključni fazi.  Izbran je bil najugodnejši ponudnik za 
programsko in strežniško opremo, kjer je za ta del prišlo do podpisa pogodbe v mesecu 
decembru. Za dobavo diagnostične opreme ni bil izbran noben ponudnik, saj so ponudbe 
vseh presegle zagotovljena sredstva, zato ta postopek javnega naročila še ni zaključen. 
 
V novembru 2015 pa smo v okviru projekta PACS iz lastnih sredstev  nabavili tri radiološke 
diagnostične postaje za PACS  v vrednosti 19.333 €, ki smo jih namestili v Urgentni center 
Celje. 
 

b.2) Laboratorijski informacijski sistem na patologiji  
V okviru projekta uvedbe laboratorijskega informacijskega sistema na patologiji in njegove 
integracije z bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis21 smo nabavili in predali v delo 
programsko opremo v vrednosti 24.069 €. 
 

b.3) Uvedba zvočnega zapisa 
Finančna sredstva so bila namenjena za nakup opreme za zvočni zapis na urološkem 
oddelku, v septično operacijsko dvorano in še nekaj posameznih dokupov opreme na 
preostalih oddelkih, vse skupaj v vrednosti 9.984 €.  
 

b.4) Beleženje stroškov  po pacientih 
V letu 2015 je bil na projektu beleženja stroška po pacientu načrtovan dokončni prevzem 
modula »BIRPIS beleženja stroška po pacientu«, ki je bil tudi realiziran in nakup strojne 
računalniške opreme za delo na oddelkih. Zaradi ugotovljenih potreb po dodatnih dopolnitvah 
predvsem na področju lekarniškega progama, ki so se izkazale kot nujne za uspešno uvedbo 
projekta, se je pristopilo k nadgradnji  lekarniškega programa, ki je bil nadgrajen ob koncu 
leta.  Zaradi navedenega so se sredstva porabila na področju programske opreme in ne na 
področju strojne opreme.  
 

b.5) Razširitev WiFi omrežja 
Na podlagi meritev pokritosti z Wi-Fi signalom je bil izdelan načrt postavitve 200 brezžičnih 
dostopovnih točk, ki so bile konec leta nabavljene skupaj z licencami v vrednosti 97.938 €. 
Montaža dostopovnih točk z aktivacijo WiFi omrežja bo izvedena ob zaključku potrebnih GOI 
del, ki so v teku.  
 
 

IV. Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice  
 

a) Projekt – Urgentni center 
Aktivnosti na projektu Urgentnega centra v letu 2015 prikazujemo v poglavju 14.2.1.. 

 
b) Obnova bolniških kanalov – pediatrija  

Planirana vrednost projekta je 67.000 € in je realizirani v višini 57.197 € oz. 85 %. Na 
pediatričnem oddelku je v izvedbi napeljava sestrskega klica ter izvedba instalacij požarnega 
javljanja v T objektu. Zaradi postopnega dela in usklajevanja glede mikrolokacij napeljava še 
ni izvedena v celoti.  

 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 98 

 

 

c) Prevezava kanalizacije pri kuhinji/ Ureditev kanalizacije - merilnih mest/ Ureditev 
zbirnega mesta za odpadke - nadstrešek pri kotlarni    

Navedeni projekt je sicer planirani ločeno po treh sklopih. Skupna vrednost projekta je v 
višini 225.000 €. Zaradi spremenjenih okoliščin zaradi sanacije rezervoarja za hrambo ekstra 
lahkega kurilnega olja je bila ponovno preučena prevezava kanalizacije pri kuhinji in ureditev 
zbirnega mesta za odpadke, ki se bo izvedlo kot nadstrešek pri kotlarni. Vsi trije projekti so 
med seboj povezani s pretakalno ploščadjo.  V avgustu smo prejeli usklajene projekte, nakar 
smo pričeli s pripravo razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila. V decembru je 
bilo izvedeno odpiranje ponudb. Postopek izbire izvajalca je v teku. Predvidena izvedba GOI 
del pri sanaciji rezervoarja za ELKO je od marca do aprila 2016, kanalizacije, nadstreška in 
pretakalne ploščadi pa v februarju in marcu 2016. 

 
d) Ureditev  pH nevtralizacije in znižanje temperature odpadnih vod pralnica  

Planirana vrednost projekta je 50.000 €. Projekt znižanja temperature odpadnih vod je v delu 
elektroinštalacij povezan s projektom ureditve inštalacij mehke vode in distribucijo vode do 
pralnih strojev, ki se že delno izvaja v sklopu investicijskega vzdrževanja. Zaradi 
gospodarnosti so inštalacije združene in predvidena je skupna ureditev v letu 2016.  

 
e) Ureditev porodnega bloka – Ginekologija  

Planirana vrednost projekta je 175.000 €. V tretjem trimesečju se je pričela izvedba obnove 
porodnega odseka na oddelku za ginekologijo in porodništvo. Rok izvedbe je bil predviden 
do 10. 9. 2015, a je bil zaradi zamud izvajalca objekt predan v uporabo v novembru 2015. 
Zaradi manjkajoče dokumentacije s strani izvajalca za ureditev porodnega bloka še ni 
izveden končni obračun in ta projekt še ni zaključen. Investicija je realizirana v višini 105.956 
€,  posamična vlaganja so razvidna iz Tabele 45. 
 
Tabela 45: Realizacija investicije projekta Ureditev porodnega bloka v letu 2015 v € 

  

 Vrsta investicije 
Finančni načrt 

2015 
Realizacija 

2015 

Razlika 
(FN15-
R15) 

Delež 
porabljenih 
sredstev 

  Ureditev porodnega bloka  175.000 105.956 69.044 60,55 

I.  NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 0 0  - 

II. NEPREMIČNINE 152.900 91.563 61.337 59,88 

  Investicijska in tehnična dokumentacija 0 5.084 -5.084  - 

  Gradbeni del 147.900 80.083 67.817 54,15 

  Nadzor 5.000 6.395 -1.395 127,91 

III.  OPREMA 22.100 14.393 7.707 65,13 

A. Medicinska oprema 1.000 0 1.000 0,00 

B. Nemedicinska oprema 21.100 14.393 6.707 68,21 

 

f) Ureditev Centra za diabetes  
Planirana vrednost projekta je 536.400 €. Od projektanta smo prejeli projekt ureditve centra 
za diabetes in endokrinologijo in v avgustu ter septembru 2015 izvedli še recenzijo teh 
projektov. Realizacija projekta v letu 2015 je v višini 18.393 €. V jeseni je bilo objavljeno 
javno naročilo in v decembru je bilo izvedeno odpiranje ponudb. Postopek izbire izvajalca je 
v teku. 
 

g) Ureditev Endoskopije 
Projekt ureditve Endoskopije je v celoti realiziran v višini 87.838 €. Izvedeno je prezračevanje 
in ureditev prostorov za čiščenje endoskopov v endoskopskem centru. Prav tako je izvedena 
vsa oprema za ureditev endoskopije v višini 34.300 €.  
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h) Projekt Garažna hiša 
Pri projektu Garažna hiša so bile izvedene aktivnosti, ki na finančno stanje nimajo vpliva. 
Skupaj z MZ proučujemo možnost izvedbe javno-zasebnega partnerstva in financiranja. Pred 
samo izgradnjo garažne hiše moramo izvesti še preselitve služb, ki delujejo v obstoječi 
stavbi. Tako preučujemo možnosti preselitve tehničnih služb, telefonske centrale in delavnic. 
Realizirati bo potrebno še preselitev nabavne službe. V sklopu projekta garažna hiša 
preučujemo še izvedbo podzemnega povezovalnega hodnika med garažno hišo in ostalimi 
objekti bolnišnice (infekcija in ginekologija). 
 

i) Druge nujne tekoče zadeve 
Poleg projektov, načrtovanih s Finančnim načrtom 2015, pa smo pripravili načrte za ureditev 
neonatalnega odseka na ginekološko – porodniškem oddelku v višini 3.392 €. Po uspešno 
izvedenem javnem naročilu zaradi stiske s prostorom v obstoječi sobi za intenzivno terapijo 
so pričeli z izvedbo GOI del za povečanje te sobe na travmatološkem oddelku, ki je bila 
zaključena novembra 2015. Vrednost investicije je v višini 40.556 €.  
 
Zaradi izvedbe kontrole pristopa so bila izvedena dvojna avtomatska vrata in sicer na 
oddelek za prebavila in koronarni odsek ( 6.000 €), zaradi dotrajanosti pa so bila zamenjana 
obstoječa vhodna vrata na ginekološko- porodniškem oddelku (2.889 €).  

 
 
14.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči  
 
V tabeli 46 predstavljamo vrednost realiziranih sredstev v Urgentni center Celje v primerjavi z 
načrtovanimi iz Finančnega načrta 2015 po posameznih vrstah vlaganj. Že uvodoma smo 
predstavili, kaj vsebinsko pomeni vrednostna  realizacija v letu 2015 s strani Ministrstva za 
zdravje. 
 
Tabela 46: Vrednost realizacije investicije v UCC v letu 2015 v primerjavi s Finančnim 
načrtom 2015 v € 

 
 
Iz tabele pa je razvidno, da je bilo v letu 2015 v Urgentni center Celje še 180.469 € vlaganj iz 
lastnih sredstev. Obrazložitev vlaganj je razvidna iz gradiva v nadaljevanju.  
 
Sicer pa so v poročilu v nadaljevanju  predstavljene aktivnosti, ki so bile potrebne za 
realizacijo investicijskega projekta Urgentni center Celje (UCC). Projekt je prostorsko zajet v 
večjem investicijskem projektu Nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice Celje, 
imenovan tudi »Etapa - 1a minimalna«. 

Lastna 

sredstva 

Sredstva 

ustanovite

lja (MZ)

Sredstva 

EU
SKUPAJ

Lastna 

sredstva 

Sredstva 

ustanovitelja 

(MZ)

Sredstva 

EU
SKUPAJ

Projekt - URGENTNI CENTER 100.000 2.351.956 861.319 3.313.274 180.469 8.436.944 0 8.617.413 -5.304.138 260,09

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0

II. NEPREMIČNINE 100.000 544.098 861.319 1.505.416 160.156 6.629.868 0 6.790.024 -5.284.608 451,04

Investicijska in tehnična dokumentacija 0 9.559 0 0 9.559 -9.559

Gradbeni del 100.000 524.896 861.319 1.486.215 145.998 6.629.868 0 6.775.866 -5.289.651 455,91

Gradbeni del - gradbena pogodba 100.000 128.890 861.319 1.090.209 145.379 6.629.868 0 6.775.247 -5.685.038 621,46

Gradbeni del - opuščena dela 396.006 396.006 619 0 0 619 395.387 0,16

Nadzor - gradbeni 19.201 19.201 4.599 0 0 4.599 14.602 23,95

III. OPREMA 0 1.807.858 0 1.807.858 20.313 1.807.076 0 1.827.389 -19.531 101,08

A. Medicinska oprema 0 1.772.478 0 1.772.478 0 1.427.989 0 1.427.989 344.490 80,56

Medicinska oprema - mobilna 1.209.448 1.209.448 0 1.427.846 0 1.427.989 -218.540 118,07

Medicinska oprema - opuščena 563.030 563.030 0 0 0 0 563.030 0,00

Medicinska oprema - DI 143

B. Nemedicinska oprema 0 35.380 0 35.380 20.313 379.087 0 399.400 -364.020 1128,89

Nemedicinska oprema - opuščena 35.380 35.380 0 358.378 0 379.087 -343.707 1071,47

Nemedicinska oprema - druga 0 20.313 0 0 20.313 -20.313

Nemedicinska oprema - DI 20.710

Ostanek 

sredstev

Delež 

porabljenih 

sredstev

Finančni načrt 2015 Realizacija 2015
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Ministrstvo za zdravje (MZ) je v okviru nacionalnega projekta centrov nujne medicinske 
pomoči, ki je bil sofinanciran z evropskimi nepovratnimi sredstvi, v obdobju 2012 pričelo 
stopnjevati aktivnosti na nameravani izgradnji UCC, predvsem s konkretizacijo idejne 
zasnove in zagotavljanja finančnih virov. Dne 11. 6. 2012 je bil s strani MZ izdan sklep o 
potrditvi investicijskega programa za nameravano investicijo UCC, ki se je kasneje še 
večkrat dopolnjeval. Dne 29. 3. 2013 je upravičenec MZ prejelo Odločbo o dodelitvi sredstev 
s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi Organa upravljanja, s katero 
so se dodelila nepovratna evropska sredstva.  
 
V tem obdobju je bilo zaradi finančne krize projektiranje PZI celotne Nadomestne 
novogradnje, kjer je bil umeščen tudi UCC, prekinjeno. Zaradi avtorskih pravic, omejenega 
časa in smiselnosti kontinuitete projektiranja je bila dne 24. 12. 2012 sklenjena nova 
pogodba s projektantom Komuna projekt d. d. za izvedbo preprojektiranja PZI projektne 
dokumentacije za UCC v višini 91.800,00 € (vključno z DDV). Za vodenje investicijskega 
projekta ter nadzor gradnje in opremljanja objekta v obsegu UCC je ostala v veljavi oz. 
uporabi sklenjena pogodba iz aprila 2011 za izvajanje svetovalnega inženiringa s kontrolo 
projektne dokumentacije, vodenjem investicijskega projekta ter nadzorom gradnje in 
opremljanja objekta za celotno Nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje, ki 
vključuje vse potrebne aktivnosti v obsegu vseh etap izgradnje Nadomestne novogradnje. 
 
MZ je z izdajo Sklepa dne 6. 5. 2013 pričelo Postopek javnega razpisa za »Izvedbo GOI del 
in dobavo ter montažo medicinske opreme za UCC«. V tem času je bila izdelana nova 
projektantska ocena vrednosti projekta UCC. Ta je presegala zagotovljena finančna sredstva 
za približno 3 mio €. Posledično se je v smeri namena uspešne nameravane realizacije 
razpisa zmanjšal razpisan obseg del na način, da se je dne 15. 5. 2013 iz razpisa opustila: 
(1) mobilna medicinska oprema ter nadalje dne 17. 6. 2013 še (2) nekatera GOI dela in 
dobave. Hkrati pa v osnovni obseg razpisanih del in dobav niso bile vključene še naslednje 
dobave: (3) CT aparat, (4) RIS/PASC-a v obsegu UCC ter (5) Diesel agregat (DA). Za 
slednje tri dobave je veljalo, da bodo realizirane ločeno s strani MZ oz. SB Celje. Zatečeno 
stanje v danih okoliščinah takratnega obdobja je botrovalo dejstvu, da se je investicija 
razdrobila v več delov, kar je kasneje privedlo do večjih težav pri izvedbi investicijskega 
procesa celotnega obsega potrebnih del. 
 
Javno odpiranje ponudb za zmanjšano glavnino razpisanih del, tj. GOI dela in delno 
opremljanje, je bilo izvedeno dne 4. 7. 2013. Javno naročilo je bilo oddano ponudniku Gradia 
d. o. o., Obrtna cesta 34 a, 3000 Celje, skupaj s ponudnikom v skupni ponudbi 
Medicoengineering d. o. o., Prevale 1, 1236 Trzin. Z izbranim izvajalcem je bila dne 
28. 10. 2013 podpisana pogodba, dne 12. 11. 2013 uvedba v delo,  dne 12. 12. 2014 
uporabno dovoljenje, dne 15. 12. 2014 primopredaja del ter dne 13. 4. 2015 končni obračun. 
Na podlagi obračuna po izmerah je znašala končna pogodbena vrednost 7.638.719,10 €. 
 
Ker je bila gradbena pogodba sklenjena le za delni obseg GOI del in delno opremljanje 
objekta, je bilo potrebno zagotoviti še ostala manjkajoča dela in dobave, da se je lahko 
zagotovila polna funkcionalnost, zanesljivost in varnost. Zaradi potreb po zagotovitvi 
dodatnih finančnih sredstev se je pristopilo k večkratnemu noveliranju investicijskega 
programa za UCC. Zadnja veljavna različica je bila potrjena dne 3. 7. 2015.  
 
Za tiste Urgentne centre na nacionalni ravni, ki do konca leta 2014 niso imeli predvidenih 
dobav mobilne medicinske opreme v gradbenih pogodbah za izvedbo in opremljanje, je MZ 
decembra 2014 objavilo skupni javni razpis za mobilno medicinsko opremo za sedem 
urgentnih centrov, kjer je bil vključen tudi UCC. Zaradi omejitve razpoložljivih finančnih virov 
je nabor razpisane opreme obsegal le skupni večji del opreme za centre. Specifična mobilna 
medicinska oprema za UCC tako ni bila zajeta v skupnem razpisu. Odpiranje ponudb je 
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potekalo dne 17. 2. 2015. Ker je bila mobilna medicinska oprema razpisana po sklopih, je 
bilo za potrebe opremljanja UCC podpisanih 20 pogodb o dobavi, montaži in vzdrževanju 
medicinske opreme v skupni vrednosti 1.061.221,63 € z vključenim DDV. Zadnja dobava na 
podlagi skupnega javnega razpisa se je končala dne 15. 12. 2015. 
 
Mobilna medicinska oprema, ki je bila opuščena v izhodiščnem javnem razpisu za UCC, se 
je tako razdelila na dva dela. Večji del je bil zajet v skupnem javnem razpisu za sedem 
urgentnih centrov, manjši del, tako imenovana specifična mobilna medicinska oprema, pa  se 
je priključil k razpisu za opuščena GOI dela in dobave, ki so se tudi opustila iz izhodiščnega 
javnega razpisa za UCC. Tako je bilo dne 24. 7. 2015 s strani MZ objavljeno novo javno 
naročilo za dva sklopa: (1) Sklop 1 – Izvedba opuščenih GOI del in (2) Sklop 2 – Dobava in 
montaža opuščene opreme. Opuščena GOI dela obsegajo prometna ogledala, notranje 
usmerjevalne table, napise, vremensko zaščito vhoda, odbojnike, razvrstitveni sitem za 
čakalnice, klimatizacijo za kirurško šivalnico, bolniško dvigalo in cevno pošto. Opuščena 
oprema obsega medicinsko opremo, blateks z izlivnikom in računalniško opremo. Za Sklop 1 
je bila dne 7. 12. 2015 podpisana pogodba z izvajalcem Lesnina MG oprema d. d. v 
vrednosti 270.823,75 € z vključenim DDV. Rok izvedbe trenutno velja do dne 8. 3. 2015. Za 
Sklop 2 je bila dne 1. 12. 2015 podpisana pogodba z izvajalcem Mollier d. o. o. Celje v 
vrednosti 597.627,38 € z vključenim DDV. Dobave so bile končane dne 5. 2. 2016. 
 
V teku postopkov za potrditev novelacije investicijskega programa za UCC se je izkazalo, da 
MZ ne bo financiralo CT aparata, saj navedena oprema po Enotni metodologiji umeščanja 
opreme v urgentne centre na nacionalni ravni ni zajeta v upravičene stroške, čeprav je njena 
umestitev v Urgentni center na podlagi zahtev stroke nujna. Zato je SB Celje dne 20. 1. 2015 
objavila javno naročilo za dobavo, montažo in vzdrževanje (za obdobje sedmih let) CT 
aparata. Obe pogodbi, tj. Pogodba za dobavo in montažo CT aparata v višini 706.380,00 € (z 
DDV) in  Pogodba za kompletno vzdrževanje CT aparata za obdobje sedem let po principu 
»ALL INCLUSIVE«v višini 118.681,60 € (z DDV), sta se z izvajalcem Mark Medical, d. o. o. 
sklenili dne 5. 6. 2015. Primopredaja CT aparata se je izvršila dne 9. 9. 2015, s tem dnem pa 
se je pričela tudi uporaba CT diagnostike v novem UCC, medtem ko še ostali prostori UCC 
niso bili v uporabi. 
 
Gradbena dela, ki so bila potrebna za preureditev že dokončanih prostorov in instalacij 
zaradi montaže CT-ja v UCC, so se skupaj s presežnimi nepredvidenimi deli na osnovi 
izhodiščne gradbene pogodbe oddala na podlagi postopka o oddaji javnega naročila po 
postopku s pogajanji brez predhodne objave s strani SB Celje. Pogodba je bila z izvajalcem 
osnovne pogodbe Gradia d. o. o., Obrtna cesta 34 a, 3000 Celje, skupaj s ponudnikom v 
skupni ponudbi Medicoengineering d. o. o., Prevale 1, 1236 Trzin sklenjena dne 13. 7. 2015 
v višini 107.706,48 € z DDV.  Dela so bila dokončana dne 28. 8. 2015. 
 
Zaradi sprememb po zahtevah SNMP je bilo treba v mesecu decembra 2015 tik pred 
otvoritvijo in pričetkom obratovanja UCC izvesti še nekatera gradbena dela. Zaradi 
zagotavljanja kontinuitete odgovornosti za izvedena dela, da naj dela izvede izvajalec po 
izhodiščni gradbeni pogodbi, ki že odgovarja za do sedaj izvedena dela, je bil s strani SB 
Celje izveden nov postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne 
objave. Pogodba je bila z izvajalcem osnovne pogodbe Gradia d. o. o. sklenjena dne 
8. 12. 2015 v višini 61.041,75 € z DDV. Dela so bila dokončana dne 29. 12. 2015. 
 
Slavnostna otvoritev UCC s strani MZ in SB Celje je bila dne 21. 12. 2015, z izvajanjem 
zdravstvene dejavnosti v Urgentnem centru pa se je pričelo dne 30. 12. 2015. V letošnjem 
letu 2016 se predvideva še dokončanje opuščenih del v obsegu sklopa 1, vzpostavitev 
projekta RIS/PACS in dobava diesel agregata. Trenutno se v objektu UCC, kjer že poteka 
zdravstvena dejavnost, zaključujejo dela z naslova opuščenih del, hkrati pa se sproti rešujejo 
tudi reklamacijski zahtevki iz naslova izhodiščne gradbene pogodbe. 
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14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2015 
 
V letu 2015 je bilo za vzdrževalna dela v naši bolnišnici porabljeno slabe 4 % manj sredstev, 
kot je bilo planiranih in 11 % več sredstev kot jih je bilo realiziranih v letu 2014. 
 
Glede na sam plan vzdrževalnih del za leto 2015 je prišlo do odstopanj pri vzdrževanju 
medicinske opreme, kjer smo plan presegli za več kot 3 %  (preko 42.000 €) predvsem 
zaradi iztrošene medicinske opreme, ki terja vedno več vzdrževanja ter več preventivnega 
vzdrževanja, katerega zahtevajo razni standardi, ki jih bolnišnica pridobiva.  
V lanskem letu pa so se povečali stroški vzdrževanja medicinske opreme predvsem zaradi 
povečanega števila rednih servisov, pregledov, kalibracij medicinske opreme, ki jih zahteva 
standard DIAS, katerega smo pridobili že v letu 2014. Stroški vzdrževanja medicinske 
opreme sicer znašajo več kot 50 % celotnega vzdrževanja. 
 
Zaradi novo sklenjene pogodbo o vzdrževanju magnetne resonance MR, katerega smo dobili 
v upravljanje (predhodno je bil pri nas v najemu), in nadgradnje aparata so se na tem 
segmentu zelo povečali stroški (dobrih 85.000 €) v primerjavi z letom poprej. 
Povečan je bil tudi strošek vzdrževanja UZ aparatov (dotrajanost opreme), tu smo presegli 
strošek za slabih 43.000 € v primerjavi z letom 2014. 
Na postavki vzdrževanja ostalih aparatov v COB smo presegli stroške v primerjavi z letom 
poprej zaradi dotrajanosti medicinske opreme in posledično več vzdrževanja za dobrih 
32.000 €. 
 
Skozi leto smo v pogajanjih z nekaterimi dobavitelji dosegli znižanje cen storitev zunanjih 
izvajalcev vzdrževanja in se omejili na najnujnejša tekoča vzdrževalna dela, zato na postavki 
ostalega vzdrževanja nismo presegli plana.  
Kljub zmanjšanemu številu kadra v tehnično vzdrževalni in tehnični službi smo dosti storitev 
vseeno opravili z lastnim kadrom. Zato so stroški materiala za popravila in vzdrževanje v 
primerjavi s Finančnim načrtom 2015 večji za dobrih 8 % (blizu 14.000 €). Bilo je dvignjenega 
več materiala iz skladišča. 
 
Kljub manjšim stroškom ostalega vzdrževanja v primerjavi s planiranimi je bilo na tem 
področju vseeno nekaj odstopanj. Največja odstopanja so na področju vzdrževanja stavb 
(dotrajani stari del bolnišnice), ki zahtevajo vedno več vzdrževanja predvsem zaradi tega, ker 
je bolnišnica iz znanih razlogov odstopila od nadomestne novogradnje. Potem so še tu razni 
izredni dogodki in izredne okvare tekom celotnega leta. 
Večja odstopanja so še na področju vzdrževanja vozil (dotrajana vozila, ki terjajo vedno 
večje stroške vzdrževanja), na področju vzdrževanja elektro opreme in elektro instalacij ter 
na področju strojne opreme in strojnih instalacij. 
 
Tabela 47: Vzdrževanje medicinske opreme po vrsti opreme v letih 2012 - 2015 v € 

Vrsta vzdrževanja 
Leto 
2012 

Leto 
2013 

Leto 
2014 

Leto 
2015 

Indeks 
2015/ 
2014 

Razlika 
2015-
2014 

Vzdrževanje medicinske 
opreme - SKUPAJ 

1.094.473 1.116.528 
1.225.87

7 
1.332.30

6 
108,68 106.429 

Vzdrževanje RTG aparatov 
(pogodba) Siemens) 

351.045 321.860 351.819 304.475 86,54 -47.344 

Vzdrževanje ostalih RTG 
aparatov 

47.035 61.889 52.694 83.595 158,64 30.901 

Vzdrževanje robota (da Vinci) 162.000 157.300 158.600 158.600 100,00 0,00 

Vzdrževanje sterilizatorjev 78.674 80.337 83.897 82.577 98,43 -1.320 

Vzdrževanje anestezijskih 
aparatov 

75.238 66.510 49.620 58.255 117,40 8.635 
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Vrsta vzdrževanja 
Leto 
2012 

Leto 
2013 

Leto 
2014 

Leto 
2015 

Indeks 
2015/ 
2014 

Razlika 
2015-
2014 

Vzdrževanje endoskopov 71.176 70.573 92.196 85.436 92,67 -6.760 

Vzdrževanje koronarografa 64.800 65.430 65.880 65.880 100,00 0,00 

Vzdrževanje medicinske opreme: 
hill-rom, heine, maquet, erbe 

51.493 76.090 87.463 69.844 79,86 -17.619 

Vzdrževanje laboratorijskih 
aparatur 

45.848 45.435 47.073 48.997 104,09 1.924 

Vzdrževanje ultrazvokov 37.180 16.390 17.072 59.988 351,38 42.916 

Vzdrževanje ostalih aparatov v 
COB 

21.839 28.008 24.978 57.487 230,15 32.509 

Vzdrževanje monitorjev  19.349 26.560 18.690 8.459 45,26 -10.231 

Vzdrževanje ostale medicinske 
opreme 

68.796 68.224 65.949 66.271 100,49 322 

Vzdrževanje infuzijskih črpalk in 
perfuzorjev 

0 12.574 32.062 39.069 121,85 7.007 

Vzdrževanje EKG, holter, pacient 
monitor 

0 10.062 34.195 14.757 43,16 -19.438 

Vzdrževanje termodezinfektorjev 0 9.287 27.422 27.334 99,68 -88 

Vzdrževanje MR 0 0 16.267 101.282 622,62 85.015 
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Zavod: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 
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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 2015 (1. in 2. del) 
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015 
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2015 
- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2015 

 
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 2014 
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015 

 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI 
STANJA  

 
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 €, brez centov 

konto Naziv konta 2014 2015 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 77.625 87.328 112,5 

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 0 

003 Dolgoročne premoženjske pravice 1.277.025 1.411.403 110,52 

004 
Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena 
osnovna sredstva 

0 0   

005 Druga neopredmetena sredstva 0 0   

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj 0 0   

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 0 513   

00 Skupaj AOP 002 1.354.650 1.499.244 110,67 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 793.271 953.122 120,15 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 561.379 546.122 97,28 

 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se 
je v letu 2015 povečala  za  144.594 €,  sedanja vrednost znaša  546.122 €.  
 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo sredstva rezervnega sklada etažnih 
lastnikov stanovanj. Dolgoročne premoženjske pravice zajemajo računalniške programe in 
licence. Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi zajemajo kupljene računalniške 
programe/licence, ki so še v pripravi.    

 
Sprememba nabavne vrednosti višini 144.594 € v letu 2015 se nanaša na: 

- povečanje sredstev rezervnega sklada etažnih lastnikov v višini 9.703 €,  
- na nakup oz. dograditev računalniških programov (med drugim dograditev programa 

Birpis21, dograditev  programov za računovodsko in kadrovsko poslovanje, 
laboratorijski informacijski sistem)   v višini 136.897 €, 

- na izločitev starih računalniških programov v višini 2.006 €.  
Obračunana amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2015 znašala 161.857  
€. 
 
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  

                                                              v €, brez centov 

Konto Naziv konta 2014 2015 Indeks 

020 Zemljišča 381.613 381.613 100 

021 Zgradbe 54.841.658 61.538.231 112,21 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine 0 0 0 

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 4.277.862 4.653.787 108,79 

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0 0 0 

02 Skupaj AOP 004 59.501.133 66.573.631 111,89 
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Konto Naziv konta 2014 2015 Indeks 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 26.009.048 27.510.024 105,77 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   33.492.085 39.063.607 116,64 

 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2015 skupaj  povečala za 7.072.498  € in znaša 
66.573.631 €. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 27.510.024 €, sedanja vrednost znaša 
39.063.607 €.  

 
Povečanje nabavne vrednosti nepremičnin je v večji meri povezana s prenosom sredstev v 
upravljanje s strani Ministrstva za zdravje za Urgentni center Celje, v manjšem delu zgornje 
vrednosti  pa se nanaša na  lastna sredstva vložena v ureditev Urgentnega centra Celje, na 
gradbena dela vezana na ureditev porodnega bloka, endoskopij, in obnove bolniških kanalov 
na otroškem oddelku. 
 
Obračunana  amortizacija nepremičnin je v letu 2015 znašala 1.500.976 €.  

 
Za nepremičnine imamo v večini primerov zemljiško knjižno dokumentacijo že urejeno, v  
postopku urejanja je predvsem zemljiško knjižna dokumentacija za stanovanja in nekatere 
dele zemljišč. Kopija dokumentacije je odložena v pravni službi bolnišnice. 

 
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 
007) 

                                                    v €, brez centov 

konto Naziv konta 2014 2015 Indeks 

040 Oprema 45.720.516 48.565.056 106,22 

041 Drobni inventar 5.623.954 5.960.027 105,76 

042 Biološka sredstva 0 0 0 

043 
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji 
lasti 

85.252 85.252 100 

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 13.635 13.610 99,82 

046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os 0 0 0 

047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 98.742 194.988 197,47 

049  Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe. 0 0 0 

04 Skupaj AOP 006 51.542.099 54.818.933 106,36 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 43.001.956 44.496.175 103,47 

04-05 Sedanja vrednost opreme 8.540.143 10.322.758 120,87 

 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015  
skupaj povečala za  3.276.834 € in znaša  54.818.933 €. Odpisana vrednost znaša  
44.496.175 €, sedanja vrednost znaša  10.322.758 €. 

 
Skupno povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v 
višini 3.276.834 € sestoji iz:   

a) povečanje nabavne vrednosti v višini 4.822.327 €:  
- novih nabav v višini 4.737.967 €, ki so podrobneje opisana v poglavju 14.2. 

Poročilo o  investicijskih vlaganjih v letu 2015;  in aktivacij starih OS v vrednosti 
1.707 €, 

- ugotovljenih viškov drobnega inventarja ob inventuri, katerih nabavna vrednost 
je ocenjena v višini 82.653 €, 
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b) zmanjšanja nabavne vrednosti izločenih osnovnih sredstev med letom in ob inventuri 
v višini 1.545.493 € 
 

Skupno povečanje  popravka vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v 
višini 1.494.219 € sestoji iz:  

- povečanja popravkov vrednosti v višini 82.653 €, ugotovljenih viškov drobnega 
inventarja ob inventuri in v višini 1.707 € aktivacij starih OS    

- zmanjšanja popravka vrednosti  izločenih osnovnih sredstev med letom in ob 
inventuri v višini 1.536.712 € 

- povečanje popravka vrednosti za vrednost med letom obračunane amortizacije 
opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.946.571 € 

 
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

                                                                  v €, brez centov 

konto Naziv konta 2014 2015 Indeks 

060 Naložbe v delnice v državi 0 0 0 

061 Naložbe v delnice v tujini 0 0 0 

062 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi 4.093 4.093 100,00 

063 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 0 0 0 

065 Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela 0 0 0 

069 Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb 0 0 0 

06 SKUPAJ 4.093 4.093 100,00 

 
Dolgoročne finančne naložbe  se v letu 2015 niso spremenile. Dolgoročno kapitalsko naložbo 
v višini 4.093 € predstavlja naložba v družbo Zdravilišče Rimske Toplice d.o.o.. V letu 2015 
sprememb ni bilo. 
 
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

                                                    v €, brez centov 
konto Naziv konta 2014 2015 Indeks 

070 Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb 0 0 0 

072 
Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih 
vrednostnih papirjev 

0 0 0 

074 Dolgoročno dani depoziti 0 0 0 

075 Druga dolgoročno dana posojila 0 0 0 

079 Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil 0 0 0 

07 SKUPAJ 0 0 0 

Splošna bolnišnica Celje nima dolgoročno danih posojil in depozitov.  

 
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 

                                                     v €, brez centov 

konto Naziv konta 2014 2015 Indeks 

084 Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva 0 0 0 

085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0 0 

 

- do uporabnikov državnega proračuna 0 0 0 

- do uporabnikov občinskih proračunov 0 0 0 

- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0 0 

086 Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema 0 0 0 

089 
Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz 
poslovanja 

0 0 0 

08 SKUPAJ 0 0 0 
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Splošna bolnišnica Celje nima izkazanih dolgoročnih terjatev iz poslovanja.  
 
 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 
013) 

 
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31.12.2015  
6.967  €, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom. Od navedenega zneska predstavlja 
2.360  € denar na poti.  

 
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 

 
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2015  3.821.420 €.   
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 1.207.614 €. Stanje terjatev predstavlja 1,30% 
celotnega prihodka (93.001.465 €).  
Kratkoročne terjatve do kupcev so v poslovnih knjigah izkazane v višini 1.662.516  €,   za njih 
pa je oblikovan popravek vrednosti v višini 454.902 €. 
Kratkoročne terjatve do kupcev se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, 
popravek vrednosti terjatev  pa oblikujemo v primeru, ko terjatev ni plačana v šestdesetih 
dneh od njene zapadlosti. 
 
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015 se je vrednost terjatev do kupcev povečala za 
98.001 €.  
 
Valutni rok terjatev do fizičnih oseb je 8 dni, do pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo 
dejavnost pa 30 dni po datumu prejema računa.  
 
Struktura terjatev na dan 31.12.2015 glede na status oseb je sledeča:  

- terjatve do pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost znašajo 
1.226.142,24 €; teh terjatev (zapadlih in nezapadlih  računov) je 515; 

- terjatve do fizičnih oseb znašajo 403.586,34 €, teh terjatev (zapadlih in 
nezapadlih računov) je 6.277; 

- terjatve do najemnikov stanovanj in upravljalca stanovanj (zapadle in 
nezapadle) znašajo 32.787,73 €. 

 
Pregled  prvih petih največjih stanj odprtih postavk (zapadle in nezapadle terjatve) do pravnih 
oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost na dan 31.12.2015:    

 

Partner 
Stanje odprtih postavk na dan 31.12.2015 
v € 

Vzajemna d.v.z. 526.448 

Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d. 212.270 

Adriatic Slovenica d.d. 136.938 

Novartis Pharma Services Inc. 97.938 

BORZEN, organizator trga z električno en. 55.352 

SKUPAJ 1.028.946 

 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 110 

 

 

a) Vpliv neplačanih  kratkoročnih terjatev do kupcev (konti skupine 12)  na likvidnost zavoda 
 
Pregled strukture zapadlih  in nezapadlih  terjatev na dan 31.12.2015:        
                                                                                                                                    v € 

 Pravne osebe in fizične 
osebe, ki opravljajo 

dejavnosti 
Fizične osebe Skupaj 

Nezapadle terjetve 1.143.038,37 28.054,69 1.171.093,06 

Zapadle  terjatve 83.103,87 375.531,65 458.635,52 

SKUPAJ 1.226.142,24 403.586,34 1.629.728,58 

 
Kot je razvidno iz preglednice znašajo  zapadle  neplačane terjatev do kupcev (konti skupine 
12)  458.635,52 €.  

 
Neplačane  zapadle  kratkoročne terjatve do kupcev (konti skupine 12)  imajo vsekakor vpliv 
na likvidnostni položaj bolnišnice.  

 
b) Podatki o stanju zapadlih neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oz. razlogih 

neplačila 
 

Stanje neporavnanih terjatev do kupcev, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, je 
458.635,52  €. Struktura teh terjatev glede na razmerje med pravnimi in fizičnimi osebami je 
sledeča:   

- 83.104 € terjatev imamo do pravnih oseb.  To so v glavnem terjatve do podjetja 
NGD, gradbeni inženiring, d.o.o. za zaračunano odškodnino in do podjetja Mollier 
d.o.o. Celje, ki je v postopku sodne izterjave. Med problematičnimi dolžniki pri 
pravnih osebah pa so še vedno pogrebne službe  za opravljene storitve toalete in 
ureditve pokojnika.  

- 375.532 € predstavljajo neporavnane terjatve do fizičnih oseb.  Pacientov, do 
katerih imamo izpostavljeno že zapadlo in neplačano terjatev, je 5.687. Od tega je 
5.552 kupcev takšnih, katerih povprečna zapadla terjatev znaša le 43,25 €.  Gre 
predvsem za terjatve do pacientov, ki nimajo urejene dokumentacije o 
zdravstvenem zavarovanju - nimajo obveznega ali prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja, nimajo napotnice ali pa gre za terjatve iz naslova ambulantnega 
zdravljenja zaradi diagnoze akutni alkoholni opoj, ki je ZZZS ne krije. Bolnišnica je 
dolžna sprejeti vsakega  bolnika in mu zagotoviti potrebno nujno medicinsko 
pomoč ne glede na njegovo sposobnost plačila opravljene storitve.  

 
Izterjava zgoraj navedenih terjatev predstavlja za bolnišnico kadrovsko in finančno 
obremenitev, saj je iz podatkov razvidno, da gre za razmeroma majhne zneske in veliko 
število računov. Finančna služba po pretečenem valutnem roku najprej vsakega dolžnika 
pisno opominja (opominu priložimo tudi izpisan plačilni nalog). V primeru neuspešne izterjave 
spis preda pravni službi bolnišnice.  
 
V letu 2015 so v Pravni službi potekale naslednje aktivnosti na področju izvršb zoper naše 
dolžnike: 

- Iz naslova izterjave dolga iz izvršilnih postopkov, ki jih vodimo je bilo v letu 2015 
izterjano 62.485,18 €. Glavnino izterjave je predstavljala izterjava sklepa o izvršbi 
zoper Terme Dobrna v višini 8.058,27 € in nekaterih pogrebnih služb v skupni višini 
4.173,14 €. Preostali delež v višini 50.253,77 € predstavlja izterjavo predvsem fizičnih 
oseb/pacientov. 

- V letu 2015 je bilo vloženih 189 novih izvršilnih postopkov zoper naše dolžnike, od 
tega jih je bilo uspešno zaključenih v tekočem letu 37. 
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- Uspešno zaključenih izvršilnih postopkov s poplačilom celotne obveznosti iz sklepa o 
izvršbi je bilo v letu 2015 116. 

- V pravni službi je v prvi polovici leta bil opravljen popis vseh izvršilnih postopkov, ki jih 
vodimo. Na podlagi pregleda so bili izločeni vsi spisi, kjer so bila izčrpana vsa 
izvršilna sredstva oz. poplačilo sklepa ni mogoče iz drugih objektivnih razlogov.  

- Pri izterjavah se srečujemo tudi z  osebnimi  stečaji dolžnikov, kjer gre tudi za 
primere, kjer kot upnik v izvršilnem postopku nismo pridobili ločitvene pravice na 
premoženju dolžnika pred uvedbo stečaja. V praksi se je kot pomanjkljivost izkazala 
neažurnost sodišča pri poročanju o začetku osebnih stečajev pri dolžnikih zoper 
katere že imamo sklep o izvršbi. V 90% primerov sodišča obveščajo upnike po 
preteku 3 mesečnega roka za priglasitev terjatev. 

- Povprečen znesek sodne takse za vložitev izvršilnega postopka je 44,00 €.  
- Zneski opravljenih izvršilnih dejanj s strani izvršiteljev - to je rubež premičnin, znašajo 

med 60,00 in 120,00 €, odvisno od kraja in opravljenih izvršilnih dejanj. V primerih 
vpisa zastavnih pravic v prid upnika na premičnini (motorna vozila, druge premičnine) 
in opravljenih javnih dražb lahko stroški narastejo do zneska 300,00 €. 

 
Aktivnosti in postopki pričnejo teči v Pravni službi na podlagi podatkov prejetih iz Finančne 
službe.  
 
1.) Pravna služba po prejemu podatkov iz Finančne službe o neuspešnem vročanju računov 
ali opominov opravi pri upravljalcih zbirk podatkov (Upravnih enotah) poizvedbe o 
prebivališču navedenih dolžnikov in informacijo posreduje Finančni službi. 
 
2.) Pri terjatvah, ki po opominu in dodatnem roku niso plačane, je naloga pravna službe da v 
skladu z Navodili opravi:  

- izterjavo terjatev, ki za posameznega dolžnika presegajo znesek 41,73 €, 
- za zneske od 20,86 € do 41,73 € se lahko vloži izvršba samo v primeru, kadar je 

dolžnik zaposlen, pri čemer je potrebno poudariti, da pravna služba nima pristojnosti 
ugotavljanja zaposlitve dolžnika, dokler ne pridobi pravnomočnega sklepa o izvršbi s 
strani pristojnega sodišča. Poizvedba o zaposlitvi je mogoča pred vložitvijo izvršbe le 
v okviru pridobitve podatkov s strani fakturne službe, v kolikor s tem podatkom 
razpolagajo,  

- za zneske pod 20,86 € pravna služba ne izvaja nobenih aktivnosti. 
 
Pravna služba po prejemu podatkov o neplačanih računih in kopijah teh dokumentov iz 
Finančne službe najprej opravi poizvedbo o prebivališču dolžnikov oz. za pokojnike podatke 
o  njihovih dedičih. Fakturna služba pa opremi sezname dolžnikov z rojstnimi podatki 
dolžnikov, EMŠO ter morebitnim podatkom o zaposlitvi. Izvršbe se ne vlagajo zoper dolžnike, 
ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. O teh dolžnikih Pravna 
služba takoj obvesti Finančno službo. Izvršbe so se v letu 2015 vlagale za vse zneske večje 
od 40,00 € čemur smo sledili na podlagi načela sorazmernosti in ekonomičnosti postopka. 
Izjemo od navedenega so predstavljale zgolj izvršbe vložene za nadstandardne storitve oz. 
za spremstvo pri porodu, kjer so se izvršbe vlagale tudi za zneske manjše od 40,00 €, 
vendar ne manjše od 17,00 €. 
 
Zoper dolžnike, ki pa imajo prebivališče na območju Republike Slovenije in izpolnjujejo 
zgoraj navedene kriterije se opravi sodna izterjava z izvršbo.  

- Izvršba se primarno opravi z vložitvijo predloga za izvršbo, ki primarno predlaga 
naslednja sredstva izvršbe: rubež plače, ki jo dolžnik prejema pri svojem delodajalcu 
(kot je v tekstu že navedeno ta podatek pridobimo po prejemu sklepa o dovolitvi 
izvršbe in njegovi pravnomočnosti), rubežem denarnih sredstev, ki jih ima dolžnik na 
svojem TRR ter rubež in prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev. V letu 2015 
je bilo vloženih 189 takšnih izvršb v vrednosti glavnice 6.5741,54 €. 
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- V kolikor izvršilna sredstva predlagana v primarnem predlogu za izvršbo niso 
uspešna, predlagamo spremembo izvršilnega sredstva, pri čemer morajo ti predlogi 
biti utemeljeni s poizvedbami, ki jih opravimo pri upravljalcih podatkov.  

- Postopek izvršbe na premičnine, je velikokrat povezan z visokimi stroški in majhnim 
uspehom v izterjavi. Zarubljeni predmeti so predvsem staro pohištvo, TV sprejemniki, 
glasbeni stolpi, kmetijska mehanizacija,…. skratka predmeti, ki so stari in brez vsake 
večje vrednosti, zato se tudi težje prodajo. V izvršbe z rubežem premičnin se kot 
najbolj učinkovita rešitev kaže dogovor med izvršiteljem in dolžnikom o obročnem 
odplačilu dolga, medtem ko so prodaje premičnin na javnih dražbah manj uspešne. 

 
Pravna služba ustavi postopek izterjave tudi v primeru, ko je dolžnik umrl, iz sklepa o 
dedovanju pa je razvidno, da zapustnik ni zapustil nobenega premoženja oz. je zapustil le 
dolgove in je tako dediščina pasivna. Glede na to dediči niso dolžni plačati preostanka dolga. 
O ustavitvi postopka se takoj obvesti Finančno službo.    
 
Dolžniki v postopku pogosto predlagajo obročno plačilo dolga, ali pa delni, oziroma popolni 
odpis terjatve ali dela terjatve. O možnosti obročnega odplačila dolga odloča Pravna služba 
samostojno glede na predložena dokazila dolžnikov (odločbe o prejemu socialnih transferjev, 
drugih dokazil), medtem, ko o možnosti delnega oz. popolnega odpisa terjatve odloča 
direktor na predlog Pravne službe glede na socialni in gmotni položaj dolžnika. V kolikor se 
dolžnik dogovora o obročnem odplačilu dolga ne drži, pravna služba predlaga nova izvršilna 
sredstva za izterjavo dolga.  
 
c.) Izločitev zastaranih terjatev iz poslovnih knjig 
 
Ob rednem letnem popisu za leto 2015 smo po sklepu pristojne osebe – direktorja iz 
poslovnih knjig izknjižili zastarane terjatve (5 letni zastaralni rok za fizične osebe in 3 letni 
zastaralni rok za pravne osebe) v višini 126.604,21 €.  Od tega se je na terjatve iz  kontne 
skupine 12 nanašalo 126.184,96 € in 419,25 € za skupino 14. 
          
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 
 
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2015 1.448 € in se nanašajo v glavnem na 
plačilo stroškov izobraževanja, na vnaprejšnja plačila strokovne literature in v manjšem delu 
na odprte dobropise. Nekaj pa je ostalo odprtih tudi preplačil, ki so bila v letu 2016 že vrnjena 
oziroma obračunana. 

 
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
(AOP 017) 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2015 
3.951.589 €.  
 
Struktura teh terjatev po stanju 31.12.2015 je sledeča:  

- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna  države (ministrstva, sodišča, 
policijske uprave, upravne enote) v višini 6.472,40 € in za njih oblikovan popravek 
vrednosti v višini 147,51 € 

- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine  v višini 864,26 € in za njih 
oblikovan popravek vrednosti v višini 237,98 € 

- terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (bolnišnice, domovi starejših, 
šole, zavodi)  v višini 333.009,72 € in za njih oblikovan popravek vrednosti v višini 
92.515,19 € 

- terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (zdravstveni domovi) v višini 
59.752,83 € in za njih oblikovan popravek vrednosti v višini 234,97 €  
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- terjatve do ZZZS v višini 4.005.358,58 € in za njih je oblikovan popravek vrednosti v 
višini 360.733,00 € 

 
Pregled  prvih petih največjih stanj odprtih postavk na dan 31.12.2015:    

Partner Stanje odprtih postavk na dan 31.12.2015 v € 

ZZZS 4.005.358,58 

Bolnišnica Topolšica 150.733,30 

Splošna bolnišnica Jesenice 76.708,23 

Zavod RS za transfuzijsko medicino 50.653,21 

Splošna bolnišnica Trbovlje 27.618,02 

Skupaj  4.311.071,34 

 
 Terjatve vodene na skupini 14 po stanju na dan 31.12.2015 so se v primerjavi s stanjem na 
dan 31.12.2014 zmanjšale za 600.768,20 €.  

  
Glavni vzrok zmanjšanja terjatev je zmanjšanje terjatev do ZZZS.  
 
Struktura terjatev do ZZZS  na dan 31.12.2015 je sledeča:  

- odprt je poračun za obdobje VII-XII/2015 v višini 2.045.111,17 € 
 
V celotno višino terjatev do ZZZS pa so poleg zgoraj navedene terjatve zajete tudi  terjatve 
za sredstva, ki jih ZZZS ne nakazuje v avansih, temveč  na podlagi izstavljenih dokumentov 
s 30 dnevnim  valutnim rokom plačila  in sicer:  

- specializacije  v višini 515.538,46 €, 
- storitve MR in CT v višini 303.571,61 €, 
- draga zdravila v višini 458.895,01 € 
- sekundariji in pripravniki v višini 159.973,04 €,   
- konvencije v višini 104.532,19 €,  
- ostale terjatve v višini 57.004,10 €. 

 
Valutni rok plačila  teh terjatev je v letu 2016.  
 
V višino terjatev do ZZZS je zajeta tudi terjatev iz naslova neakutne obravnave v višini 
107.233,00 € in terjatev za višino odtegnjenih sredstev iz naslova robotske kirurgije v višini 
253.500,00 €. Za navedeni dve terjatvi smo po stanju na dan 31.12.2012 že oblikovali 
popravek vrednosti v breme prevrednotovalnih odhodkov v višini 300.733,00 €, na dan 
31.12.2013 pa popravek vrednosti v breme prevrednotovalnih odhodkov v višini 58.500,00 €, 
na dan 31.12.2014 pa popravek vrednosti v breme prevrednotovalnih odhodkov v višini 
1.500,00 €.  
 
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
 
Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2015 nimamo izkazanih.  
                                                                                  v €, brez centov 

konto Naziv konta 2014 2015 Indeks 

150 Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje 0 0 0 

151 Kratkoročno dana posojila 0 0 0 

152 Kratkoročno dani depoziti 0 0 0 

155 Druge kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 

15 SKUPAJ 0 0 0 
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Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 
 
Kratkoročnih terjatve iz financiranja na dan 31.12.2015 nimamo izkazanih.  
 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
 
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2015   174.493 € in so naslednje 
 
                                                                      v €, brez centov 

konto Naziv konta 2014 2015 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 167.177 157.318 94,11 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 2.383 2.273 95,39 

175 Ostale kratkoročne terjatve 13.695 14.902 108,82 

179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev 0 0 0 

17 SKUPAJ 183.255 174.493 95,22 

 
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij predstavljajo terjatve iz naslova izplačil 
delavcem  - terjatve za refundacije boleznin, invalidnin in krvodajalstva.  

 
 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 
Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2015  59.937 € in so naslednje: 

 
                                                         v €, brez centov 

konto Naziv konta 2014 2015 Indeks 

190 Kratkoročno odloženi odhodki 245.518 59.687 24,31 

191 Prehodno nezaračunani prihodki 0 0 0 

192 Vrednotnice  250 250 100 

199 Druge aktivne časovne razmejitve 0 0 0 

19 SKUPAJ 245.768 59.937 24,39 

 
Na dan 31.12.2015 predstavljajo kratkoročno odloženi odhodki  račune za naročnino 
strokovne literature in računalniške licence za leto 2016.zato so ti zneski  razmejeni. 

 
 
C)  ZALOGE  

 
Stanje zalog  materiala na dan 31.12.2015 znaša  2.077.034  € in so naslednje: 

- zaloge zdravil in materiala za medicinsko oskrbo v višini 1.992.336,93 €,  
- zaloge živil, pisarniškega, tehničnega in ostalega materiala v višini 84.697,30 €. 

 
Ocenjujemo, da zaloge zdravil v lekarni zadoščajo za 14 dnevno poslovanje, prav tako 
zaloge sanitetnega materiala, zaloge v skladišču  pisarniškega materiala za teden dni, 
zaloge tehničnega materiala za  tri  tedne, prav tako zaloge potrošnega materiala. Pri živilih 
je veliko dobav sprotnih, nekaj artiklov pa je na zalogi.  
Zaloge materiala na oddelkih, ki so vključene v knjigovodsko evidenco zalog,  so namenjene 
tekoči porabi oz. so na zalogi tudi materiali, ki se količinsko porabljajo v manjšem številu in v 
daljših časovnih obdobjih.  

 
Stanje zalog embalaže na dan 31.12.2015 znaša 29,00 €. 
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Struktura zalog po kontih je sledeča:  
                                                                        v €, brez centov 

konto Naziv konta 2014 2015 Indeks 

30 Obračuna nabave materiala 0 0 0 

31 Zaloge materiala 2.011.135 2.077.034 103,28 

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 7 29 414,29 

 34  - 36 
Proizvodi-obračun nabave blaga 
- zaloge blaga 

0 0 0 

37 Druge zaloge namenjene prodaji 0 0 0 

 
Zaloge materiala v tehničnih skladiščih in skladišču živil so vrednotene po povprečnih 
nabavnih cenah, poraba zdravil in sanitetno potrošnega materiala je vrednotena po FIFO 
metodi ob upoštevanju roka uporabnosti zdravil, zalog gotovih proizvodov in nedokončane 
proizvodnje bolnišnica nima. 

 

 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 
 
Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31.12.2015 17.611 € 
in se nanaša na naslednje prejete predujme: 

                                                       v €, brez centov 

Zap.št 
Plačnik predujma-

varščine 
Namen Znesek 

1. Pacienti 
Preplačila 123 kupcev – pacientov, ki so svoje storitve 
poravnali v višjem znesku kot so bile zaračunane (v 
obdobju zadnjih 5 let). 

2.644 

2. Podjetja 
Preplačila 4 kupcev – podjetij, ki so svoje storitve 
poravnali v višjem znesku kot so bile zaračunane oz. so 
plačali avans za opravljanje strokovnega izpita. 

210 

3. Podjetja 
Plačila 7 kupcev – podjetij, ki so nakazali finančni 
depozit kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 

14.757 

 Skupaj  17.611 

 
Finančna služba paciente, pri katerih so plačila višja od izstavljenih računov, v večini 
primerov pozove, da sporočijo transakcijski račun za vračilo preplačila. Kupci se na takšna 
obvestila različno odzivajo. Izkazano stanje na dan 31.12.2015 izhaja iz več let.  

 
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2015 4.696.342 € in se 
nanašajo na: 

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2015 ter še neizplačana sredstva 
za mentorstvo v višini 3.914.420,20 €. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti 
poravnana  09.01.2016 in 23.01.2016 razen sredstev za mentorstvo.  

- obveznost za opravljene presežne ure zaposlenih  po stanju na dan 31.12.2015, 
ki še niso bile izplačane, ter del nekoriščenega letnega dopusta 2015  v višini 
781.922,13 €. Obveznost do zaposlenih še ni bila poravnana.   
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Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2015  2.897.416 €. V 
primerjavi s stanjem na dan 31.12.2014 so se obveznosti zmanjšale za 632.030 €.  
 
V strukturi obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za obratna sredstva in obveznosti za 
osnovna sredstva.  

Struktura obveznosti 2014 2015 Razlika 

Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva 440.880 321.895 -118.985 

Obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva 3.088.566 2.575.521 -513.045 

SKUPAJ  3.529.446 2.897.416 -632.030 

 
Po stanju na dan 31.12.2015 je imela Splošna bolnišnica Celje za 118.985  € manj 
obveznosti iz naslova nakupa osnovnih sredstev in 513.045 € manj obveznosti iz naslova 
obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva.  
 
V letu 2015 smo obveznosti do dobaviteljev poravnavali v glavnem v valutnem roku.  
 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2015 966.539 € in se 
nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                     v €, brez centov 

konto Naziv konta  2014 2015 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 921.508 776.908 84,31 

231 Obveznosti za DDV 52.636 81.151 154,18 

233 
Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in 
drugih plačilnih instrumentov 

0 0 0 

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 130.698 108.480 83 

235 Obvez.na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 0 0 0 

23 SKUPAJ 1.104.842 966.539 87,49 

 
Med  največjimi kratkoročnimi obveznostmi za dajatve  so izkazane naslednje obveznosti:  

- prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 386.901 €, 
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 285.907 €. 

 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
(AOP 039) 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 
31.12.2015 1.716.332 € in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                  v €, brez centov 
konto Naziv konta  2014 2015 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 812.458 1.031.227 126,93 

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin 1.088 0 0 

242 Kratkor.obvez.do posrednih uporabnikov proračuna države 506.217 663.733 131,12 

243 Kratkor.obvez.do posrednih uporabnikov proračunov občin 6.880 21.372 310,64 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 0 0 

 - ZZZS 0 0 0 

 - ZPIZ 0 0 0 

24 SKUPAJ 1.326.643 1.716.332 129,38 
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Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države predstavljajo predvsem 
obveznosti do  

- Ministrstva za zdravje (1.027.133 €), 
- Nacionalni laboratorij za zdravje (311.377 €) 
- Zavoda RS za transfuzijsko medicino (102.052 €),  
- UKC Ljubljana (94.112 €),   
- Medicinske fakultete Ljubljana (50.577 €), 
- Onkološki inštitut Ljubljana (36.703 €),  
- ZZZS (33.591 €). 

 
Po stanju na dan 31.12.2015 smo imeli v poslovnih knjigah izkazane zapadle neplačane 
obveznosti do Ministrstva za zdravje v višini 811.492,20 € iz naslova združevanja 
amortizacije ter odprt poračun za združevanje amortizacije  v višini 215.640,80 €, ki pa je bil 
plačan 05.01.2016. 
 
Iz zgoraj navedenega izhaja, da so se odprte kratkoročne obveznosti do posrednih 
uporabnikov proračuna države povečale, predvsem zaradi prejetega poračuna obveznosti za 
amortizacijo po ZIJZZ. 
 
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 
 
Bolnišnica nima najetih kratkoročnih posojil.   
 
Obveznosti izkazane v tej skupini predstavljajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov 
dolgoročnih posojil (prenesene iz skupine kontov 96). Bolnišnica je v letu 2013 najela 
dolgoročno posojilo za pokrivanje finančne konstrukcije projekta  energetske sanacije v višini 
1.950.000 € za dobo petih let in enoletnim moratorijem odplačevanja kredita. V letu 2016 
zapade v plačilo 12 obrokov po 40.625 € v skupni vrednosti 487.500 €, kar je v bilanci stanja 
izkazano, glede na ročnost, med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev.   
Za najetje kredita je zavod pridobil mnenje pristojnega ministrstva in soglasje Ministrstva za 
zdravje.  
 
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najet kredit naveden v zgornji skupini 
kontov in znašajo 8.839 €. Gre za dva mesečna obroka obresti, ki zapadeta v plačilo 
04.01.2016 in 02.02.2016.  
 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
 
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki 
 
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki izkazujemo: 
- obračunana sredstva rezervnega sklada etažnih lastnikov stanovanj, ki ga imamo 
oblikovanega v Splošni bolnišnici Celje in ne pri upravljavcu stanovanj. Ta sredstva 
izkazujemo na kontni skupini 001 - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve. Obveznost za 
rezervni sklad znaša na dan 31.12.2015  87.327,72 €; 
-  sredstva v višini 5.000,00 €, ki ga je bolnišnica prejela po pogodbi o sofinanciranju za 
našega specializanta za stroške 8 mesečnega raziskovalnega dela v tujini. Razmejeni so 
ostali prihodki za 5 mesecev leta 2016. 
 
Na kontih podskupine 291 - kratkoročno odloženi prihodki 
 
Na kontih podskupine  291 - kratkoročno odloženi prihodki izkazujemo:  
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- zaračunana sredstva za  specializacije za mesec januar 2016 v višini 219.574,19 €;  
ta znesek bo v letu 2016 prenesen med prihodke,  

- prejeta donacijska sredstva  za izpopolnjevanje v višini 6.500,00 €, ki se bodo 
koristila v letu 2016 

- akontacijo prejetih sredstev evropskega projekta DITAC v višini 40.270,57 €, ki bodo 
v letu 2016 zaradi zaustavitve projekta vrnjena.  

                    
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  
 
Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki  
   

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31.12.2014  0 € 

sprememba v letu 2015 0 € 

stanje na dan 31.12.2015  0 € 

Stanj na kontih dolgoročnio odloženih prihodkov  ne izkazujemo.  
 

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov 
amortizacije 

 
Na kontih podskupin 922 vodimo: 

- prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije    
- sredstva zadržanih prispevkov po ZZRZI (Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov), ki so namenjena za pokrivanje stroškov amortizacije 
osnovnih sredstev, ki so bila kupljena iz teh sredstev 

 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31.12.2014  847.099 € 

povečanje sredstev v letu 2015  - zbrane donacije +180.380 

zmanjšanje sredstev v letu 2015 - obračunana amortizacija donacije  -133.327 

zmanjšanje sredstev v letu 2015 - sedanja vrednost izločenih sred. – donacije -1.075 

zmanjšanje sredstev v letu 2015 - obračunana amortizacija opreme iz sredstev 
po ZZRZI 

-22.214 

stanje na dan 31.12.2015  870.863 

 
Del  donacij v znesku 467.142,03 € se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna 
sredstva, del donacij v znesku 341.701,28 € je namenjeni za nabavo opredmetenih osnovnih 
sredstev. 
Višina sredstev namenjenih za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev kupljeni na podlagi 
ZZRZI znaša 62.020,24 €. 

 
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

 
Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej 
vračunanih odhodkov  

              v €, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31.12.2014                       0 € 

sprememba v letu 2015                       0 € 

stanje na dan 31.12.2015                        0 € 
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Stanj na kontih dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov 
ne izkazujemo.  

 
Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31.12.2014                       0 € 

sprememba v letu 2015                       0 € 

stanje na dan 31.12.2015                        0 € 

 
Stanj na kontih druge dolgoročne rezervacije ne izkazujemo.  
  
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31.12.2014              1.218.750 €    

sprememba v letu 2015 - 487.500 € 

stanje na dan 31.12.2015  731.250 € 

 
V poslovnih knjigah izkazujemo po stanju na dan 31.12.2015 obveznosti iz naslova 
dolgoročnega kredita v višini 731.250 €. Kredit je bolnišnica najela v letu 2013 v višini 
1.950.000 € za zapiranje finančne konstrukcije projekta »Energetska sanacija«, ki se 
sofinanciran iz evropskih sredstev.  Dolgoročni kredit je najet pri Deželni banki Slovenije d.d. 
za obdobje petih let z enoletnim moratorijem. Zapadlost prvega obroka je  bila 31.07.2014, 
zapadlost zadnjega (48. obroka) pa je 30.06.2018. V letu 2014 je bolnišnica tako pričela z 
odplačevanjem glavnice in to 6-ih obrokov po 40.625,00 €, kar znaša skupaj 243.750,00 €. V 
letu 2015 je odplačala 12 obrokov kar znaša 487.500 €.  V letu 2016 bo bolnišnica odplačala 
naslednjih 12 obrokov kar znaša 487.500 €. V bilanci stanja tako izkazujemo na kontih 
skupine 96 (Dolgoročne finančne obveznosti) znesek 731.250  €, saj je 487.500,00 €  glede 
na ročnost plačil, prikazan na skupini kontov 25 (Kratkoročne obveznosti do financerjev).   
Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, 
medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih 
podskupine 96. 

 
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31.12.2014                       0 € 

sprememba v letu 2015                       0 € 

stanje na dan 31.12.2015                        0 € 

 
Stanj drugih dolgoročnih obveznosti ne izkazujemo, prav tako nimamo iz tega naslova 
izkazanih nobenih obveznosti v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne 
obveznosti iz tega naslova.   
 
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva  

 
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na 
dan 31.12.2015  51.922.146  €. 

 
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:     

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31.12.2014 44.664.512 €  
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STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja +8.436.944 € 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine  0 € 

+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja     0 € 

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev  +27.959 € 

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden 
nakup osnovnih sredstev 

0 € 

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov 
sredstev (konto 4629) 

      0 € 

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov 
sredstev  - EU sredstva (85% + 15%)  za energetsko sanacijo (konto 629) 

      -273.235 € 

- znesek združene amortizacije po ZIJZ (Ur.list RS, št. 19/94,28/00,111/01,76/08)  -864.034 € 

Stanje na dan 31.12.2015 51.992.146 € 

 
V letu 2015 je Splošna bolnišnica Celje prejela sredstva v upraljanje od ustanovitelja na 
podlagi naslednje pogodbe:       
                                                                                                                                          v € 

Pogodba št. C2711-15Y000037 o predaji stvarnega premoženja v 
upravljanje za objekt Urgentni center Celje 

8.436.944 

 
V letu 2015 je Splošna bolnišnica Celje izstavila zahtevke za naslednja namenska denarna 
sredstva za  nabavo osnovnih sredstev      
                                                                                                                                          v € 

V skladu s pogodbo št C2711-15-584150 o dodelitvi sred. za povezovnje s 
centralnimi storitvami eZravja ter uvajane rešitve enaročanje pri izvajalcih zdravst. 
storitev  

27.959  

 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se razlikujejo od 
sedanje vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Vzroki za razliko so 
prikazani v spodnjih dveh tabelah:  

Sredstva Vrednost v € 

Sedanja vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 49.845.159 

Neporabljena sredstva amortizacije 4.216.794 

Skupaj sredstva   54.061.953 

 

Viri sredstev Vrednost v € 

Obveznosti za neopredmetena sred.in opredmetena osnovna sredstva – kto 980 51.992.146 

Del donacij, ki se nanaša na že pridobljena osnovna sredstva 467.142 

Del sredstev po ZZRZI, ki se nanaša na že pridobljena osnovna sredstva 62.020 

Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva –  del kto 220 321.895 

Obveznosti do financerjev (kredit) za osnovna sredstva (kto 25 +  kto 96) 1.218.750 

Skupaj viri za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 54.061.953 

 
Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

           

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31.12.2014                4.093 € 

sprememba v letu 2015                       0 € 

Stanje na dan 31.12.2015                 4.093 € 

 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 121 

 

 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 4.093 €. V primerjavi z letom 2014 so 
se znižale (zvišale) za 0%. Dolgoročna finančna naložba je evidentirana na podlagi  
družbene pogodbe družbe Zdravilišče Rimske Toplice d.o.o. in iz izvršenih plačil iz tega 
naslova.  

 
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontih skupine 
06 (AOP 008) 

 
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   

 
Po stanju na dan 31.12.2015 bolnišnica nima izkazanega stanja na kontih skupine 985  - 
presežek prihodkov nad odhodki.   

 
Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 

STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK 

   stanje na dan 31.12.2014           4.413.241 € 

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (iz priloge 3 – AOP 891) 

902.749 € 

   stanje na dan 31.12.2015  3.510.492 € 

 
Bolnišnica ima izkazan kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.510.492 €. 
Izkazan znesek izhaja iz naslednjih postavk:  

A)  Presežek odhodkov nad prihodki je izkazan iz naslednjih obdobij: 

- uskladitev poslovnih knjig z novo zakonodajo po stanju 01.01.2000, kjer se je 
ugotavljalo izhodiščno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v višini 
480.500,90 €; 

- poslovno leto 2000 v višini    802.818,00 €; 
- poslovno leto 2001 v višini     719.986,02 €; 
- poslovno leto 2002 v višini     279.587,06 €; 
- poslovno leto 2003 v višini     949.595,50 €; 
- poslovno leto 2004 v višini     599.256,17 €; 
- poslovno leto 2006 v višini     137.130,78 €, 
- poslovno leto 2010 v višini     596.993,62 €, 
- poslovno leto 2011 v višini     297.683,60 €, 
- poslovno leto 2012 v višini     823.455,99 €, 
- poslovno leto 2013 v višini  2.242.480,23 € . 
 

B)  Presežek prihodkov nad odhodki  je izkazan iz naslednjih obdobji 
- poslovno leto  2005 v višini     302.032,37 €; 
- poslovno leto 2007 v višini      227.473,31 €; 
- poslovno leto 2008 v višini   2.606.129,70 €; 
- poslovno leto 2009 v višini      176.840,62 €; 
- poslovno leto 2014 v višini      203.771,04 €; 
- poslovno leto 2015 v višini       902.748,81 €. 

 
Uskladitev  stanj na kontih skupine 98 s stanjem terjatev za sredstva dana v 
upravljanje pri ustanovitelju 

 
Stanje na kontih skupine 98 mora biti usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v 
upravljanje pri ustanovitelju v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 
37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 134/2003). Ministrstvo za 
finance je izdalo poseben obrazec in navodilo za usklajevanje medsebojnih terjatev in 
obveznosti.  Uskladitev opravljamo vsako leto, za ugotovljene razlike med stanji  (gre 
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predvsem za časovne zamike knjiženj tako sredstev prejetih v upravljanje, kot združene 
amortizacije po ZIJZ,  presežka prihodkov nad odhodki oz. odhodkov nad prihodki)  pa 
pripravimo obrazložitev. Tudi letos je bilo usklajevanje opravljeno.  
 

F) IZVENBILANČNA EVIDENCA   

 
Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanje  v višini  25.174.951 € in sicer:  

- s strani ZZZS nepriznanih in neplačanih opravljenih medicinskih storitev v vrednosti 
19.440.262.02 €. To je kumulativni podatek za obdobje 2000-2015 (za leto 2000 je 
vrednost  480.197,72 €, za leto 2001 je vrednost 420.672,68 € in za leto 2002 je 
vrednost 569.838,09 € , za leto 2003 je vrednost 719.404,11 €, za leto 2004 je 
vrednost 3.408.675,51 €, za leto 2005 2.082.757,47 €, za leto 2006 1.886.275,33 €, 
za leto 2007  1.148.013,11 € , za leto 2008 2.579.502,00 €, za leto 2009 je vrednost 
666.821,03 €, za leto 2010 je vrednost 174.881,97 €, za leto 2011 je vrednost 
724.140 €, za leto 2012 je vrednost 449.362,00 €, za leto 2013 je vrednost 1.982.666 
€, za leto 2014 je vrednost 1.060.197,00 €, za leto 2015 je vrednost 1.086.858,00 €) 

- znesek tujih osnovnih sredstev v višini 544.849 €. Izvenbilančna evidenca tujih OS 
predstavlja sredstva, ki jih je bolnišnica pridobila v uporabo na podlagi kombiniranih 
kupoprodajnih pogodb za potrošni material in osnovna sredstva z vzdrževanjem ter 
na podlagi drugih osnov.   

- evidentiranih 3.536 kosov eksponatov iz arhivske zbirke predmetov (osnovnih 
sredstev), ki so bili v preteklosti izločeni iz uporabe. Z Muzejem novejše zgodovine 
Celje ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju na tem področju.  

- prejete bančne garancije in menice dobaviteljev  opreme, blaga  in storitev v 
maksimalni navedeni višini in za namene dobre izvedbe posla in za odpravo napak  
za 190 namenov  v višini 4.995.253,43 € (125 menic v višini 2.868.328,60 €  in 65 
garancij višini 2.126.924,83 €)  

- po stanju 31.12.2013 je bolnišnica  imela 2 veljavni izdani  bančni garanciji v 
vrednosti 29.028,59 €  in 6  izdanih bianco menic.   

- na dan 31.12.2015 Splošna  bolnišnica Celje nastopa kot tožena stranka v 22 
zadevah:  
V 20 primerih so vložene odškodninske tožbe, v katerih so vloženi odškodninski 
zahtevki. Bolnišnica ima odškodninske zahtevke do določenega limita  zavarovane pri 
zavarovalnici, zato je težko oceniti, kakšna je njena  potencialna obveznost iz tega 
naslova.  V 2 primerih pa gre  za gospodarske postopke (1 primer  s strani ZZZS in 1 
primer s strani Mollier). 

- ZZZS je bolnišnici na podlagi ugotovitev v nadzorih za robotsko kirurgijo zaračunal 
pogodbene kazni. Na dan 31.12.2015 ima bolnišnica v izvebilančni evidenci še vedno  
evidentiranih 135 prejetih računov, katerih vrednost posameznega računa znaša 
1.200,00 € v skupni vrednosti 162.000 €.  Bolnišnica ugovarja tem kaznim zato so 
predmet sodnega postopka. 
 
 

G) VPLIV REDNEGA LETNEGA POPISA NA POSTAVKE BILANCE STANJA 
 

Za izvedbo rednega letnega popisa je direktor zavoda  dne 12.10.2015 sprejel sklep o 
izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev, ter imenoval vodjo 
popisa in centralno popisno komisijo. S  tem sklepom so bile določeno tudi popisne komisije 
in terminski plan količinskih popisov. Imenovanih je bilo 52 popisnih komisij (40 popisnih 
komisij je bilo imenovano za popis drobnega inventarja v uporabi). Za delo vsake popisne 
komisije je v naslednji fazi direktor izdal samostojen sklep. Sklepe o imenovanju popisnih 
komisij, Navodila za popis in delovni načrt posameznih popisnih komisij so člani popisnih 
komisij prejeli pred pričetkom popisa. Pred pričetkom dela večine posameznih popisnih 
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komisij so bili organizirani tudi inštruktažni sestanki, na katerih so se obravnavala navodila za 
popis in delovni načrt. Kasneje je bilo še več sestankov s komisijami in odposlanih  dopisov 
operativnega značaja. 
 
V letu 2015 smo s popisom pričeli že v mesecu novembru in sicer popis osnovnih sredstev,  
v novembru se je vršil popis perila, ki se izvaja istočasno v celotni bolnišnici, v novembru 
smo popisovali tudi zaloge živil,  v mesecu decembru pa se je vršil  popis  drobnega 
inventarja v uporabi in popis zalog skladišč nabavne službe, lekarne ter zalog na oddelkih, 
popis ostalih sredstev (denar, terjatve in obveznosti) se je vršil v januarju in februarju 2016, 
ko so bili knjiženi vsi poslovni dogodki, ki so se nanašali na leto 2015.  
 
V skladu s Pravilnikom o računovodstvu direktor sprejme sklep o knjiženju popisnih razlik in 
drugih predlogov popisnih komisij. V nadaljevanju navajamo predloge knjiženja, za katere je 
direktor sprejel sklep na podlagi katerega so bile nato opravljene uskladitve v poslovnih 
knjigah: 
 

 Predlogi popisnih komisij po vrstah sredstev Znesek v € 

1.  Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstev v uporabi, ki se vodijo 

posamično 

1.a Ugotovljeni manjko 104 kom osnovnih sredstev v uporabi, ki se vodijo 

posamično, se izloči iz evidence opredmetenih osnovnih sredstev na 

dan 31.12.2015 po nabavni vrednosti višini   

32.097,78 

1.b Znesek sedanje vrednosti ugotovljenih manjkov osnovnih sredstev v 

uporabi 

25,24 

2. Drobni inventar v uporabi, ki se vodi skupinsko    

2.a Ugotovljen manjko drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v 

kontnem razredu 0 se izloči iz evidence v višini 

76.624,92 

2.b Ugotovljen manjko drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v 

kontnem razredu 3 se izloči iz evidence v višini 

29.196,77 

2.c Ugotovljen višek drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v 

kontnem razredu 0 se evidentira v poslovne knjige v višini                   

82.652,98 

2.d Ugotovljen višek drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v 

kontnem razredu 3 se evidentira v poslovne knjige v višini                   

4.905,72 

3. Zaloge materiala v skladišču Lekarne 

3.a V breme stroškov tekočega poslovanja se iz zaloge materiala skladišča 

Lekarne knjiži material zaradi poteka roka uporabnosti v vrednosti  

14.297,15 

3.b V breme stroškov tekočega poslovanja se iz zaloge materiala skladišča 

Lekarne knjiži material zaradi ugotovljenega kala med letom v vrednosti 

5.751,98 

3.c Zaloge materiala skladišča Lekarne se v dobro stroškov tekočega 

poslovanja povečajo za vrednost ugotovljenega skupnega viška v višini    

164,15 

4. Zaloge materiala v skladišču Nabavne službe 

4.a V breme stroškov tekočega poslovanja se zaradi ugotovljenega manjka 

iz zaloge materiala za popravila in vzdrževanje ter  pisarniškega 

materiala knjiži material v vrednosti 

15,24 

5. Popis zalog materiala na petih oddelkih 

5.a Material iz skupine »osteosintezni material« v Operacijskem bloku:  

Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 

31.12.2014 in 31.12.2015 se korigirajo že vračunani stroški tega 

materiala in se vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2015 v višini   

505.149,89 
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 Predlogi popisnih komisij po vrstah sredstev Znesek v € 

5.b Kri in krvni derivati ter diagnostični in ostali material v Transfuzijskem 

centru:  

Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 

31.12.2014 in 31.12.2015 se korigirajo že vračunani stroški tega 

materiala in se vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2015 v višini   

144.565,03 

5.c Material iz skupine »rentgen«  na Kardiološkem oddelku – Odsek za 

invazivno kardiologijo:  

Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 

31.12.2014 in 31.12.2015 se korigirajo že vračunani stroški tega 

materiala in se vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2015 v višini   

136.669,04 

5.d Material iz skupine »rentgen« na Radiološkem oddelku – Žilna 

diagnostika in interventna radiologija:  

Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 

31.12.2014 in 31.12.2015 se korigirajo že vračunani stroški tega 

materiala in se vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2015 v višini   

112.339,84 

5.e Material za robotsko kirurgijo – Urološki oddelek:  

Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 

31.12.2014 in 31.12.2015 se korigirajo že vračunani stroški tega 

materiala in se vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2015 v višini    

187.473,59 

6. Terjatve in obveznosti 

6.a Iz knjigovodskih evidenc izknjižijo terjatve, ki so predmet zastaranja  v 

višini                                                                                                               

126.604,21 

6.b Iz knjigovodskih evidenc  se izknjižijo terjatve za dane predujme – 

predujmi dobaviteljem za obr.sred. v državi, v breme tekočekga 

poslovanja v višini 

152,17 

6.c Iz knjigovodskih evidenc izknjižijo obveznosti za prejete predujme – 

preplačila kupcev v dobro tekočega poslovanja v višini 

182,41 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
DOLOČENIH UPORABNIKOV   

 

Postavke prihodkov in odhodkov so izkazane v prilogi – Obrazec 2: Izkaz prihodkov in 
odhodkov 2015. Obrazložitve posameznih postavk iz Obrazca 2 podajamo na osnovi lastnih 
tabel v nadaljevanju.  

Tabela 48: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2015 primerjava s Finančnim načrtom 2015 in 
realizacijo 2014 

ELEMENTI BILANCE 
USPEHA 

Realizacija 
2014 

Finančni 
načrt 2015 

Realizacija 
2015 

Strukt. 
real. 
2015 

Ind. 
R15/ 
R14 

Ind. 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-R14 

Razlika 
R15-FN15 

A) PRIHODKI SKUPAJ 91.049.685 91.611.990 93.001.465 100,00 102,1 101,5 1.951.781 1.389.475 

I. PRIHODKI IZ POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 90.738.298 91.367.990 92.879.088 99,87 102,4 101,7 2.140.791 1.511.098 

a) PRIHODKI IZ 
OPRAVLJANJA JAVNE 
SLUŽBE 86.854.797 87.924.090 89.254.614 95,97 102,8 101,5 2.399.816 1.330.524 

   - Prihodki iz programa ZZZS 81.387.885 82.580.730 84.171.492 90,51 103,4 101,9 2.783.607 1.590.762 

   - Drugi prihodki 5.466.912 5.343.360 5.083.122 5,47 93,0 95,1 -383.791 -260.238 

b) PRIHODKI IZ TRŽNE 
DEJAVNOSTI 3.883.500 3.443.900 3.624.475 3,90 93,3 105,2 -259.026 180.575 

II. PRIHODKI IZ 
FINANCIRANJA 18.435 15.000 15.211 0,02 82,5 101,4 -3.224 211 

III. DRUGI PRIHODKI 31.976 21.000 32.642 0,04 102,1 155,4 665 11.642 

IV. PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 260.976 208.000 74.524 0,08 28,6 35,8 -186.452 -133.476 

B) ODHODKI SKUPAJ 90.845.914 91.611.990 92.098.716 100,00 101,4 100,5 1.252.803 486.726 

I. STROŠKI IZPLAČIL 
ZAPOSLENIM 50.763.909 50.483.610 50.529.885 54,86 99,5 100,1 -234.025 46.275 

a) Plače zaposlenih 40.084.428 39.894.220 39.960.172 43,39 99,7 100,2 -124.257 65.952 

b) Dajatve na plače 6.431.251 6.400.720 6.406.232 6,96 99,6 100,1 -25.019 5.512 

c) Drugi stroški dela 4.248.230 4.188.670 4.163.481 4,52 98,0 99,4 -84.748 -25.189 

II. STROŠKI MATERIALA 25.446.088 25.940.650 26.213.325 28,46 103,0 101,1 767.237 272.675 

a) Porabljena zdravila in 
zdravstveni material 20.100.354 20.178.100 20.745.923 22,53 103,2 102,8 645.569 567.823 

b) Porabljen nezdravstveni 
material 5.345.734 5.762.550 5.467.402 5,94 102,3 94,9 121.668 -295.148 

III. STROŠKI STORITEV 9.683.209 10.185.450 10.504.166 11,41 108,5 103,1 820.957 318.716 

a) Zdravstvene storitve 4.054.088 3.909.410 4.210.678 4,57 103,9 107,7 156.590 301.268 

b) Nezdravstvene storitve 5.629.121 6.276.040 6.293.488 6,83 111,8 100,3 664.367 17.448 

IV. AMORTIZACIJA 4.140.987 4.500.000 4.180.627 4,54 101,0 92,9 39.640 -319.373 

V. DRUGI STROŠKI 187.772 189.090 177.897 0,19 94,7 94,1 -9.875 -11.193 

VI. ODHODKI IZ 
FINANCIRANJA 305.453 87.690 98.183 0,11 32,1 112,0 -207.269 10.493 

VII. DRUGI ODHODKI 136.818 53.000 86.635 0,09 63,3 163,5 -50.183 33.635 

VIII. PREVREDNOTOVALNI 
ODHODKI 181.678 172.500 307.998 0,33 169,5 178,5 126.320 135.498 

C) RAZLIKA MED PRIHODKI 
IN ODHODKI 203.771 0 902.749           
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Iz podatkov je razvidno, da je višina celotnih realiziranih prihodkov v letu 2015 višja od višine 
celotnih realiziranih odhodkov in glede na to je izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 
902.749 €. 
 
Skupna realizirana višina prihodkov v letu 2015 je bila za  1,5 % višja od načrtovanih, višji od 
načrtovanih so bili tudi skupni odhodki (za 0,5 %). Ob primerjavi s preteklim letom 2014 
ugotovimo, da so bili v letu 2015 celotni  prihodki višji za 2,1 %, celotni odhodki pa so se v 
letu 2015 glede na preteklo leto 2014 povečali za 1,4 %.  Nižja rast odhodkov od prihodkov v 
letu 2015 glede na preteklo leto 2014 je omogočila pozitiven poslovni rezultat v letu 2015 in 
primerjalno tudi izboljšan poslovni rezultat.  
 
Pri obravnavi poslovnega rezultata v letu 2015 pa je potrebno upoštevati spremembo 
zakonodaje v letu 2010, ki se nanaša na prikazovanje prihodkov, ki so namenjeni pokrivanju 
stroškov amortizacije. V letu 2015 je bila vrednost amortizacije priznane v prihodkih za 
421.223 € večja kot vrednost obračunane amortizacije, ki se izkazuje v stroških; to je imelo 
neposreden vpliv s tega področja na poslovni rezultat v letu 2015.  
 
Ob izločitvi vpliva amortizacije v letu 2015 je bil dejansko ugotovljeni izid iz poslovanja v 
višini 481.526 €.  Slednje je tudi primerljivo z izdi poslovanja iz preteklih  let, ko  je imel 
obračun amortizacije nevtralen vpliv na poslovanje.   

 
Ob primerjavi realizacije prihodkov v letu 2015 s Finančnim načrtom 2015 je potrebno 
upoštevati, da so bila v Finančni načrt 2015 že vključena povečana amortizacijska sredstva, 
medtem ko  povečanje cen  s 1.7.2015 in višje plačilo citopatoloških storitev  ni bilo vključeno 
(Glej poglavje 4.2.) Iz tega naslova tudi delno izhaja preseganje realiziranih prihodkov v letu 
2015 v primerjavi z načrtovanimi.  
 
V Finančnem načrtu 2015 so bili za uravnoteženo poslovanje zastavljeni tudi ukrepi 
(večinoma je šlo za nadaljevanje ukrepov iz preteklih let), katerih realizacijo podajamo v 
okviru obravnave posameznih prihodkovnih oz. stroškovnih postavk. 
 
2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 
Tabela 49: Doseženi prihodki v letu 2015 in 2014 ter primerjava z planiranimi 2015 v € 

PRIHODKI 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 

Strukt. 
real. 
2015 

Ind. 
R15/ 
R14 

Ind. 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-R14 

Razlika 
R15-FN15 

a) iz obveznega zavarovanja 
(s specializacijami) 

75.098.152 76.088.120 77.092.249 82,89 102,7 101,3 1.994.097 1.004.129 

b) iz dodatnega prost. 
zavarovanja (komercialne 
zavarovalnice,ZZZS) 

9.856.059 9.999.070 10.294.054 11,07 104,4 103,0 437.994 294.984 

c) iz doplačil do polne cene 
zdravstvenih storitev, od 
nadstandardnih storitev, od 
samoplačnikov, od ostalih 
plačnikov in od konvencij   

862.792 846.800 866.332 0,93 100,4 102,3 3.539 19.532 

d) drugi prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev 

4.789.408 4.322.500 4.502.776 4,84 94,0 104,2 -286.632 180.276 

e) finančni prihodki 18.435 15.000 15.211 0,02 82,5 101,4 -3.224 211 

f) prihodki od prodaje blaga in 
materiala 

424.838 340.500 230.843 0,25 54,3 67,8 -193.994 -109.657 

SKUPAJ PRIHODKI 91.049.685 91.611.990 93.001.465 100,00 102,1 101,5 1.951.781 1.389.475 
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Celotni prihodki, doseženi v letu 2015, so znašali 93.001.465 €  in so bili za 2,1 % višji od 
doseženih v letu 2014 in za 1,5 % višji od načrtovanih. 
 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,87 %, prihodki od financiranja 0,02%, drugi 
(izredni) prihodki 0,04 %  in prevrednotovalni prihodki 0,08 % glede na celotne prihodke za 
leto 2015. 
 
Finančni prihodki so znašali 15.212 € in predstavljajo 0,02 % delež v celotnih prihodkih. 
Prejeli smo jih iz naslova zamudnih obresti, zaračunanih kupcem za prepozna plačila (15.130 
€), znesek 82 € pa predstavljajo pozitivne tečajne razlike. V primerjavi z letom 2014 je 
skupna višina prihodkov iz financiranja nižja za 3.223 €, predvsem zato, ker vezava 
morebitnih prostih likvidnostnih sredstev pri Zakladnici EZR ni bila racionalna – obrestna 
mera je bila nič. 
 
Po stanju na dan 31.12.2015 znašajo neplačani prihodki poslovnega leta 2015 v skupni 
vrednosti  5.289.962 €. 
 
Tabela 50: Struktura po vrstah terjatev na dan 31.12.2015 

Konto 
Vrednost terjatve  

v € z ddv 

Vrednost terjatve v €  
brez ddv –  

znesek prihodka 

120 - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 1.260.330,01 1.219.918,60 

121 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 57.143,66 57.143,66 

140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih 
uporabnikov proračuna države 

5.472,40 5.427,99 

141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih 
uporabnikov proračuna občine 

654,09 654,09 

142 - Kratkoročne terjatve do posrednih 
uporabnikov proračuna države 

324.450,17 309.809,99 

143 - Kratkoročne terjatve do posrednih 
uporabnikov proračuna občine 

59.733,45 59.180,39 

144 - Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ 3.644.625,58 3.637.827,49 

SKUPAJ 5.352.409,36 5.289.962,21 

 
V celotnem prihodku predstavljajo neplačani prihodki leta 2015  5,69%. Kot je razvidno iz 
tabele predstavlja največji delež neplačan prihodek s strani ZZZS, nato prihodek prejet s 
strani prostovoljnih zavarovalnic ter Bolnišnice Topolšica in Splošne bolnišnice Jesenice.   
 
Med prevrednotovalnimi prihodki (Tabela 51) se v  letu  2015 izkazuje nižja realizacija od 
načrtovane. Vzrok za razhajanje je v načrtovanem znesku, saj so bili ti prihodki načrtovani v 
veliki višini. Realizacija 2015 je tudi za polovico nižja od realizacije leta 2014, kar je posledica 
različne dinamike plačil kupcev, ki s svojimi plačili zamujajo. V letu 2014 so bili ti prihodki 
zaradi določenih enkratnih izterjav namreč razmeroma visoki (plačilo Bolnišnice Topolšica na 
osnovi izvršbe v višini 165.097,44 €, plačilo Adriatic Slovenica d.d.). Prevrednotovalni 
poslovni prihodki predstavljajo predvsem prihodke, ki so nastali s poplačilom terjatev, za 
katere je bil v preteklih letih  oblikovan popravek vrednosti in s tem tudi prevrednotovalni 
poslovni odhodki v tistem obdobju.  Popravek vrednosti je bil oblikovan zaradi nepriznavanja 
vsebine računov s strani prejemnikov računov  in tudi v primerih, ko plačniki svoje obveznosti 
niso poravnali v 60 dneh od zapadlosti računa. V letu 2015 je bil del teh računov plačan, kar 
predstavlja prevrednotovalne prihodke leta 2015. 10 poslovnih partnerjev je v letu 2015 
plačalo skupni znesek terjatev večji kot 1.000,00 €, za katere so nastali prevrednotovalni 
prihodki v višini 31.279,08 €. Gre predvsem za plačila s strani Term Dobrna, nekaterih 
pogrebnih služb, podjetja Unior Kovaška industrija d.d., Adriatic Slovenica d.d., ter ostalih 
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partnerjev (tudi na podlagi izvršb). 375 kupcev pa je posamično plačalo manj kot 1.000,00 €, 
iz česar so nastali prevrednotovalni prihodki v višini  42.697,56 €.  
 
Strukturo in dosežene prihodke po posameznih vrstah prihodkov v nadaljevanju 
razčlenjujemo in podajamo obrazložitve.  

 
Tabela 51: Realizacija posameznih vrst  prihodkov v obdobju 1-12 2015 v primerjavi z 
realizacijo 1-12 2014 in Finančnim načrtom 2015 v € 

Elementi bilance uspeha 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

R15/R14 
Indeks 

R15/FN15 
Razlika 

R15-FN15 

A) PRIHODKI SKUPAJ 91.049.685 91.611.990 93.001.465 102,1 101,5 1.389.475 

I. PRIHODKI IZ POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 

90.738.298 91.367.990 92.879.088 102,4 101,7 1.511.098 

a) PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA 
JAVNE SLUŽBE 

86.854.797 87.924.090 89.254.614 102,8 101,5 1.330.524 

   1. Prihodki iz programa ZZZS 81.387.885 82.580.730 84.171.492 103,4 101,9 1.590.762 

   2. Drugi prihodki iz javne službe 5.466.912 5.343.360 5.083.122 93,0 95,1 -260.238 

b) PRIHODKI IZ TRŽNE 
DEJAVNOSTI 

3.883.500 3.443.900 3.624.475 93,3 105,2 180.575 

II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA 18.435 15.000 15.211 82,5 101,4 211 

III. DRUGI PRIHODKI 31.976 21.000 32.642 102,1 155,4 11.642 

IV. PREVREDNOTOVALNI POSL. 
PRIHODKI 

260.976 208.000 74.524 28,6 35,8 -133.476 

 

Prihodki iz opravljanja javne službe - Prihodki iz programa ZZZS 
 
Večinski delež prihodkov  predstavljajo prihodki iz programa ZZZS, ki v letu 2015 zavzemajo 
90,5 % celotnih prihodkov. 
 
Tabela 52: Realizacija prihodkov iz programa ZZZS v obdobju 1-12 2015 v primerjavi z 
realizacijo 1-12 2014 in Finančnim načrtom 2015 v € 

  

Realizacija 
2014 

Finančni 
načrt 2015 

Realizacija 
2015 

Indeks 
R15/ 
R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-FN15 

1. PRIHODKI IZ PROGRAMA 
ZZZS 

81.387.885 82.580.730 84.171.492 103,4 101,9 1.590.762 

- Obvezno zdravstveno 
zavarovanje 

68.106.773 68.963.660 70.326.262 103,3 102,0 1.362.602 

- Prostovoljno zdr.zavarovanje 
in doplačila 

  9.584.116   9.717.070  9.949.900 103,8 102,4    232.830 

- Draga zdravila - lista A in B 
(OZZ+PZZ) 

  3.696.996   3.900.000  3.895.330 105,4 99,9      -4.670 

 
Prihodki iz programa ZZZS so v obdobju 1-12 2015 presegli s Finančnim načrtom 2015 
načrtovano vrednost za 1,9 % oz. za 1.590.762 €. Preseganje izhaja iz naslova preseganja 
skupne pogodbene vrednosti programa akutne obravnave iz končnega obračuna 2015 ter iz 
povečanja cen storitev in povečanim plačilom citopatoloških storitev na podlagi Splošnega 
dogovora 2015 (oboje ni bilo vključeno v Finančni načrt 2015). Razvidno je, da so z večjim 
indeksom preseženi prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (za 2,4 %), saj so 
bili s strani prostovoljnih zavarovalnic plačani tudi realizirani viški programov nad pogodbeno 
dogovorjenim programom ZZZS.  
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Drugi prihodki iz opravljanja  javne službe 
 
Tabela 53: Realizacija drugih prihodkov iz javne službe v obdobju 1-12 2015 v primerjavi z 
realizacijo 1-12 2014 in Finančnim načrtom 2015 v € 

  

Realizacija 
2014 

Finančni 
načrt 2015 

Realizacija 
2015 

Indeks 
R15/ 
R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-FN15 

  2. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNE 
SLUŽBE 

5.466.912 5.343.360 5.083.122 93,0 95,1 -260.238 

- Razlika med priznano in 
obrač.amortizacijo 

342.079 0 0 0,0   0 

- Refundacije specializacij 3.294.789 3.578.460 3.294.765 100,0 92,1 -283.695 

- Refundacije pripravništev 687.949 652.850 583.622 84,8 89,4 -69.228 

- Ostali prih.iz zdravstvenih 
stor.javne službe 

815.023 774.000 855.029 104,9 110,5 81.029 

- Ostali prihodki iz opravljanja 
javne službe 

327.072 338.050 349.707 106,9 103,4 11.657 

Skupna realizirana višina drugih prihodkov iz javne službe v letu 2015 je nižja od načrtovane 
za 4,9 %. Vzrok za nedoseganje je v nižji vrednosti refundacij specializacij in pripravništev od 
načrtovanih zaradi nižjega števila zaposlenih refundiranih delavcev od načrtovanega (glej 
poglavje 2.2.1. – stroški dela in kadrovsko področje – poglavje 14.1).  Sicer pa je skupna 
višina doseženih drugih prihodkov iz javne službe v letu 2015 za 7 % nižja od realizacije iz 
leta 2014. Vzrok za to je predvsem v postavki »razlika med priznano in obračunano 
amortizacijo«, za kar podajamo komentar v naslednjem odstavku. 
 
V skladu s 16. členom pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov  so se v preteklosti, 
če je znesek za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je vračunan v vrednost prodanih storitev 
ali proizvodov obračunskega obdobja, presegal znesek stroškov amortizacije tega 
obračunskega obdobja, za razliko prihodki kot namenski prihodki prenesli prek dolgoročnih 
časovnih razmejitev v naslednje obračunsko obdobje.  V prihodkih prejeta sredstva za 
namene pokrivanja stroškov amortizacije so v letu 2005, 2006,  2007, 2008 in 2009 presegla 
dejansko obračunano amortizacijo, ki jo bolnišnica obračunava v skladu z veljavno 
zakonodajo. Zaradi navedenega je bolnišnica v skladu z zakonodajo razliko prihodkov  
dolgoročno razmejila. V letu 2010, 2011, 2012  2013 in 2014  je strošek obračunane 
amortizacije presegel vrednost  prejetih sredstev za namene pokrivanja stroškov 
amortizacije, zato je bolnišnica v skladu z zakonodajo del dolgoročno odloženih prihodkov 
prenesla med prihodke tistega poslovnega leta. Tako je po stanju na dan 31.12.2013 ostalo 
razmejenih še 342.079,25 €, ki smo jih v celoti prenesli med prihodke poslovnega leta 2014 
in se tudi izkazuje v podatkih za leto 2014. Za leto 2015 teh razmejenih dolgoročnih  
prihodkov iz preteklih let ne izkazujemo več, zato jih tudi že nismo   načrtovali.  

Ostali prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe ter iz opravljanja javne službe, razvidni iz 
tabele 53 dosegajo oz. presegajo načrtovane vrednosti. Podrobno jih razčlenjujemo v 
nadaljevanju. 
 
Tabela 54: Realizacija ostalih prihodkov iz zdravstvenih storitev  javne službe v obdobju 1-12 
2015 v primerjavi z realizacijo 1-12 2014 in Finančnim načrtom 2015 v € 

Postavka prihodkov 
Realizacija 

2014 

Finančni 
načrt 
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks 
R15/ 
R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-
FN15 

Ostali prihodki iz zdravstvenih storitev 
javne službe 

815.023 774.000 855.029 104,9 110,5 81.029 

- storitve za ministrstva, sodišča, 
upravne enote 

20.803 14.000 17.738 85,3 126,7 3.738 
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Postavka prihodkov 
Realizacija 

2014 

Finančni 
načrt 
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks 
R15/ 
R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-
FN15 

- preskrba s krvjo, krvnimi pripravki 217.123 200.000 232.059 106,9 116,0 32.059 

- transplantati 23.523 20.000 62.681 266,5 313,4 42.681 

- konvencije 553.574 540.000 542.551 98,0 100,5 2.551 

 
Izreden porast v navedenih prihodkih iz tabele 54 je razviden na področju transplantacijske 
dejavnosti, kjer smo v letu 2015 imeli povečano število donorjev (8 v letu 2015). Večja od 
načrtovanega je bila tudi prodaja krvne plazme Zavodu za transfuzijsko medicino (ZTM) za 
nadaljnjo predelavo  iz naslova sklenjene  pogodbe.  Prav tako je razviden tudi višji prihodek 
od načrtovanega na prvi postavki prihodkov iz zgornje tabele (storitve za ministrstva, 
sodišča, upravne enote), ki sicer zajema plačilo za storitve odvzema krvi na alkohol in plačilo 
storitev za paciente, ki jih plača Ministrstvo za zdravje. 
 
Tabela 55: Realizacija ostalih prihodkov iz opravljanja  javne službe v obdobju 1-12 2015 v 
primerjavi z realizacijo 1-12 2014 in Finančnim načrtom 2015 v € 

Postavka prihodkov 

Realizacija 
2014 

Finančni 
načrt 
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks 
R15/ 
R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-
FN15 

Ostali prih. iz opravljanja javne službe 327.072 338.050 349.707 106,9 103,4 11.657 

- donacije 178.964 200.000 187.897 105,0 93,9 -12.103 

- sofinanciranja 43.538 55.000 36.155 83,0 65,7 -18.845 

- občasni prihodki iz naslova 
kadra-javna dela, eu 

90.472 78.050 77.560 85,7 99,4 -490 

- drugo  14.098 5.000 48.094 341,2 961,9 43.094 

 
Med skupinami prihodkov iz tabele 55 zavzemajo večinski delež pridobljene donacije za 
strokovno izpopolnjevanje. Slednje so bile v letu 2015 nekoliko nižje od načrtovanih, so pa 
presegle višino iz preteklega leta 2014. Glede donacij podajamo obrazložitev v poglavju 
12.1.3. – izobraževanje). 
 
Prihodki iz sofinanciranja zavzemajo sofinaciranje za znanstveno raziskovalno dejavnost, 
nakup znanstvene literature ter sofinanciranje raznih projektov in aktivnosti. V letu so bili nižji 
od načrtovanih iz naslova sofinanciranja zaradi manjše vrednosti sofinanciranja znanstvene 
literature kot v letu 2014. Pri prihodkih iz sofinanciranja iz naslova kadra-javna dela, pa 
prihaja do manjše vrednosti zaradi obračuna stroškov (malica, potni stroški) posameznikov 
vključenih v javna dela. 
 
V postavko »drugo« umeščamo v letu 2015 znesek za odškodnino (nenačrtovano) v znesku 
41.701,54 €, ki smo ga izstavili izvajalcu (NGD, gradbeni inženiring, d.o.o.) zaradi škode, ki 
je nastala zaradi zamud pri opravljanju del oz. obnovi na ginekološko-porodniškem oddelku.  
 
Prihodki iz naslova tržne dejavnosti 
 
Tabela 56: Realizirani prihodki iz tržne dejavnosti v obdobju 1-12 2015 v primerjavi s 
Finančnim načrtom 2015 in realizacijo 1-12 2014 v € 

Postavka prihodkov 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 

Indeks 
R15/ 
R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-
FN15 

B. Prihodki tržne dejavnosti 3.883.500 3.443.900 3.624.475 93,3 105,2 180.575 

  1) Prihodki iz zdravstvenih 
storitev tržne dejavnosti 

1.202.130 1.094.600 1.167.405 97,1 106,7 72.805 

  2) Prihodki iz nezdravstvenih 
storitev tržne dejavnosti 

2.681.370 2.349.300 2.457.070 91,6 104,6 107.770 
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Iz podatkov je razvidno, da je bila  skupna višina realiziranih prihodkov iz tržne dejavnosti 
v letu  2015 višja od načrtovane za 5,2 %. V primerjavi s preteklim letom 2014 pa so bili 
doseženi skupni prihodki iz trga nižji za 6,7 %, znižanje (sicer še večje od doseženega) je 
bilo zaradi znanih  vzrokov predvideno že s Finančnim načrtom 2015. 
 
Tabela 57: Realizirani prihodki iz zdravstvenih storitev tržne dejavnosti v obdobju 1-12 2015 
v primerjavi s Finančnim načrtom 2015 in realizacijo 1-12 2014 v € 

Postavka prihodkov 
Realizacija 

2014 
Finančni načrt 

2015 
Realizacija 

2015 

Indeks 
R15/ 
R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-FN15 

  1) Prihodki iz zdravstvenih 
storitev tržne dejavnosti 

1.202.130 1.094.600 1.167.405 97,1 106,7 72.805 

- storitve patomorfologije in 
citologije 

676.073 580.000 615.279 91,0 106,1 35.279 

- storitve laboratorijske 
diagnostike in ostalo 

168.023 164.000 193.119 114,9 117,8 29.119 

- storitve transfuziološke 
dejavnosti 

76.409 75.000 72.127 94,4 96,2 -2.873 

- samoplačniki (domači in 
tuji) 

158.712 155.000 137.511 86,6 88,7 -17.489 

- samoplačniki robotska 
kirurgija 

45.000 45.000 72.000 160,0 160,0 27.000 

- spremstvo pri porodu in 
nadstandard 

34.964 34.800 34.315 98,1 98,6 -485 

- druge zdravstvene 
storitve 

42.949 40.800 43.053 100,2 105,5 2.253 

 
Na skupno znižano višino načrtovanih prihodkov iz zdravstvenih storitev tržne dejavnosti v 
letu 2015 je najbolj vplivalo dejstvo, da je SB Celje prenehala z mesecem februarjem 2015 
izvajati sanitarne obdukcije. Glede na to so bili predvideni tudi znižani prihodki storitev 
patomorfologije in citologije. Dejansko doseženi prihodki dejavnosti patomorfologije in 
citologije pa so  ob koncu leta 2015 presegli načrtovano vrednost za 6,1 %. Vzrok je v 
večjem številu izvedenih kliničnih obdukcij v letu 2015, ki so jih pri nas naročili zunanji 
partnerji (Bolnišnica Topolšica in Splošna bolnišnica Trbovlje). Višji prihodki od načrtovanih 
so razvidni tudi na področju storitev laboratorijske diagnostike (centralni laboratorij) zaradi 
večjega števila opravljenih preiskav (obrazložitev v poglavju 4.2.3.). Na področju 
transfuziološke dejavnosti so sicer razvidni manjši prihodki iz tržne dejavnosti prodaje 
storitev javnim zdravstvenim zavodom in zasebnikom (gre za opravljanje laboratorijskih 
storitev). Sicer pa so skupni prihodki transfuziološke dejavnosti ob upoštevanju prodaje 
Zavodu za transfuzijsko medicino in bolnišnicam višji v letu 2015 kot 2014 (prikazani so v 
okviru javne službe).  
 
Izrazito višji prihodki od načrtovanih so razvidni na področju samoplačniškega trženja 
robotske kirurgije (namesto načrtovanih 5 smo  realizirali 8 samoplačniških posegov), 
nekoliko nižji pa je prihodek od drugih samoplačniških storitev. Med drugimi zdravstvenimi 
storitvami ugotavljamo večje prihodke iz nadstandardnih namestitev.  Načrtovanih prihodkov 
pa nismo dosegli pri prispevkih partnerjev pri porodih, nekaj na račun manjšega števila 
porodov, nekaj pa zaradi ukinitve plačevanja prispevka za spremstvo pri porodu od 18. 
novembra 2015 dalje. 
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Tabela 58: Realizirani prihodki iz nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti v obdobju 1-12 
2015 v primerjavi s Finančnim načrtom 2015 in realizacijo 1-12 2014 v € 

Postavka prihodkov 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 

Indeks 
R15/ 
R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-FN15 

2) Prih. iz nezdravstvenih 
storitev tržne dejavnosti 

2.681.370 2.349.300 2.457.070 91,6 104,6 107.770 

- gostinstvo, prehrana 938.845 930.000 926.141 98,6 99,6 -3.859 

- storitve pralnice 279.533 250.000 265.877 95,1 106,4 15.877 

- prihodki iz naslova 
proizvodnje električne 
energije 

579.319 567.400 591.109 102,0 104,2 23.709 

- najemnine nepremičnin 129.032 125.000 122.449 94,9 98,0 -2.551 

- praktična usposabljanja, 
TPO, strokovni izpiti 

68.489 66.000 78.658 114,8 119,2 12.658 

- storitve patologije 30.065 25.000 25.793 85,8 103,2 793 

- nadomestilo za postavitev 
avtomatov za napitke in 
prigrizke 

50.787 50.000 54.400 107,1 108,8 4.400 

- nagrade RS za invalide in 
zadržani prisp.po ZZRZI 

177.032 0 0 0,0   0 

- klinično preizkušanje zdravil 230.860 150.000 194.709 84,3 129,8 44.709 

- parkirnine 60.258 65.000 47.944 79,6 73,8 -17.056 

- povrnitev administrativnih 
stroškov 

63.359 60.500 75.866 119,7 125,4 15.366 

- ostale nezdravstvene stor. 73.792 60.400 74.124 100,4 122,7 13.724 

 
Tudi na področju nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti so bili v letu 2015 načrtovani nižji 
prihodki od realiziranih, glavnina le-tega je bila iz vzroka ukinitve prihodkov iz naslova 
nagrade RS za invalide in zadržanih prispevkov.  Glede na znane okoliščine pa so bile za 
leto 2015 načrtovane nižje od doseženih iz leta 2014 tudi druge vrste prihodkov iz 
nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti.  
 
Skupna dosežena višina prihodkov iz nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti je bila v letu 
2015 nižja od realizirane iz preteklega leta za 8,4 %, vendar pa je bilo znižanje nižje kot smo 
ga načrtovali. Razvidno namreč je, da je bila skupna višina obravnavanih prihodkov v letu 
2015 za 4,6 % višja od načrtovanih. Na večini segmentov so bile načrtovane vrednosti 
prihodkov v letu 2015 presežene, ali pa so bile izredno blizu načrtovanim. Bistveno nižje od 
načrtovanih so bili prihodki iz naslova parkirnin, saj jih zaradi odločbe tržnega inšpektorata in 
zahteve po doregistraciji dejavnosti skoraj polovico leta nismo zaračunavali.          
 
SB Celje že vrsto let na trgu ponuja tudi storitve pranja perila. Večinski delež na tem 
področju predstavlja prihodek iz pranja za SB Jesenice. Poleg tega peremo perilo tudi za 
Psihiatrično bolnišnico Vojnik. Prav iz tega naslova pa smo v Finančnem načrtu 2015  
predvidevali nižje prihodke pralnice, saj nam je s 30. 4. 2015 potekla pogodba o opravljanju 
storitev pranja perila za to bolnišnico. Ker je poslovno sodelovanje z javnimi zavodi predmet 
javnega naročila namreč ni bilo gotovo, da bomo poslovno sodelovanje uspeli pridobiti tudi 
na novem javnem razpisu. Na javnem razpisu Psihiatrične bolnišnice Vojnik pa smo uspeli 
ponovno pridobiti posel in skleniti pogodbo za naslednja štiri  leta, zato so prihodki pralnice  v 
primerjavi s planom iz Finančnega načrta 2015 višji. 
 
Prihodki za klinično preizkušanje zdravil so odvisni od povpraševanja po teh storitvah s strani 
farmacevtskih podjetij in pripravljenosti zdravstvenega osebja v bolnišnici po izvajanju 
takšnega preskušanja. Ko so pogodbe o sodelovanju na tem področju sklenjene, je samo 
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vključevanje pacientov v klinično preskušanje odvisno od primernosti in pripravljenosti 
pacientov za sodelovanje v teh preskušanjih. Zato je tudi dinamika izvajanja večletnih 
pogodb ob sami sklenitvi zelo nepredvidljiva, posledično temu pa tudi načrtovanje teh 
prihodkov.  Klinično preskušanje zdravil je bilo za leto 2015 načrtovano  na podlagi 
doseženih prihodkov leta 2014  Realizacija teh prihodkov pa bistveno odstopa od 
načrtovanih predvsem zaradi  izvajanja  enega  obsežnejšega kliničnega preskušanja.   
Iz podatkov je razvidno, da je realizirana višina prihodkov iz naslova praktičnega 
usposabljanja, temeljnih postopkov oživljanja (TPO), strokovnih izpitov v obdobju 1-12 2015 
za 19,18 % višja od načrtovanih. Preseganje načrtovanih prihodkov iz naslova strokovnih 
izpitov in TPO je zaradi porasta opravljanja strokovnih izpitov v SB Celje kot pooblaščenem 
zavodu za opravljanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev s srednjo 
strokovno izobrazbo. Le teh je bilo 54 več kot leto poprej.  
 
Prihodki iz naslova proizvodnje električne energije v letu 2015 zajemajo dve vrsti prihodkov:  

- prihodki iz prodaje električne energije v višini 67.324 €, 
- prihodki iz pridobljenih obratovalnih podpor v višini 523.767 €.  

 
Prihodki iz prodaje električne energije so v letu 2015 nekoliko nižji od načrtovanih, prihodki iz 
obratovalnih podpor pa višji od načrtovanih. Slednje je tudi prispevalo k skupnemu 
preseganju načrtovanih prihodkov iz naslova proizvodnje električne energije v letu 2015. 
Glede na obratovanje SPTE (Soproizvodnja toplote in električne energije) in proizvedeno 
električno energijo določa Javna agencija RS za energijo višino obratovalnih podpor, ki je 
bila v letu 2015 za 2 % višja kot v letu 2014. Glede na to so izkazani tudi višji prihodki iz 
naslova proizvodnje električne energije.  
 
SPTE je v letu 2015 obratovala 8.686 ur, kar je 0,3% manj kot v letu 2014. Prodali smo za 
dobrih 8% manj električne energije kot v letu 2014, ker smo jo porabili za lastne potrebe 
predvsem v času vročinskega vala za hlajenje bolnišnice zaradi česar so tudi prihodki od 
prodaje manjši  za 8% od planiranih. SPTE je v letu 2015  proizvedla 8.486 MWh električne 
energije, kar je za 1%več kot v letu 2014. Obratovalne podpora na (€/MWh), ki jo določa 
Javna agencija RS za energijo, je bila za 2% večja kot v letu 2014. Vse skupaj rezultira v 
večjem prihodku od načrtovanega iz naslova prihodkov od obratovalnih podpor oz. prihodkov 
SPTE. 

 
Višji prihodek od načrtovanega se izkazuje tudi na postavki »povrnitev adminstrativnih 
stroškov«. Tovrstni prihodki v večinskem deležu zavzemajo povrnitev administrativnih 
stroškov s strani prostovoljnih zavarovalnic. Višji prihodek v letu v okviru te skupine 
prihodkov pa nastaja iz naslova povečanega prihodka za sponzorstvo pri organizaciji 
strokovnih srečanj.  
 
V letu 2015 je razviden tudi realizirani višji prihodek iz naslova avtomatov za napitke in 
prigrizke. V letu 2015 je bil izveden nov javni razpis, v okviru katerega smo pridobili 
ugodnejšega ponudnika na tem področju. 
 
UKREPI Z REALIZACIJO V OBODBJU 1-12 2015: 
 
UKREP 2015/01: Doseganje načrtovanih programov obsega dela do ZZZS v letu 2015  
Aktivnost: Redno spremljanje realizacije programa v primerjavi s planiranim obsegom, 
obveščanje vseh odgovornih o doseganju obsega dela, odpravljanje razlogov za 
nedoseganje programov, prestrukturiranje programov, aktivnosti nad popolnostjo in 
pravilnostjo zajema podatkov po sistemu SPP in spremljanje realizirane povprečne uteži. 
Finančni učinek: Dosežena celotna planirana višina prihodkov s strani ZZZS 
Odgovorne osebe: strokovni direktor, predstojniki oddelkov, pom. dir. za ekonomiko, 
predsednik komisije za SPP, vodja zdravstvene administracije 
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Rok: december 2015 
Realizacija 1 – 12 2015:  Glej poglavje 4.2.  
 

UKREP 2015/02: Nadzor nad evidentiranjem zdravstvenih storitev 
Aktivnost: Kontinuirano vzpostavljanje in izvajanje dodatnih notranjih kontrol za zagotovitev 
pravilnega in popolnega evidentiranja zdravstvenih storitev v BIRPIS21 v skladu z navodili za 
evidentiranje in njihovimi spremembami 
Finančni učinek: Dosežena celotna planirana višina prihodkov s strani ZZZS 
Odgovorne osebe: strokovni direktor, predstojniki oddelkov, vodja zdravstvene 
administracije, pom. dir. za ekonomiko, predsednik komisije za SPP 
Rok: december 2015 
Realizacija 1 – 12 2015: V spremljanem obdobju ne beležimo evidentiranih večjih 
nepravilnosti pri evidentiranju zdravstvenih storitev. Z nadzori ZZZS so bile ugotovljene 
posamezne nepravilnosti, ki jih sproti odpravljamo. 

 
UKREP 2015/03: Povečana realizacija programa aplikacij internistične onkologije v 
letu 2015 
Aktivnosti: Sodelovanje z OI Ljubljana, ZZZS in Ministrstvom za zdravje za povečan priliv 
bolnikov za aplikacije v SB Celje 
Finančni učinek: Doseganje načrtovanih prihodkov ZZZS 
Odgovorne osebe: strokovni direktor, direktor, vodja Odseka internistične onkologije v SB 
Celje 
Rok: december 2015 
Realizacija 1 – 12 2015: Pri programu sistemskega zdravljenja karcinoma dojke smo 
realizirali 324 primerov, kar je 31 več kot v enakem obdobju lani oz. 81% dogovorjenega 
programa na sesatnku z vodstvom OI. Izrazito povečanje pa beležimo pri karcinomu 
debelega črevesja in danke, kjer smo realizirali 262 primerov oz. kar 232 več kot 2014 in za 
več kot 3 krat presegli dogovorjene primere z OI. Pred kratkim je tudi zaključena investicija v 
sistem telekonference, tako, da planiramo na dodatno povečevanje programov, saj bo 
posledično zagotovljena dodatna komunikacija s konziliji na OI, kjer se odreja lokacija 
prejemanja terapije. 

 
UKREP 2015/04: Doseganje načrtovanih prihodkov refundiranih zdravil (lista A in B) 
Aktivnost 1: Spremljanje novosti oz. sprememb na listi »A« in listi »B« (draga bolnišnična 
zdravila) in vzpostavitev učinkovitega  sistema za takojšnje uvajanje sprememb v prakso  
Aktivnost 2: Kontrola nad zaračunavanjem dragih zdravil v primerjavi s porabljenimi zdravili iz 
bolnišnične lekarne 
Finančni učinek: Dosežena celotna planirana višina prihodkov refundiranih zdravil 
Odgovorne osebe: pom. dir. za ekonomiko, predstojnik Lekarne, predstojniki oddelkov  
Realizacija 1 – 12 2015: Ukrep je realiziran, prihodki so v okviru načrtovanih. Spremenila pa 
se je struktura v višini doseženih prihodkov iz liste A in B – povečal se je delež liste A 
(nanaša se na ambulantne obravnave, zmanjšal pa delež liste B (nanaša se na hospitalne 
obravnave).  
 
UKREP 2015/05: Aktivno spremljanje strukture terjatev oz. kupcev 
Aktivnosti: Organiziranje procesa dela, ki bo zagotovil plačilo storitev pacientov (ki nimajo 
sklenjenega zavarovanja) takoj po zaključku obravnave.  Aktivna izterjava zapadlih terjatev. 
Finančni učinek: 41.007 € 
Odgovorne osebe: pomočnik direktorja za finance in računovodstvo, vodja finančne službe 
Rok: december 2015 
Realizacija 1 – 12 2015: V tem obdobju smo paciente in ostale kupce z zapadlimi terjatvami 
redno opominjali vsaka dva meseca. Dodatno smo telefonsko kontaktirali  s kupci, ki so 
pravne osebe. V tem obdobju smo v izvršbe  vložili 582 računov v skupini vrednosti  
66.111,86 €. 
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2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 
Celotni bilančno izkazani odhodki, realizirani v letu 2015, so v višini 92.098.718  € in so bili 
za 1,4 % višji od doseženih v letu 2014  ter za 0,5 % višji od načrtovanih.  
 
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,56%, finančni odhodki  0,11%, drugi odhodki in 
prevrednotovalni odhodki pa 0,33 % glede na celotne odhodke za leto 2015. 
 
Poročilo o realizaciji posameznih vrst odhodkov v  obdobju 1-12 2015 v primerjavi z 
načrtovanimi iz Finančnega načrta 2015 in realiziranimi iz obdobja 1-12 2014 z 
obrazložitvami odstopanj podajamo na osnovi ključnih vrst stroškov iz Tabele 59.   
 
Tabela 59: Realizacija ključnih vrst stroškov v letu  2015 v primerjavi s Finančnim načrtom 
2015 in realizacijo 2014 

ELEMENTI BILANCE 
USPEHA 

Realizacija 
2014 

Finančni 
načrt 2015 

Realizacija 
2015 

Strukt. 
real. 
2015 

Ind. 
R15/ 
R14 

Ind. 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-R14 

Razlika 
R15-
FN15 

ODHODKI SKUPAJ 90.845.914 91.611.990 92.098.716 100,00 101,4 100,5 1.252.803 486.726 

A   Stroški dela 52.596.005 52.373.730 52.445.682 56,95 99,7 100,1 -150.322 71.952 

A1 Izplačilo bto II s povračili 
stroškov zaposlenim 50.763.909 50.483.610 50.529.885 54,86 99,5 100,1 -234.025 46.275 

A2 Stroški ostalih oblik dela 1.324.727 1.244.460 1.263.668 1,37 95,4 101,5 -61.058 19.208 

A3 Strokovna izobraževanja in 
izpopolnjevanja 455.193 594.180 595.071 0,65 130,7 100,1 139.878 891 

A4 Zdravstveni pregledi 
zaposlenih 52.175 51.480 57.058 0,06 109,4 110,8 4.883 5.578 

B   Zdravstveni material in 
med.plini 20.100.354 20.178.100 20.745.923 22,53 103,2 102,8 645.569 567.823 

C   Živila 1.186.667 1.200.000 1.137.632 1,24 95,9 94,8 -49.035 -62.368 

D   Vzdrževanje 2.374.869 2.736.200 2.636.877 2,86 111,0 96,4 262.008 -99.323 

D1 Material za vzdrževanje 196.896 210.000 220.607 0,24 112,0 105,1 23.711 10.607 

D2 Storitve vzdrževanja 2.177.973 2.526.200 2.416.270 2,62 110,9 95,6 238.297 -109.930 

E   Laboratorijske stor. 
zunanjih 3.062.063 2.900.000 3.293.778 3,58 107,6 113,6 231.716 393.778 

F   Energija, voda 1.890.822 2.222.500 2.017.865 2,19 106,7 90,8 127.042 -204.635 

G   Amortizacija 4.140.987 4.500.000 4.180.627 4,54 101,0 92,9 39.640 -319.373 

H   Vsi drugi odhodki 5.494.148 5.501.460 5.640.332 6,12 102,7 102,5 146.184 138.872 

H1 Stroški materiala 2.071.349 2.130.050 2.091.298 2,27 101,0 98,2 19.949 -38.752 

H2 Stroški storitev 2.611.078 2.869.130 2.878.320 3,13 110,2 100,3 267.242 9.190 

H3 Ostali stroški 811.721 502.280 670.714 0,73 82,6 133,5 -141.007 168.434 

H3.1 Drugi stroški 187.772 189.090 177.897 0,19 94,7 94,1 -9.875 -11.193 

H3.2 Finančni odhodki 305.453 87.690 98.183 0,11 32,1 112,0 -207.269 10.493 

H3.3 Drugi odhodki 136.818 53.000 86.635 0,09 63,3 163,5 -50.183 33.635 

H3.4 Prevrednotovalni odhodki 181.678 172.500 307.998 0,33 169,5 178,5 126.320 135.498 
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2.2.1. Stroški blaga, materiala in storitev 
 
Tabela 60: Realizacija stroškov materiala in storitev v letu 2015 v primerjavi z realizacijo 
2014 in Finančnim načrtom 2015 

ELEMENTI BILANCE USPEHA 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 

Strukt. 
real. 
2015 

Ind. 
R15/ 
R14 

Ind. 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-R14 

Razlika 
R15-
FN15 

STROŠKI MATERIALA IN  
STORITEV 

35.129.297 36.126.100 36.717.491 100,00 104,5 101,6 1.588.194 591.391 

   - stroški materiala 25.446.088 25.940.650 26.213.325 71,39 103,0 101,1 767.237 272.675 

   - stroški storitev 9.683.209 10.185.450 10.504.166 28,61 108,5 103,1 820.957 318.716 

 
Stroški blaga, materiala in storitev  (AOP 871) so v letu 2015 znašali 36.717.491 € in so bili 
za 4,5 % višji od doseženih v letu 2014 in za 1,6 % višji od načrtovanih. Delež stroškov 
blaga, materiala in storitev  v celotnih odhodkih leta 2015 znaša 39,87%.  
 
STROŠKI MATERIALA 
 
Tabela 61: Realizacija stroškov materiala in storitev v letu 2015 v primerjavi z realizacijo 
2014 in Finančnim načrtom 2015 

ELEMENTI BILANCE 
USPEHA 

Realizacija 
2014 

Finančni 
načrt 2015 

Realizacija 
2015 

Strukt. 
real. 
2015 

Ind. 
R15/ 
R14 

Ind. 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-R14 

Razlika 
R15-
FN15 

STROŠKI MATERIALA 25.446.088 25.940.650 26.213.325 100,00 103,0 101,1 767.237 272.675 

   - zdravila, zdravstveni 
material in medicinski plini      

20.100.354 20.178.100 20.745.923 79,14 103,2 102,8 645.569 567.823 

   - nezdravstveni material 5.345.734 5.762.550 5.467.402 20,86 102,3 94,9 121.668 -295.148 

 
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2015 znašali 26.213.325 
€ in so bili za 3 % višji od doseženih v letu 2014 in za 1,1 % višji od načrtovanih. Delež 
stroškov materiala v letu 2014  glede na celotne odhodke zavoda znaša 28,46 %. 

 
Ugotavljamo, da so skupni stroški  zdravil in zdravstvenega materiala z medicinskimi plini v 
letu 2015 presegli načrtovane  okvire, medtem ko so stroški za nezdravstveni material nižji 
od načrtovanih. 
 
Zdravila in zdravstveni material skupaj z medicinskimi plini predstavljajo v letu 2015 med 
stroški materiala 79,14 % vseh stroškov. V letu 2015 ugotavljamo, da so medicinski plini v 
okviru planiranih, medtem ko stroški zdravil in zdravstvenega materiala presegajo 
načrtovane okvire. Zato v nadaljevanju v tabelah podajamo obrazložitve stroškov zdravil in 
posameznih vrst zdravstvenih materialov skupaj z realizacijo ukrepov za obvladovanje teh 
stroškov, ki so bili zastavljeni v   Finančnem načrtu 2015.  
 
 
ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL 

 
Med stroški  materiala in storitev v SB Celje zavzemajo največji delež stroški zdravil in 
zdravstvenega materiala, ki sicer v vseh stroških bolnišnice predstavljajo več kakor 20 % 
celotnih odhodkov.   

 
 
 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 137 

 

 

Tabela 62: Realizacija posameznih skupin zdravstvenih materialov v letu 2015 v primerjavi z 
realizacijo 2014 in s Finančnim načrtom 2015 v € 

  

Realizacije 
2014 

Finančni 
načrt 2015 

Realizacije 
2015 

Indeksi Razlika 

R15/  
R14 

R15/    
FN15 

R15/     
R14 

R15/    
FN15 

A. Zdravila 8.918.221 9.001.000 9.375.876 105,13 104,16 457.655 374.876 

B. Zdravstveni material  11.039.517 11.034.100 11.227.912 101,71 101,76 188.395 193.812 

SKUPAJ (A + B) 19.957.738 20.035.100 20.603.788 103,24 102,84 646.050 568.688 

 
Iz podatkov je razvidno, da je bila realizirana višina stroška zdravil in zdravstvenega 
materiala višja za 2,84 % oz. za 568.852 € od načrtovanega s Finančnim načrtom 2015. 
Razvidno je, da je strošek zdravil presegel načrtovane okvire v večji meri (za 4,16 %) kot 
strošek zdravstvenega materiala (za 1,76 %).  
 
 

ZDRAVILA 
 
Tabela 63: Realizacija posameznih skupin zdravstvenih materialov v letu 2015 v primerjavi z 
realizacijo 2014 in s Finančnim načrtom 2015 

Naziv skupine Realizacije 
2014 

Finančni 
načrt 
2015 

Realizacije 
2015 

Indeksi Razlika 

R15/  
R14 

R15/    
FN15 

R15-  
R14 

R15-    
FN15 

ZDRAVILA 8.918.221 9.001.000 9.375.876 105,13 104,16 457.655 374.876 

1.  NEREFUNDIRANA 
ZDRAVILA 

5.221.225 5.101.000 5.479.488 104,95 107,42 258.263 378.488 

- zdravila iz krvi 272.543 279.780 359.700 131,98 128,57 87.157 79.920 

- zdravila ostalo  4.948.682 4.821.220 5.119.788 103,46 106,19 171.106 298.568 

2.  REFUNDIRANA 
ZDRAVILA 

3.696.996 3.900.000 3.896.388 105,39 99,91 199.392 -3.612 

2.1  zdravila lista "A"  502.922 600.000 826.679 164,38 137,78 323.757 226.679 

- zdravila iz krvi 
(Octagam) 

56.631 150.250 179.795 317,49 119,66 123.164 29.545 

- zdravila lista "A" (ostalo) 446.291 449.750 646.884 144,95 143,83 200.593 197.134 

2.2  zdravila lista "B"  3.194.074 3.300.000 3.069.709 96,11 93,02 -124.365 -230.291 

- zdravila  program VEGF 1.365.509 1.528.787 1.451.599 106,30 94,95 86.090 -77.188 

- zdravila iz krvi 
(Octagam) 

111.096 0 0 0,00   -111.096 0 

- zdravila lista "B" (ostalo) 1.717.469 1.771.213 1.618.109 94,21 91,36 -99.360 -153.103 

 
Celoten strošek zdravil razmejujemo na tiste vrste zdravil, ki so vključena v sestavni del cene 
(nerefundirana zdravila), in tista zdravila, ki se obračunavajo ZZZS posebej poleg same cene 
storitev v višini dejanske porabe oz. v celotni višini realizacije. Zdravila iz liste »A« so 
sestavni del Pogodbe ZZZS in se načrtujejo v sklopu ločeno zaračunljivega materiala ter se 
plačujejo s strani ZZZS v celotni višini realizirane porabe. Zdravila liste »B« niso vključena v 
okviru Pogodbe ZZZS, se pa zaračunavajo ZZZS posebej poleg cene storitev v višini celotne 
realizirane oz. porabljene višine.  
 
Iz tabele 63 je razvidno, da je bil v letu  2015 realizirani strošek nerefundiranih zdravil za 7,42 
% višji od načrtovanega, strošek refundiranih zdravil pa je bil v načrtovanih okvirih. 
 
Med refundiranimi zdravili ugotavljamo povečano porabo zdravil iz liste A, medtem ko 
zdravila iz liste B ne dosegajo vrednosti, ki je bila načrtovana. Na listi B ugotavljamo manjšo 
porabo zdravil, ki izhaja iz manjšega trenda rasti aplikacij VEGF od načrtovanega. 
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Ugotavljamo pa tudi manjšo porabo refundiranih zdravil (zdravljenje novotvorb) na področju 
dejavnosti  hematologije.  
 
Med nerefundiranimi zdravili v letu 2015 ugotavljamo največje odstopanje od načrtovane 
vrednosti v prvi polovici  letošnjega leta  na področju zdravil iz krvi (zdravila za bolezni krvi in 
krvotvornih organov). Vzrok za to je predvsem v  zdravilu Octagam, ki je v letu 2015 v celoti 
prešel iz liste B na listo A in glede na to, da se uporablja zdravilo še naprej tudi za 
hospitalizirane paciente, le-tega v letu 2015 ne moremo več zaračunavati zanje, temveč 
samo za tiste, kjer so možne ambulantne obravnave. Poleg tega pa v letu 2015 ugotavljamo  
povečano količinsko porabo zdravil iz krvi, tako zdravila Octagam kakor tudi humanih 
albuminov. Povečana poraba se izkazuje na Oddelku za hematologijo in onkologijo, 
Nevrološkem oddelku.  
 
Za leto 2015 je bila opravljena podrobna analiza porabe vseh vrst zdravil. V primerjavi s 
preteklim letom  se je  najbolj povečal strošek za zdravila za bolezni krvi in krvotvornih 
organov (ATC skupina B), najbolj pa se je zmanjšal strošek za zdravila za bolezni mišično-
skeletnega sistema (ATC skupina M). 
Povečali so se tudi stroški v skupini J – Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij.  V tej 
skupini sicer največji strošek predstavljajo zdravila za sistemsko zdravljenje bakterijskih 
infekcij (antibiotiki), vendar se je njihov strošek v primerjavi z lanskim letom znižal. Povečal 
pa se je predvsem strošek imunoglobulinov (Octagam, Privigen), antimikotikov (Cancidas) in 
zdravil za zdravljenje virusnih infekcij (Virolex, Valcyte, Cymeven). V vseh primerih gre za 
večjo porabo v primerjavi z enakim obdobjem lani. 
 

Sicer pa med zdravili največji strošek v letu  2015 predstavljajo zdravila z delovanjem na 
novotvorbe in imunomodulatorji (ATC skupina L). V to skupino spadajo predvsem 
refundirana zdravila, za katera SB Celje dobi povrnjene stroške. Povečanje je posledica 
večje porabe predvsem dveh zdravil - Remicade in Tysabri.  
 
 
UKREPI Z REALIZACIJO V OBODBJU 1-12 2015:  
 
UKREP 2015/06: SWITCH terapija 
Aktivnost: S sodelovanjem Komisije za zdravila, eksternimi in internimi izobraževanji in 
uvedbo rednega nadzora nad porabo znižati delež intravenoznih oblik antibiotikov za 5 % v 
primerjavi z enakim obdobjem v letu 2014. Zagotoviti izdelavo ustrezne računalniške 
aplikacije do 30. 6. 2015.  
Finančni učinek: 20.000 € 
Odgovorne osebe: strokovni direktor, predsednik komisije za zdravila, predstojnik Lekarne, 
predstojniki oddelkov 
Rok: december 2015 
Realizacija 1 – 12 2015: Zagotovili smo eksterno strokovno izobraževanje s področja 
predpisovanja protimikrobnih zdravil, ki se ga je udeležilo večje število zdravnikov. Aktivnosti 
glede elektronskega spremljanja niso bile izvedene. Beležimo sicer znižanje vrednosti 
predpisanih antimikrobnih zdravil. Bile so izvedene določene aktivnosti na področju 
mesečnega spremljanja podatkov o porabi antibiotikov. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno 
prilagoditi nabor podatkov za obdelavo in zagotoviti mesečno zbiranje podatkov. Opaznih 
(finančnih) učinkov na zmanjšano predpisovanje ali izvajanje SWITCH terapije pa ni. 
 
UKREP 2015/07: Zmanjšanje količine zdravil in zdravstvenega materiala s pretečenim 
rokom uporabnosti  
Aktivnost: 1. Redno mesečno izvajanje pregleda zalog na oddelkih (za izvedbo sta 
odgovorna predstojnik in GMS). 2. Izdelava seznama zdravil s kratkim rokom uporabnosti (za 
izvedbo in ažuriranje seznama sta odgovorna predstojnik in GMS). 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 139 

 

 

Odgovorne osebe:  predstojniki oddelkov in glavne medicinske sestre oddelkov, glavna 
medicinska sestra bolnišnice, predstojnik Lekarne 
Rok:  stalni ukrep 
Realizacija 1 – 12 2015: Strošek odpadnih zdravil, ki so jih oddelki vrnili v lekarno v obdobju 
1 – 12 2015 znaša 47.818,91€, kar je za 37.557€ manj kot v letu 2014. Ocenjujemo, da je bil 
ukrep uspešen. 
 
UKREP 2015/08: Postavitev in upoštevanje limitov porabe oz. stroška zdravil in 
zdravstvenih materialov na nivoju oddelkov 
Aktivnosti: spremljanje porabe v primerjavi z limiti, potrebna je obrazložitev prekoračene 
porabe 
Finančni učinek: strošek zdravil in zdravstvenih materialov v načrtovanih okvirih 
Odgovorne osebe: predstojnik Lekarne, predstojniki oddelkov in glavne medicinske sestre 
oddelkov, pom. direktorja za ekonomiko 
Rok: december 2015 
Realizacija 1 – 6 2015: Zaradi lažjega spremljanja porabe refundiranih zdravil in s tem 
povezanih limitov so bila odprta nova stroškovna mesta in postavljeni novi limiti. Potrebne so 
še dopolnitve programa, ki bodo predvidoma realizirane v mesecu septembru. 
Realizacija 1 – 12 2015: Dopolnitve programa so bile realizirane v decembru, vendar je 
potrebnih še nekaj lepotnih porpavkov. 

 
ZDRAVSTVENI MATERIAL 

 
Tabela 64: Realizacija posameznih skupin zdravstvenih materialov v letu 2015 v primerjavi z 
realizacijo 2014 in s Finančnim načrtom 2015 v € 

  

Realizacije 
2014 

Finančni 
načrt 2015 

Realizacije 
2015 

Indeksi Razlika 

R15/  
R14 

R15/    
FN15 

R15/     
R14 

R15/    
FN15 

B. ZDRAVSTVENI 
MATERIAL - skupaj 

11.039.517 11.034.100 11.227.912 101,71 101,76 188.395 193.812 

Razkužila 201.159 200.000 207.137 102,97 103,57 5.978 7.137 

Obvezilni, sanitetni in 
drug zdr.  material 

3.814.700 3.807.600 3.999.944 104,86 105,05 185.244 192.344 

Dializni material 1.277.927 1.278.000 1.246.293 97,52 97,52 -31.634 -31.707 

Radioizotopi 172.431 172.000 156.477 90,75 90,98 -15.953 -15.523 

RTG material 1.419.938 1.420.000 1.381.279 97,28 97,27 -38.659 -38.721 

Šivalni material 526.476 530.000 565.743 107,46 106,74 39.268 35.743 

Implantanti in 
osteosintezni materiali 

1.447.424 1.447.500 1.472.348 101,72 101,72 24.924 24.848 

Medicinsko potrošni 
material 

495.979 496.000 534.665 107,80 107,80 38.686 38.665 

Laboratoriski testi in 
reagenti 

1.573.127 1.573.000 1.550.631 98,57 98,58 -22.496 -22.369 

Laboratorijski material 110.357 110.000 113.395 102,75 103,09 3.038 3.395 

 
Skupni strošek zdravstvenega materiala je bil v letu 2015  za 1,76% višji od načrtovanega.  
Skoraj celotni presežek je nastal na skupini obvezilnega, sanitetnega in drugega 
zdravstvenega materiala, ki tudi sicer vrednostno predstavlja največji delež. Glavni razlog so 
predvsem novejši materiali,  ki sledijo novim standardom, uvajanje materialov za enkratno 
uporabo, upoštevanje dodatnih zahtev za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb. 
Na segmentu šivalnih materialov povzročajo povečano porabo prevladujoči materiali za 
endoskopske posege, ki predstavljajo višjo stopnjo kvalitete zdravstvene obravnave.  
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Tabela 65: Realizacija posameznih skupin RTG materialov v letu 2015 v primerjavi z 
realizacijo 2014 in s Finančnim načrtom 2015 v € 

Naziv skupine 
Realizacije 

2014 

Finančni 
načrt 
2015 

Realizacije 
2015 

Indeksi Razlika 

R15/  
R14 

R15/    
FN15 

R15/       
R14 

R15/    
FN15 

RENTGENSKI 
MATERIAL* 

1.412.597 1.420.000 1.402.129 99,26 98,74 -10.468 -17.871 

- filmi 229.189 225.000 217.773 95,02 96,79 -11.416 -7.227 

- angiodiagnostika 251.792 263.500 319.653 126,95 121,31 67.861 56.153 

- koronarograf material 931.616 931.500 864.702 92,82 92,83 -66.914 -66.798 
* razlika v primerjavi s tabelo zgoraj so zaloge 

       

V skupini rentgenskega materiala je razviden povišani strošek na področju angiodiagnostike, 
ki je posledica uvajanja novih metod zdravljenja – KAS (karotidna angioseptoplastika), 
večjega števila posegov na arterijskem ožilju – PTA (za 5,4%) in uvajanja sodobnejših 
materialov (stenti prevlečeni z zdravili, ki zagotavljajo daljšo prehodnost). 
 
 
Tabela 66: Realizacija skupine implantantov in osteosintetskega materiala v letu 2015 v 
primerjavi z realizacijo 2014 in s Finančnim načrtom 2015 v € 

Naziv skupine Realizacije 
2014 

Finančni 
načrt 
2015 

Realizacije 
2015 

Indeksi Razlika 

R15/  
R14 

R15/    
FN15 

R15/      
R14 

R15/    
FN14 

IMPLANTANTI  IN 
OSTEOSINTEZNI MAT. 

1.447.424 1.447.500 1.472.348 101,72 101,72 24.923 24.848 

- leče 100.922 101.000 105.141 104,18 104,10 4.219 4.141 

- osteosintezni material 455.006 455.000 508.992 111,86 111,87 53.986 53.992 

- endoproteze 891.496 891.500 858.214 96,27 96,27 -33.282 -33.286 

 
Pri osteosinteznih materialih so glavni vzrok povečanja vrednosti v uporabi sodobnejših 
materialov, novih strokovnih smernicah za obravnavo zlomov pri starejših poškodovancih in 
pri oskrbi zlomov v področju zapestja. Gre za področje travmatologije in kirurgije roke in 
plastike.  
 
UKREP 2015/09: Uvedba konsignacije za dražje materiale za osteosintezo in 
interventno kardiologijo 
Aktivnosti: Sklenitev pogodb z dobavitelji 
Finančni učinek: zmanjšanje vezave finančnih sredstev v zalogah 
Odgovorne osebe: strokovni direktor, predstojnik Oddelka za skupne potrebe kirurgije, 
predstojnik Kardiološkega oddelka, predstojnik Radiološkega oddelka, pom. dir. za finance in 
računovodstvo, vodja projektne skupine za beleženje stroškov po pacientu 
Rok: december 2015 
Realizacija 1 – 12 2015: Za eno manjšo skupino osteosinteznega materiala je bilo uvedeno 
pilotno elektronsko vodeno konsignacijsko skladišče.  Ker je  z informacijskega vidika 
konsignacija načrtovana v povezavi z beleženjem porabe materiala po pacientu, so določene 
aktivnosti vezane na uvedbo projekta beleženje stroška po pacientu. Na tem projektu so se v 
letu 2015 izvajale programske dopolnitve, ki so bile zaključene konec leta.  Drugo dejstvo, ki 
je vplivalo na aktivnosti uvedbe konsignacijskih skladišč osteosinteznega materiala je bil 
iztek kupoprodajnih pogodb z dobavitelji v  letu 2015, kar je imelo za posledico izvedbo 
javnega razpisa za naslednje obdobje. Nove pogodbe z dobavitelji  za naslednje obdobje so 
se sklepale v mesecu decembru 2015. Prehod na konsignacijska skladišča se je zamaknil v 
leto 2016.    
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UKREP 2015/10: Beleženje stroškov po pacientu  
Aktivnosti: realizacija projekta 
Odgovorne osebe: pom. dir za finance in računovodstvo, vodja projektne skupine za 
beleženje stroškov po pacientu  
Rok: december 2015 
Realizacija 1 – 12 2015: Na projektu beleženja stroškov po pacientu (evidenca po pacientu in 
elektronska oddelčna skladišča) je bilo v tem obdobju narejeno sledeče: a) dodatna 
dopolnitev programa je bila realizirana ob koncu leta 2015 b) pilotni projekt spremljanja 
stroška po pacientu na Dializi se nadaljuje c) novo pilotno spremljanje stroška po pacientu v 
povezavi s konsignacijo  je bilo uvedeno v Operacijskem bloku. d) nepovezano z oddelčnimi 
skladišči pa se izvaja beleženja stroška po pacientu na več področjih.  Na tem projektu se 
bodo aktivnosti nadaljevale v letu 2016.   
 
NEZDRAVSTVENI MATERIAL 
 
Tabela 67: Realizacija stroškov nezdravstvenega materiala v letu 2015 v primerjavi s 
Finančnim načrtom 2015 in realizacijo iz leta 2014 

Elementi bilance uspeha 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 

Ind. 
R15/ 
R14 

Ind. 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-R14 

Razlika 
R15-
FN15 

NEZDRAVSTVENI MATERIAL 5.345.734 5.762.550 5.467.402 102,3 94,9 121.668 -295.148 

C   Živila 1.186.667 1.200.000 1.137.632 95,9 94,8 -49.035 -62.368 

D1 Material za vzdrževanje 196.896 210.000 220.607 112,0 105,1 23.711 10.607 

     - material za vzdrževanje aparatur 39.048 40.000 36.860 94,4 92,1 -2.188 -3.140 

     - ostali materiali za vzdrževanje 157.848 170.000 183.747 116,4 108,1 25.899 13.747 

F   Energija, voda 1.890.822 2.222.500 2.017.865 106,7 90,8 127.042 -204.635 

     - plin 1.593.504 1.754.000 1.713.377 107,5 97,7 119.873 -40.623 

     - elektrika 100.058 123.500 101.472 101,4 82,2 1.414 -22.028 

     - voda 195.510 210.000 200.818 102,7 95,6 5.308 -9.182 

     - ostala kuriva 1.750 135.000 2.198 125,6 1,6 447 -132.802 

H1 Drugi odhodki - stroški materiala 2.071.349 2.130.050 2.091.298 101,0 98,2 19.949 -38.752 

     - material za robotsko kirurgijo 488.508 488.000 455.795 93,3 93,4 -32.713 -32.205 

     - pisarniški material skupaj 475.781 477.600 483.979 101,7 101,3 8.199 6.379 

     - pisarniški material - obrazci 173.763 175.600 139.872 80,5 79,7 -33.891 -35.728 

     - pisarniški material - tonerji, črnila 110.164 110.000 148.851 135,1 135,3 38.687 38.851 

     - pisarniški material - ostalo 191.854 192.000 195.257 101,8 101,7 3.403 3.257 

     - potrošni material za aparate 410.507 410.000 366.400 89,3 89,4 -44.107 -43.600 

     - ostali potrošni material 283.729 280.300 285.525 100,6 101,9 1.796 5.225 

     - odpis drobnega inventarja 34.277 40.000 49.739 145,1 124,3 15.462 9.739 

     - pralna sredstva 52.397 55.000 58.271 111,2 105,9 5.874 3.271 

     - čistilna sredstva 116.838 116.000 108.988 93,3 94,0 -7.850 -7.012 

     - papirna galanterija za higieno 83.633 85.000 85.772 102,6 100,9 2.139 772 

     - stroški za strokovno literaturo 146.597 190.600 197.074 134,4 103,4 50.477 6.474 

     - pogonsko gorivo 34.448 35.000 30.312 88,0 86,6 -4.137 -4.688 

     - popusti, blagovni rabati -52.928 -50.000 -32.480 61,4 65,0 20.448 17.520 

     - ostali materialni stroški -2.438 2.550 1.922 - 75,4 4.360 -628 

 
Skupni strošek nezdravstvenih materialov, razviden iz Tabele 67,  je bil v letu  2015 nižji od 
načrtovanega za 5,1 %. Na večini segmentov je razviden nižji strošek od načrtovanega, 
največje odstopanje pa predstavljata postavka pisarniškega materiala – tonerji, črnila ter 
postavka odpis drobnega inventarja. Sicer pa je tudi skupni strošek pisarniškega materiala 
(obrazci, tonerji in črnila, ostalo) v letu 2015 višji od načrtovanega za 1,3 %.  
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Izkazani večji strošek od načrtovanega na segmentu pisarniškega materiala - tonerjev in črnil 
izhaja iz večje količinske porabe določenih vrst tonerjev ter tudi zaradi spreminjanja nabavnih 
cen, kar je posledica nihanja kakovosti neoriginalnih tonerjev, ki so v osnovi cenejši. To ima 
za posledico tudi nabavo originatorjev, ki pa so dražji. Pri razvidnem povečanem strošku 
drobnega inventarja gre za večjo nabavo bolniškega perila v letu 2015 kot je bilo načrtovano. 
 
Razvidno je tudi preseganje načrtovanega stroška na postavki »ostali material za 
vzdrževanje« za 8,1 %. Vzrok za to  je, da je  bilo   opravljenih več  del v lastni režiji zaradi 
vzdrževanja dotrajanih stavb, opravljenih pa je bilo tudi nekaj samostojnih investicijsko 
vzdrževalnih del (ginekološko porodniški oddelek – neonatalna ambulanta,…). 
 
Višji strošek na postavki pralnih sredstev od načrtovanega – za 5 % je posledica večje 
količine  opranega perila za trg od načrtovanega.  
 
Na področju nezdravstvenih materialov je bil načrtovan ukrep na področju energetske 
sanacije, katerega realizacijo tudi podajamo.  
 
UKREP 2015/11: Pridobitev obratovalnih podpor za električno energijo 
Aktivnosti: Izvajanje ciljev energetske sanacije 
Finančni učinek: 415.890 € 
Odgovorne osebe: pomočnik dir. za investicije, preskrbo in vzdrževanje; vodje služb SIPV 
Rok: december 2015  
Realizacija 1–12 2015: Ukrep je realiziran. Finančni učinek je 523.767 €. (Glej poglavje 2.1. 
prihodki). 

 
2.2.1.1. Stroški storitev 

 
Tabela 68: Realizacija stroškov storitev v letu 2015 v primerjavi s Finančnim načrtom 2015 in 

realizacijo 2014 

Elementi bilance 
uspeha 

Realizacija 
2014 

Finančni 
načrt 2015 

Realizacija 
2015 

Strukt. 
real. 
2015 

Ind. 
R15/ 
R14 

Ind. 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-
R14 

Razlika 
R15-
FN15 

STROŠKI STORITEV 9.683.209 10.185.450 10.504.166 100,00 108,5 103,1 820.957 318.716 

- zdravstvene storitve 4.054.088 3.909.410 4.210.678 40,09 103,9 107,7 156.590 301.268 

- nezdravstvene 
storitve 

5.629.121 6.276.040 6.293.488 59,91 111,8 100,3 664.367 17.448 

 
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2015 znašali 10.504.166 € 
in so bili za 8,5 %  višji  od doseženih v letu 2014 in za 3,1 % višji od načrtovanih. Delež 
glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,29 %.  
 
Iz podatkov je razvidno, da večinski del preseganja načrtovanih okvirov v letu 2015 izhaja iz 
večjega stroška zdravstvenih storitev (preseganje je bilo za 7,7 %), manjši del preseganja pa 
predstavljajo nezdravstvene storitve.    
 
Zdravstvene storitve 

Tabela 69: Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev z podjemnimi in avtorskimi 
pogodbami ter s.p. in d.o.o. – ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce: 

Vrste zdravstvenih storitev 
Strošek v letu 

2014 v € 
Število 

izvajalcev 
Strošek v letu 

2015 v € 
Število 

izvajalcev 

LASTNI ZAPOSLENI       

- podjemne pogodbe 172.889 48 108.826 22 
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Vrste zdravstvenih storitev 
Strošek v letu 

2014 v € 
Število 

izvajalcev 
Strošek v letu 

2015 v € 
Število 

izvajalcev 

ZUNANJI IZVJALCI 
  

  

- podjemne pogodbe 760.465 58 729.698 56 

- s.p., d.o.o. 22.230 5 44.341 3 

- laboratorijske storitve - hospital 1.736.900 12 1.947.873 11 

- laboratorijske storitve - ambulante 1.322.948 14 1.335.670 10 

Laboratorijske storitve – povračila 
ZD-jem (antikoag.) 

  10.235 3 

 
Obrazložitev dela preko podjemnih pogodb podajamo v Poglavju 12.1.  
 
V letu 2015 med zdravstvenimi storitvami 78,62% vseh stroškov zavzemajo stroški 
laboratorijskih storitev, ki predstavljajo tiste stroške laboratorijskih storitev, ki jih naša 
bolnišnica naroča pri zunanjih izvajalcih (Tabela 70).  
 
Tabela 70: Realizacija laboratorijskih storitev v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 po 
izvajalcih  

Partner  
Realizacija 2014 Realizacija 2015 Indeks 

R15/R14 € % € % 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 1.650.843 53,95 1.772.360 53,98 107,36 

Medicinska  fakulteta Ljubljana 374.715 12,25 408.367 12,44 108,98 

Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM) 441.386 14,43 190.293 5,8 43,11 

Ukc Ljubljana 368.729 12,05 392.451 11,95 106,43 

Onkološki inštitut Ljubljana 177.759 5,81 204.843 6,24 115,24 

Univ. klinika za pljučne bol. in alergijo Golnik 22.944 0,75 20.989 0,63 91,48 

Univerzitetni klinični center Maribor (UKC MB) 16.258 0,53 292.069 8,89 1796,46 

Ostali partnerji 9.429 0,31 2.171 0,07 23,02 

Skupaj laboratorijske storitve zunanjih 
izvajalcev 

3.062.063 100 3.283.543* 100 107,23 

*niso vključena povračila lab.stor. zdravstvenim domovom 

 
Iz podatkov je razvidno, več kot polovico vseh stroškov predstavljajo laboratorijske storitve, ki 
jh za SB  Celje izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Razvidna pa je 
strukturna sprememba med Zavodom RS za transfuzijsko medicine (ZTM) in UKC Maribor – 
povečanje delaža UKC Maribor in zmanjšanje deleža ZTM-ja. Razlog je v prenosu dela 
testiranja iz ZTM-ja v UKC Maribor glede na izveden javni razpis. Sicer pa se je skupna 
vrednost naročenega laboratorija pri vseh največjih zunanjih izvajalcih povečala.  
 
Nezdravstvene storitve 
 
V Tabeli 71 podajamo deset najvišjih stroškov s podjemnimi in avtorskimi pogodbani ter s.p. 
in d.o.o za nezdravstene storitve.  
 
Tabela 71: Najvišji stroški z podjemnimi in avtorskimi pogodbami ter s s.p. in d.o.o. za 
nezdravstvene storitve v letu 2015  
Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih 
izvajalcev za nezdravstvene storitve 

Strošek v letu 2015 v € 
Število zunanjih 

izvajalcev 

Storitve za vzdrževanje 2.416.269,83 189 

Čiščenje prostorov 975.910,99 1 

Premije za zavarovanje 362.133,42 2 
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Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih 
izvajalcev za nezdravstvene storitve 

Strošek v letu 2015 v € 
Število zunanjih 

izvajalcev 

Računalniške storitve 278.309,50 17 

Stroški dela študentov 209.709,52 2 

Stroški varovanja 170.489,47 2 

Komunalne storitve 167.138,58 7 

Poštne storitve znamke in podobno 130.380,56 3 

Kotizacije v državi-strok. izpopolnjevanje 106.520,83 82 

Varstvo pri delu in požarno varstvo 96.136,92 6 

 
Največji delež med nezdravstvenim storitvami predstavljajo storitve za vzdrževanje, kjer ima 
SB Celje sklenjena pogodbena razmerja s 189 zunanjimi izvajalci. Obrazložitev tega 
segmenta podajamo v poglavju 12.3. – Poročilo o vzdrževalnih delih. 
 
Storitve skupaj 

Tabela 72: Realizirani stroški storitev v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 in s Finančnim 
načrtom 2015 

Elementi bilance uspeha 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 

Ind. 
R15/ 
R14 

Ind. 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-R14 

Razlika 
R15-
FN15 

ODHODKI SKUPAJ - STORITVE 9.683.209 10.185.450 10.504.166 108,5 103,1 820.957 318.716 

A2 Stroški ostalih oblik dela 1.324.727 1.244.460 1.263.668 95,4 101,5 -61.058 19.208 

  - zdravstvene storitve (s.p., d.o.o.) 22.230 76.000 44.341 199,5 58,3 22.111 -31.659 

  - podjemne pogodbe za zdravst. stor. 933.355 893.910 828.882 88,8 92,7 -104.473 -65.028 

  - podjemne pogodbe za nezdravst. stor. 29.690 10.290 9.643 32,5 93,7 -20.047 -647 

  - avtorski honorarji in sejnine 170.928 97.160 152.424 89,2 156,9 -18.504 55.264 

  - stroški dela študentov 154.165 150.000 209.710 136,0 139,8 55.544 59.710 

  - službena potovanja 14.359 17.100 18.669 130,0 109,2 4.311 1.569 

A3 Strokovna izobraževanja in 
izpopolnjevanja 455.193 594.180 595.071 130,7 100,1 139.878 891 

  - strokovna izobraževanja 85.494 56.200 66.501 77,8 118,3 -18.992 10.301 

  - strokovna izpopolnjevanja 369.700 537.980 528.570 143,0 98,3 158.870 -9.410 

A4 Zdravstveni pregledi zaposlenih 52.175 51.480 57.058 109,4 110,8 4.883 5.578 

D2 Storitve vzdrževanja 2.177.973 2.526.200 2.416.270 110,9 95,6 238.297 -109.930 

  - storitve vzdrževanja - med. aparatur 1.225.877 1.290.000 1.332.306 108,7 103,3 106.429 42.306 

  - storitve vzdrževanja - ostalo 952.096 1.236.200 1.083.964 113,9 87,7 131.868 -152.236 

E   Laboratorijske storitve zunanjih 3.062.063 2.900.000 3.293.778 107,6 113,6 231.716 393.778 

  - storitve za hospitalno dejavnost 1.736.900 1.643.050 1.947.873 112,1 118,6 210.974 304.823 

  - storitve za ambulantno dejavnost 1.325.163 1.256.950 1.345.905 101,6 107,1 20.742 88.955 

H2  Drugi odhodki - stroški storitev 2.611.078 2.869.130 2.878.320 110,2 100,3 267.242 9.190 

  - čiščenje prostorov (ISS) 971.748 980.000 975.911 100,4 99,6 4.163 -4.089 

  - računalniške storitve, licenčnine 261.771 341.900 278.310 106,3 81,4 16.539 -63.591 

  - zavarovalne premije 323.681 357.450 362.133 111,9 101,3 38.452 4.683 

  - zakupnine, najemnine 194.360 50.050 53.749 27,7 107,4 -140.611 3.699 

  - telefon, poštne storitve 216.903 203.500 234.032 107,9 115,0 17.129 30.532 

  - storitve s področja kakovosti, 
organizacije 40.556 46.700 46.206 113,9 98,9 5.650 -494 

  - komunalne storitve 167.085 167.600 167.139 100,0 99,7 54 -461 
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Elementi bilance uspeha 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 

Ind. 
R15/ 
R14 

Ind. 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-R14 

Razlika 
R15-
FN15 

  - strošek varovanja 151.167 150.000 170.489 112,8 113,7 19.322 20.489 

  - varstvo pri delu 66.227 102.700 96.137 145,2 93,6 29.910 -6.563 

  - str.malic in prevozov krvodajalcev 36.955 38.000 35.051 94,8 92,2 -1.904 -2.949 

  - zdravstvene storitve izvedene izven 
SBC 36.440 39.500 43.677 119,9 110,6 7.238 4.177 

  - ostali stroški nezdravstvenih storitev 144.186 391.730 415.486 288,2 106,1 271.300 23.756 

 
Iz podatkov je razvidno, da je bila skupna realizirana vrednost stroška vseh storitev višja od 
načrtovane vrednosti v višini 318.716 €. Ugotavljamo, da navedeno preseganje izhaja 
večinoma iz večjega stroška za laboratorijske storitve zunanjih izvajalcev, ki  presegajo 
načrtovano vrednost za 393.778 €.  Razvidno je tudi, da pa so nekatere vrste stroškov 
storitev v letu 2015 nižje od načrtovanih, kar je prispevalo k temu, da je skupno preseganje 
stroškov storitev manjše od navedenega, ki sicer izhaja iz laboratorijskih storitev. Pri tem je 
najbolj očiten nižji strošek od načrtovanega na področju ostalega vzdrževanja v višini 
152.236 €.  
 
Večja odstopanja oz. preseganja načrtovanih okvirov  pa so še na naslednjih skupinah 
stroškov:  avtorski honorarji in sejnine,  stroški dela študentov, strokovna izobraževanja, 
zdravstveni pregledi zaposlenih,  poštne storitve , strošek varovanja.  
 
Povečani stroški avtorskih honorarjev izhajajo iz naslova doseženega večjega prihodka na 
področju kliničnega preizkušanja. 
 
Presežek stroška pri stroških dela študentov se izkazuje zaradi nadomeščanja dolgotrajnih 
bolniških odsotnosti (Kuhinja, Pralnica), dela študentov zaradi negativne ocene tveganja 
(Lekarna) oz. povečanega obsega dela (RTG, Splošna služba, ZN, Tehnično vzdrževanje, 
Elektro delavnica, Centralni arhiv). 
 
Razlog večji strošek strokovnega izobraževanja  je povečano število specialističnih izpitov 
zaradi predčasno zaključenih specializacij ter povečani stroški za strokovno izobraževanje v 
tujini. 
  

Povečan strošek poštnih storitev je posledica povečanega števila pošiljanja obvestil 
pacientom predvsem na področju internističnih oddelkov ter večjega obsega dela na 
nekaterih oddelkih (radiologija).  
 
V postavki telefon in poštne storitev je izkazano preseganje načrtovanega stroška posledica 
povečanih stroškov poštnih storitev, medtem ko so stroški telefona v planiranih okvirih.  

 
Stroški varovanja presegajo načrtovane okvire zaradi povečanih potreb po teh storitvah iz 
naslova varovanja novega Urgentnega centra Celje. K manjšim stroškom varovanja  pa  
prispeva ukinitev vratarnice na Kersnikovi ulici z mesecem junijem 2015. 
 
Laboratorijske storitve zunanjih izvajalcev v letu 2015 presegajo  načrtovane vrednosti, višji 
strošek je tudi v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta. Povišane stroške ugotavljamo 
predvsem na področju ambulantnih storitev dejavnosti revmatologije, hematologije in 
onkologije, kjer so preiskave v veliki večini standardizirane.  Problematika na tem področju je 
širša, saj ugotavljamo, da ambulantni standardi oz. financiranje ambulantne dejavnosti na 
zagotavlja pokrivanja naraščajočih stroškov laboratorijskih preiskav v skladu s strokovnimi 
smernicami. Del povečanih stroškov je v povečanem obsegu dela, saj smo na internističnih, 
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infekcijskem in nevrološkem oddelku, v letu 2015 evidentirali večje število uteži in tudi 
ambulantnih obravnav, kot v letu 2014. 
 
Strošek zdravstvenih pregledov zaposlenih je povečan zaradi opravljenega večjega števila 
zdravstvenih pregledov kot smo jih prvotno načrtovali. 
 
Za povečanje stroškov študenskega dela podajamo obrazložitve v poglavju 14.1.2. Ostale 
oblike dela. 
 
 
REALIZACIJA UKREPOV V OBODBJU 1-12 2015:  
 
UKREP 2015/12: Optimizacija naročanja posameznih vrst laboratorijskih preiskav 
zunanjim laboratorijem in hitra uporaba izvidov 
Aktivnosti: Organizirano izobraževanje za zdravnike o možnostih in načinih hitrega dostopa 
do laboratorijskih izvidov Nacionalnega laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kar zagotavlja  
možnosti hitrega elektronskega vpogleda in omogoča hitrejšo diagnostiko in ustreznejše 
antibiotično in drugo zdravljenje. Samo uporabo bomo redno spremljali - številu elektronskih 
vpogledov v laboratorijske izvide NLZOH. 
Odgovorne osebe: strokovni direktor, predstojniki oddelkov 
Rok: december 2015 
Realizacija 1 – 12 2015: Število medicinskih sester in zdravnikov, ki imajo odobrene pravice 
do elektronskega dostopanja do mikrobioloških izvidov se je v drugi polovici leta 2015 še 
povečalo. Sama analiza , ki bi omogočala primerjavo s preteklimi leti, še ni bila narejena.  

 
UKREP 2015/13: Iskanje možnosti zniževanja cen zunanjih laboratorijskih preiskav 
Aktivnosti: Analiza cen laboratorijskih storitev pri različnih zunanjih izvajalcih in iskanje 
najugodnejših ponudnikov. 
Odgovorne osebe: pom. direktorja za finance in računovodstvo, vodja Oddelka za 
laboratorijsko medicino 
Rok: december 2015 
Realizacija 1 – 12 2015: V tem obdobju na tem področju bistvenih aktivnosti še nismo 
izvajali. 
 
UKREP 2015/14: Racionalizacija vzdrževanja, pogajanja z dobavitelji 
Aktivnost: 1. Iskanje najugodnejših dobaviteljev tudi pri manjših naročilih, kjer ni potrebno 
izvesti javni razpis. 2. Ponovna pogajanja z dobavitelji o nižjih cenah in popustih.  
Finančni učinek:  25.000 €  
Odgovorne osebe:  pom. dir. za investicije, preskrbo in vzdrževanje, vodje služb SIPV 
Rok: december  2015 
Realizacija 1 – 12 2015: Ukrep je v celoti realiziran. 
 
UKREP 2015/15: Pogajanja z dobavitelji za servisiranje medicinskih aparatur 
Aktivnost: Ponovna pogajanja z vsemi dobavitelji - serviserji medicinskih aparatur o 
zniževanju cen (dodatni popusti).  
Finančni učinek: 30.000 €  
Odgovorne osebe:  pom. dir. za investicije, preskrbo in vzdrževanje, vodje služb SIPV 
Rok: december  2015 
Realizacija 1 – 12 2015: Ukrep ni realiziran kljub dodatnih pogajanjih z nekaterimi serviserji 
medicinskih aparatur, ki so ponudili dodatne popuste. V naši bolnišnici je veliko iztrošene 
medicinske opreme, ki terja vedno več vzdrževanja ter več preventivnega vzdrževanja. 
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UKREP 2015/16:  Povečevanje deleža internih izobraževanj v primerjavi s celotnim 
izobraževanjem 
Aktivnosti: Organizacija internih izobraževanj 
Finančni učinek:  po planu 2015  
Odgovorne osebe: pom. direktorja za kadre 
Rok: december 2015 
Realizacija 1 – 12 2015: V letu 2015 smo izvajali interna izobraževanja v skladu s planom 
izobraževanja za leto 2015. Prizadevali smo si za izvedbo kvalitetnih internih izobraževanj z 
lastnimi in zunanjimi predavatelji. Na ta način smo z nižjimi stroški zadostili zahtevam 
kolektivnih pogodb po izobraževanju zaposlenih, zadostili nekaterim zahtevam pridobljenih 
standardov in certifikatov ter smo izobraževanja prijavljali ustreznim inštitucijam za priznanje 
licenčnih točk ob podaljševanju licenc za opravljanje dela. V letu 2015 je bilo v primerjavi s 
preteklim letom za 38 dogodkov več internih dogodkov. 
 
UKREP 2015/17: Obvladovanje stroškov čiščenja 
Aktivnosti: nadzor  
Finančni učinek: v okvirih plana 
Odgovorne osebe:  glavna medicinska sestra bolnišnice 
Rok: stalni ukrep  
Realizacija 1 – 12 2015: Realizacija je v okviru planiranih vrednosti 
 
UKREP 2015/18: Zmanjšanje nočnega dela varnostnikov  
Aktivnost: Ukinitev popoldanskih in nočnih izmen varnostnikov v vratarnici na Kersnikovi ulici 
in na novem Urgentnem centru od 1. maja 2015 dalje.   
Finančni učinek:  35.000 €  
Odgovorne osebe: pom. dir. za investicije, preskrbo in vzdrževanje, vodje služb SIPV 
Rok: december  2015 
Realizacija 1 – 12 2015: Ukrep ni v celoti realiziran ampak le delno. Finančni učinek 
15.000,00 € od predvidenih 35.000,00 €. Nočna izmena na delovnem mestu novega 
Urgentnega centra je bila ponovno vzpostavljena, sredi leta pa je bilo ukinjeno delovno 
mesto varnostnika na Kersnikovi ulici. 
 
2.2.2. STROŠKI DELA 

 
Stroški dela (AOP 875) so v letu 2015 znašali 50.529.885 € in so bili za 0,5 % nižji od 
doseženih v letu 2014 in za 0,1 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 
54,86  %. 
 
Ob primerjavi realizacije stroškov dela v letu 2015 z letom 2014 je potrebno upoštevati, da je 
strošek plač v letu 2014 zajemal izplačilo drugega obroka ¾ plačnih nesorazmerij v višini 
1.521.424 € (bto II) , česar v letu 2015 ni bilo. Glede na to je bila  za leto 2015 tudi 
načrtovana nižja skupna višina izplačil plač. Vendar pa zaradi višjega načrtovanega števila 
delavcev iz ur za leto 2015 in predvidenega napredovanja z mesecem decembrom 2015 
učinek znižanja plač iz zgoraj navedenega naslova v letu  2015 v primerjavi z letom 2014 ni 
razviden oz.načrtovan v višini, ki ga sicer le-ta prinaša. Iz naslova napredovanj je bilo  s 
Finančnim načrtom 2015 enomesečno izplačilo (december 2015) v vrednosti 146.304 € bto 
II. 
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Tabela 73:  Stroški dela v letu 2015 v primerjavi s planiranimi v letu 2015 in realiziranimi iz 
leta 2014 

Elementi bilance uspeha 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 

Ind. 
R15/ 
R14 

Ind. 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-R14 

Razlika 
R15-
FN15 

A1 Stroški dela - izplačilo bto II s 
povračili  stroškov zaposlenim 

50.763.909 50.483.610 50.529.885 99,5 100,1 -234.025 46.275 

     - izplačilo plač bto I 40.084.428 39.894.220 39.960.172 99,7 100,2 -124.257 65.952 

     - dajatve na plače 6.431.251 6.400.720 6.406.232 99,6 100,1 -25.019 5.512 

     - dodatno pokojninsko zavarovanje 193.210 110.000 105.264 54,5 95,7 -87.946 -4.736 

     - regres za letni dopust 691.198 705.000 698.231 101,0 99,0 7.032 -6.769 

     - odpravnine 184.920 140.510 150.208 81,2 106,9 -34.712 9.698 

     - jubilejne nagrade, socialne pomoči 96.618 80.610 74.672 77,3 92,6 -21.946 -5.938 

     - stroški prehrane 1.382.695 1.418.970 1.406.659 101,7 99,1 23.964 -12.311 

     - stroški prevoza 1.699.589 1.733.580 1.728.447 101,7 99,7 28.859 -5.133 

 
Iz podatkov je razvidno, da je bil skupni načrtovani strošek dela v letu 2015 presežen v 
glavnini iz naslova višjega izplačila plač z dajatvami, ostale skupine stroškov dela (razen 
odpravnin) pa so bile nižje od načrtovanih. 
 
Nižji od  načrtovane vrednosti je tudi izplačilo regresa za letni dopust, ki je bilo v letu 2015 
izplačano v skupni višini 698.231 € bto I oz. v povprečju 392,49 € bto I na delavca iz ur.  
 
Strošek odpravnin je višji od prvotno planiranih zaradi neplaniranih odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi iz razloga upokojitve. Predvidevamo lahko le upokojitve tistih delavcev, ki 
izpolnjujejo pogoje za upokojitev po Zakonu za uravnoteženje javnih financ, ne pa tudi 
upokojitev, ko delavec doseže minimalne pogoje za upokojitev.  

 
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila v letu 2015 izplačana 
za 118.850 delovnih ur, v breme ZZZS-ja pa 70.180 delovnih ur za bolniške odsotnosti nad 
30 dni ter 15.578 delovnih ur iz naslova odsotnosti zaradi nege in spremstva. V  breme ZPIZ-
a je bilo v letu 2015 izplačanih 15.041 delovnih ur.  Boleznine v breme zavoda in v breme 
ZZZS-ja (nad 30 dni) skupaj predstavljajo 5,23 % obračunanih delovnih ur. 
Povprečna bruto plača v letu 2015 je znašala 22.423 € in se je znižala v primerjavi s 
preteklim letom za 2,30 %, v primerjavi z načrtovano pa je bila višja za 0,25%. 
 
Stroški izplačil plač so odvisni od izplačanega števila delovnih ur oz. delavcev iz ur ter od 
višine izplačil. Glede na to so bila s Finančnim načrtom 2015 načrtovana izplačila plač po 
posameznih oblikah izplačil in delovnih skupinah.   

 
Tabela 74: Realizacija izplačil plač v letu 2015 v primerjavi z realizacijo iz leta 2014 in 
Finančnim načrtom 2015 (bruto I) 

Vrsta dela 
Realizacija 

2014 

Finančni 
načrt 
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks 
R15/ 
R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15- 
FN15 

Redno delo in boleznine 35.937.023 36.028.622 35.286.445 98,19 97,94 -742.177 

Nadure 1.358.716 1.230.563 1.961.491 144,36 159,40 730.928 

Nadure redne 418.734 344.129 992.894 237,12 288,52 648.765 

Nadure NZV 939.983 886.434 968.597 103,04 109,27 82.164 

Dežurstvo 2.298.553 2.182.435 2.267.384 98,64 103,89 84.945 

Pripravljenost 376.211 375.336 374.120 99,44 99,68 -1.217 

Pripravljenost na domu 215.222 216.381 211.223 98,14 97,62 -5.158 
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Vrsta dela 
Realizacija 

2014 

Finančni 
načrt 
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks 
R15/ 
R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15- 
FN15 

Nadure pripravljenost 160.989 158.955 162.896 101,18 102,48 3.941 

Skupaj  39.970.503 39.816.957 39.889.440 99,80 100,18 72.483* 
*podatek se razlikuje od podatka iz Tabele 73  za javna dela, dajatve do minimalne refundacije…, ki niso zajeta v tej tabeli. 

 
Iz podatkov je razvidno, da je bil strošek plač presežen na izplačilih iz nadurnega delo, 
večinoma iz izplačil t.i. »rednih nadur«. Nadure nastajajo poleg tega še iz naslova 
zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV), ki se zagotavlja poleg 
turnusnega dela še z nadurnim delom in delom v obliki dežurstva. Razvidno je sicer, da so 
bila tudi izplačila iz zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva izven rednega dela 
presežena glede na načrtovana. Slednje pa je pogojeno s samo zaposlenostjo na rednem 
delu, kjer so nižjemu številu zaposlenih od načrtovanega sledila tudi nižja izplačila. To 
pomeni, da se je NZV zagotavljal z večjo obremenjenostjo obstoječih zaposlenih od sicer 
načrtovane.  
 
Tabela 75: Povprečno izplačano število delavcev iz ur po oblikah dela v letu 2015 v 
primerjavi s planom 2015 in realizacijo 2014 

Vrsta dela 
Realizacija 

2014 

Finančni 
načrt 
2015 

Realizacija 
2015 

Indeks 
R15/ 
R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-
FN15 

Redno delo in boleznine 1.610,82 1.656,19 1.627,94 101,06 98,29 -28,25 

Nadure 27,74 22,55 49,34 177,87 218,80 26,79 

Nadure redne 12,31 7,59 33,31 270,59 438,87 25,72 

Nadure NZV 15,43 14,96 16,03 103,89 107,15 1,07 

Dežurstvo 63,82 62,31 63,27 99,14 101,54 0,96 

Pripravljenost 39,26 39,17 38,42 97,86 98,09 -0,75 

Pripravljenost na domu 36,14 36,10 35,35 97,81 97,92 -0,75 

Nadure pripravljenost 3,12 3,07 3,07 98,40 100,00 0,00 

Skupaj  1.741,64 1.780,22 1.778,97 102,14 99,93 -1,25 

 
Iz podatkov je razvidno, da je bilo povprečno načrtovano število delavcev iz ur na segmentu 
rednih nadur v letu 2015 v višini 7,59 delavcev iz ur. Povprečno število realiziranih delavcev 
iz ur pa je bilo v višini 33,31 delavcev iz ur. Navedeno preseganje izhaja iz dveh naslovov: 

- zaradi pomanjkanja delavcev iz ur iz rednega dela in izvajanja povečanih obsegov 
programov s čakalnimi dobami izven rednega delovnega časa (magnetna resonanca, 
maksilofacialna kirurgija, nevrologija…) so bili obremenjeni obstoječi kadri v obliki 
nadurnega dela (povprečno mesečno izplačilo delavcev iz ur iz tega naslova je bilo 
21,71 delavca iz ur v povprečni mesečni vrednosti v višini 53.886 € btoI); 

- v mesecu oktobru in novembru je bilo poleg izplačil nadur zaradi zagotavljanja 
nemotenih delovnih procesov  izvedeno še izplačilo presežnih delovnih ur; tako je bilo 
v oktobru  izplačanih skupaj 70,67 delavcev iz ur (187.579 € bto I); v novembru pa 
111,79 delavcev iz ur (266.452 € bto I). 

 
Ob upoštevanju dejstva, da je bilo v povprečju iz naslova zagotavljanja rednih delovnih 
procesov mesečno izplačanih  nadur v navedeni  višini 53.886 € , ugotovimo, da je bilo iz 
naslova preseženih delovnih ur skupaj v mesecu oktobru in novembru izplačanih  346.258 € 
bto I. Slednje je tudi vzrok za preseganje skupnega stroška dela v letu 2015, izplačilo 
presežka delovnih ur ni bilo načrtovano s Finančnim načrtom 2015. V primeru, da tega 
izrednega izplačila v mesecu oktobru in novembru ne bi bilo, bi bil celotni strošek dela v letu 
2015 nižji od načrtovanega s Finančnim načrtom 2015. 
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Z izplačilom presežka delovnih ur se je stanje presežnih delovnih ur zmanjšalo iz 54.104 ur 
po stanju  na dan 31.1.2015 na 25.196 ur po stanju 31.12.2015.  
 
S Finančnim načrtom 2015 je bil posebej zastavljen načrt za delavce iz ur, ki so refundirani s 
strani ZZZS, in za tiste, niso refundirani. Iz tabel v nadaljevanju je razvidno, da je bilo v 
obdobju 1-12 2015 izplačano število delavcev iz ur, ki so refundirani, nižje od načrtovanih; 
glede na to so bila tudi izplačila plač nižja od načrtovani.  Realizirano število iz ur za delavce, 
ki niso refundirani, pa je bilo višje od načrtovanih, glede na to so bila tudi izplačila plač višja 
od načrtovanih. Vzrok za to je v že navedenem izrednem izplačilu presežnih delovnih ur.  
 
Tabela 76: Izplačila plač po delovnih skupinah v letu 2015 v primerjavi s Finančnim načrtom 
2015 in realizacijo 2014 v bto I (skupaj refundirani in nerefundirani) 

 
 
Tabela 77: Izplačila plač v letu 2015 za delavce iz ur, ki niso refundirani v €  

 
 
 

Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I

Zdravniki 339,65 13.152.811 355,9 13.752.755 352,5 13.747.350 99,04 99,96 -3,4 -5.405

Zdravniki specialisti 222,4 10.082.067 232,05 10.523.523 231,22 10.559.379 99,64 100,34 -0,83 35.856

Zdravniki pripravniki 17,93 291.341 16,53 268.239 16,05 261.250 97,1 97,39 -0,48 -6.989

Zdravniki specializanti 98,29 2.758.917 105,33 2.921.437 103,59 2.894.195 98,35 99,07 -1,74 -27.242

Sobni zdravniki 1,03 20.486 1,99 39.556 1,64 32.526 82,41 82,23 -0,35 -7.030

Zdravstvena nega 777,71 15.524.027 789,7 15.865.031 794,58 15.957.497 100,62 100,58 4,88 92.466

Medicinske sestre 343,09 7.883.935 359,24 8.229.571 360,67 8.303.649 100,4 100,9 1,43 74.078

Medicinske sestre 343,09 7.883.935 359,24 8.229.571 360,67 8.303.649 100,4 100,9 1,43 74.078

Zdravstveni tehniki 434,62 7.640.092 430,46 7.635.460 433,91 7.653.848 100,8 100,24 3,45 18.388

Zdravstveni tehniki 421,29 7.510.334 417,69 7.508.493 422,33 7.540.823 101,11 100,43 4,64 32.330

Zdravstv. tehniki - pripravniki 13,33 129.758 12,77 126.968 11,58 113.026 90,68 89,02 -1,19 -13.942

Zdravstveni sodelavci 161,12 3.416.667 161,89 3.454.260 161,74 3.490.532 99,91 101,05 -0,15 36.272

Zdravstveni sodelavci 155,31 3.339.548 156,06 3.377.114 157,96 3.441.053 101,22 101,89 1,9 63.939

Zdravst. sodelavci - pripravniki 5,81 77.119 5,83 77.145 3,78 49.480 64,84 64,14 -2,05 -27.665

Nezdravstveno osebje 281,34 4.264.074 287,65 4.375.563 286,17 4.360.892 99,49 99,66 -1,48 -14.671

Administratorji 98,65 1.359.533 101 1.398.668 100,36 1.371.103 99,37 98,03 -0,64 -27.565

Transport, oskrba 83,17 952.100 84,08 970.680 83,62 962.066 99,45 99,11 -0,46 -8.614

Transport, oskrba 82,5 945.785 83,5 965.203 83,04 956.564 99,45 99,1 -0,46 -8.639

Transport, oskrba - pripravniki 0,67 6.315 0,58 5.477 0,58 5.502 100 100,46 0 25

Skupaj 1.741,64 38.669.213 1.780,22 39.816.957 1.778,97 39.889.440 99,93 100,18 -1,25 72.483

Delovna skupina
Realizacija 2014 Finančni načrt 2015 Realizacija 2015 Indeks R15/FN15 Razlika(R15-FN15)

Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I

Zdravniki 234,53 10.544.867 244,12 10.949.150 246,127 11.102.383 100,82 101,4 2,01 153.233

Zdravniki specialisti 222,4 10.082.067 232,05 10.523.523 231,22 10.559.379 99,64 100,34 -0,83 35.856

Zdravniki specializanti 11,1 442.315 10,08 386.071 13,2667 510.479 131,61 132,22 3,19 124.408

Sobni zdravniki 1,03 20.486 1,99 39.556 1,64 32.526 82,41 82,23 -0,35 -7.030

Zdravstvena nega 764,38 15.394.269 776,93 15.738.063 783 15.844.471 100,78 100,68 6,07 106.408

Medicinske sestre 343,09 7.883.935 359,24 8.229.571 360,67 8.303.649 100,4 100,9 1,43 74.078

Zdravstveni tehniki 421,29 7.510.334 417,69 7.508.493 422,33 7.540.823 101,11 100,43 4,64 32.330

Zdravstveni sodelavci 155,31 3.339.548 156,06 3.377.114 157,96 3.441.053 101,22 101,89 1,9 63.939

Administratorji 98,65 1.359.533 101 1.398.668 100,36 1.371.103 99,37 98,03 -0,64 -27.565

Transport, oskrba 82,5 945.785 83,5 965.203 83,04 956.564 99,45 99,1 -0,46 -8.639

Nezdravstveno osebje 281,34 4.264.074 287,65 4.375.563 286,17 4.360.892 99,49 99,66 -1,48 -14.671

Skupaj 1.616,71 35.848.077 1.649,26 36.803.761 1.656,66 37.076.466 100,45 100,74 7,4 272.705

Delovna skupina
Realizacija 2014 Finančni načrt 2015 Realizacija 2015 Indeks R15/FN15 Razlika(R15-FN15)
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Tabela 78: Izplačila plač v letu 2015 za delavce iz ur, ki so refundirani s strani ZZZS 
(specializanti, pripravniki) 

 
 
Vsebinsko obrazložitev stroškov dela po posameznih delovnih skupinah glede na gibanje 
zaposlenosti v letu 2015 in v primerjavi s planiranim podajamo v poglavju 12.1. 
 
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2015 znašali 
4.180.627 € in so bili za 0,96% višji od doseženih v letu 2014 in za 7,1% nižji od načrtovanih. 
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,54%.  
 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 4.609.404 €:  

‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  133.327 € (podskupina 
922), 

‒ del amortizacije v breme sredstev po ZZRZI znaša 22.214 €,  
‒ del amortizacije v breme sredstev EU namenjenih energetski sanaciji bolnišnice 

znaša 273.235 €. 
Del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno storitev znaša 4.601.850 €. V prihodkih prejeta 
sredstva za namen pokrivanja stroškov amortizacije so bila v letu 2015 višja od dejansko 
obračunane amortizacije za 421.223 €.  

 
Združena amortizacija po ZIJZ znaša v letu 2015 864.034 € in je knjižena v breme kontov 
podskupine 980. 
 
4.) REZERVACIJE so bile v letu 2015 obračunane v znesku 0 €. 

 
 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2015 obračunani v znesku 177.897 €. Vključujejo 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, neposredne štipendije, članarine, upravne takse, 
sodne stroške, davek od prometa zavarovalnih poslov in okoljske dajatve za odvajanje 
odpadnih voda, nagrade dijakom.   
 
Tabela 79: Realizirani ostali drugi stroški v letu 2015 primerjavi s Finančnim načrtom 2015 in 
realizacijo 2014 v € 

Elementi bilance uspeha 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 

Indeks 
R15 
/R14 

Indeks 
R15/ 
FN15 

Razlika 
R15-R14 

Razlika 
R15-
FN15 

H3.1 Drugi stroški 187.772 189.090 177.897 94,7 94,1 -9.875 -11.193 

      - nadomestilo za uporabo stavbnega 120.787 120.900 120.633 99,9 99,8 -153 -267 

      - članarine združenjem 36.916 40.000 37.849 102,5 94,6 932 -2.151 

      - nagrade dijakom 1.955 2.000 0 0,0 0,0 -1.955 -2.000 

      - neposredne štipendije 2.524 1.800 0 0,0 0,0 -2.524 -1.800 

      - ostalo 25.589 24.390 19.415 75,9 79,6 -6.174 -4.975 

 

Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I Del. iz ur Bruto I

Zdravniki pripravniki 17,93 291.341 16,53 268.239 16,05 261.250 97,07 97,39 -0,48 -6.989

Zdravniki specializanti 87,19 2.316.602 94,15 2.501.029 89,12 2.348.535 94,66 93,9 -5,03 -152.494

Zdravniki specializanti-Aneks 

UKC LJ.
1,1 34.337 1,2 35.182 109,36 102,46 0,1 845

Zdravstv.tehniki - pripravniki 13,33 129.758 12,77 126.968 11,58 113.026 90,7 89,02 -1,19 -13.942

Zdravst. sodelavci -pripravniki 5,81 77.119 5,83 77.145 3,78 49.480 64,87 64,14 -2,05 -27.666

Transport, oskrba - pripravniki 0,67 6.315 0,58 5.477 0,58 5.502 99,83 100,45 0 24

Skupaj 124,93 2.821.136 130,96 3.013.196 122,31 2.812.974 93,4 93,36 -8,65 -200.222

Delovna skupina
Realizacija 2014 Finančni načrt 2015 Realizacija 2015 Indeks R15/FN15 Razlika(R15-FN15)
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Iz podatkov je razvidno, da je bila navedena skupina stroškov v letu 2015 v okviru planiranih 
oz. nižja od planiranih vrednosti. 
 
6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2015 znašali 98.183 €. Večji del zneska  (62.265 €) 
predstavljajo obresti od najetega  kredita.  
 
V znesku pa so zajete tudi obresti   iz vzroka izplačila obresti iz naslova odškodnine dvema 
fizičnima osebama v vrednosti 18.195 €. Sama vrednost stroška odškodnine pa je 
evidentirana na svoji postavki (Tabela 48). Poleg tega pa so zajete tudi obresti na osnovi 
davčne odločbe pri kontroli podjemnih pogodb v višini 15.172 ter ostale obresti in negativne 
tečajne razlike v skupnem znesku 2.551 €. 
 
V primerjavi s preteklim letom 2014 je realizacija finančnih odhodkov v letu 2015 bistveno 
nižja zaradi zajetih obresti za izplačilo plač za odpravo plačnih nesorazmerij, ki je znašal v 
letu 2014 v višini 213.943 €.  
 
Tabela 80: Realizirani odhodki iz financiranja v letu 2015 primerjavi s Finančnim načrtom 
2015 in realizacijo 2014 v € 

Elementi bilance uspeha 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

R15 /R14 
Indeks 

R15/ FN15 
Razlika 

R15-R14 
Razlika 

R15-FN15 

H3.2 Finančni odhodki 305.453 87.690 98.183 32,1 112,0 -207.269 10.493 

      - obresti 305.293 87.540 95.872 31,4 109,5 -209.420 8.332 

      - tečajne razlike 159 150 2.311         

 
7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2015 znašali 86.635 € in so nastali zaradi: 

- plačila odškodnin in rent v skupnem znesku 47.228,43 € –  v višini 18.864,09 € je bila 
plačana odškodnina za zdravstvene storitve dvema fizičnima osebama, v višini  
15.132,55 € je bila plačana odškodnina na osnovi sporazuma o prenehanju 
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ter zaradi plačila rent iz naslova odškodninskih 
zahtevkov v skupni višini 13.231,79 €; 

- drugih izrednih odhodkov v skupnem znesku 31.546,40 € –  v višini 24.128,50 € iz 
naslova evropskega projekta Ditac in v višini 7.113,49 € iz naslova stroškov revizije 
javnih naročil ter drugi manjši odhodki; 

- plačila pogodbenih kazni ZZZS v skupni višini 6.617,71 €; 
- odhodkov iz prejšnjih obdobij v skupni višini 1.242,90 € – večji znesek je bil plačan na 

osnovi sodbe (1.098,34 €).  
 
Tabela 81: Realizirani drugi odhodki v letu 2015 v primerjavi s Finančnim načrtom 2015 in 
realizacijo 2014 v € 

Elementi bilance uspeha 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

R15 /R14 
Indeks 

R15/FN15 
Razlika 

R15-R14 
Razlika 

R15-FN15 

H3.3 Drugi odhodki 136.818 53.000 86.635 63,3 163,5 -50.183 33.635 

      - odhodki iz prejšnjih obdobij 25.719 2.000 1.243 4,8 62,1 -24.476 -757 

      - kazni 74.171 20.000 6.618 8,9 33,1 -67.553 -13.382 

      - odškodnine, rente 20.714 21.000 47.228 228,0 224,9 26.514 26.228 

      - drugi izredni odhodki 16.214 10.000 31.546 194,6 315,5 15.333 21.546 

 
 
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2015 znašali 307.998 € in so 
nastali zaradi: 

- oslabitve (oblikovanje popravka vrednosti) terjatev v višini 232.868.  Največji delež te 
vrednosti predstavljajo neplačani računi Bolnišnice Topolšica – 89.014 €, račun 
podjetja NGD, gradbeni inženiring, d.o.o. – 41.702 €, računi Term Dobrna v skupnem 
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znesku 7.761,94 € in račun, ki je bil izdan tujemu podjetju Outcom €ope Švica. 
Popravek vrednosti je oblikovan tudi do ostalih plačnikov, ki svoje obveznosti niso 
poravnali v 60 dneh od zapadlosti računa.  Na tem segmentu je bil planiran znesek 
170.000 €, ki pa je bil presežen predvsem zaradi izrednega dogodka (izstavitev 
računa za pogodbeno kazen in škodo podjetju NGD, gradbeni inženiring, d.o.o.); 

- oslabitve zalog v višini 73.880 €, ki so se izvedle na področju manj frekventne porabe 
določenih osteosinteznih materialov. Te oslabitve niso bile načrtovane; 

- odtujitve osnovnih sredstev v višini 1.250 €.  
 
Tabela 82: Realizirani prevrednotovalni poslovni odhodki v letu 2015 v primerjavi s 
Finančnim načrtom 2015 in realizacijo 2014 v € 

Elementi bilance uspeha 
Realizacija 

2014 
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

R15 /R14 
Indeks 

R15/ FN15 
Razlika 

R15-R14 

Razlika 
R15-
FN15 

H3.4 Prevrednotovalni odhodki 181.678 172.500 307.998 169,5 178,5 126.319 135.498 

      - oslabitev terjatev 177.819 170.000 232.868 131,0 137,0 55.049 62.868 

      - ostali prevrednotovalni odh. 3.860 2.500 75.130         

 
 

2.3. POSLOVNI IZID 
 

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje v 
letu 2015 pozitivni poslovni izid oz.  presežek prihodkov nad odhodki  v višini 902.749 €.  

 
Obračun davka dohodka od pravnih oseb za leto 2015 ni izkazoval obveznosti plačila davka, 
zato je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
nespremenjen, t.j. 902.749 €.  
 
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu 
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986. Bolnišnica ima iz  
preteklih let izkazan kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.413.241 €. 
Letošnji presežek  prihodkov nad  odhodki je ta znesek zmanjšal na 3.510.492 €. 

 

 
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 prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša  32.395 EUR in se od 
ugotovljenega presežka  prihodkov nad odhodki, ki znaša 902.749 EUR (priloga 3 – 
obračunski tok) razlikuje za  870.354 EUR.  
Razlika med rezultatom ugotovljenim v Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih 
uporabnikov in Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka je predvsem posledica načina plačevanja  ZZZS, ki je v veliki meri  vezano na avansko 
plačevanje in končni poračun sredstev (tudi likvidnih).   
 
Odstopanje od načrtovanih stroškov dela za leto 2015 
Realizacija stroškov dela  (Plače in drugi izdatki zaposlenim) v Izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je presegla načrtovane vrednosti stroška. 
Indeks realizaicje je 100,40 kar vrednostno pomeni 175.744 EUR. Preseganje izhaja iz 
izplačila neohračunanih ur, kar je podrobneje opisano v drugih poglavjih.  
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Vpliv izplačila tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah na denarni tok v letu 2015 
Bolnišnica  je v januarju 2015 izvršila izplačilo delavcem iz naslova 2. obroka tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah, zato  je ta poslovni dogodek zajet v izkazu prihodkov in 
odhodkov po načelu denarnega toka.   
 
Likvidnostno stanje zavoda 
Na likvidnostno situacijo zavoda zelo vpliva dinamika prilivov s strani ZZZS-ja kot našega 
največjega poslovnega partnerja. To pomeni, da v  primeru večjih zamikov  nakazil s strani 
ZZZS, bolnišnica svojo plačilno sposobnost težje obvladuje. V letu 2015 je ZZZS avanse 
nakazoval v predvidenem roku, razlika med avansi in vrednostjo končnega obračuna pa bo 
nakazana v letu 2016.  Bolnišnica je  v letu 2015 svoje obveznosti do dobaviteljev tekoče 
poravnavala, prav tako je v celoti izvršila tudi predvidene investicije za leto 2015 iz 
investicijskega načrta. Realizirane investicije so bile v večji meri tudi plačane v letu 2015. 
 
Navedeno dejstvo se izkazuje tudi na dan 31.12.2015, ko je imela bolnišnica poravnane vse 
zapadle obveznosti do dobaviteljev, ni pa imela poravnane obveznosti do Ministrstva za 
zdravje iz naslova združevanja amortizacijskih sredstev v višini 811.492,20 EUR  in 
215.640,80 EUR. Slednje je poravnala v januarju 2016.   
 
Tabela 83: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost v letu 2015 v EUR 
Neporavnane 
obveznosti glede na 
zapadlost 

konto 22 – 
kratkoročne obveznosti 

do dobaviteljev 

konto 24 – 
kratkoročne obveznosti 

do uporabnikov EKN 

Skupaj stanje 
na dan 

31.12.2015 

zapadle do 30 dni 0,00 215.640,80 215.640,80 

zapadle od 30 do 60 dni 0,00 0,00 0,00 

zapadle od 60 do 120 dni 0,00 0,00 0,00 

zapadle nad 120 dni 0,00 811.492,20 811.492,20 

Skupaj 0,00 1.027.133,00 1.027.133,00 

 
 
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
 
V Izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ne izkazujemo prometov, 
saj v letu 2015 nismo dajali posojil, niti nismo imeli terjatev (in s tem povezanih nakazil) za 
vračilo danih posojil, kar izhaja tudi iz bilance stanja.   
 
 
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  
 
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  v letu 2015 izkazujemo odplačevanje 
dolga  v višini 487.500 EUR.  
V letu 2013 je bolnišnica najela petletni dolgoročni kredit v višini 1.950.000 EUR za namene 
sofinanciranja projekta Energetska sanacija. Kredit je najet z enoletnim moratorijem na 
plačilo glavnice. V letu 2015 je tako zapadlo v plačilo 12 mesečnih obrokov kredita po 40.625 
EUR v skupni višini 487.500 EUR in v izkazu tako izkazujemo neto odplačilo dolga.  
 
V tem istem izkazu  pa v delu, ki se nanaša na povečanje oz. zmanjšanje sredstev na 
računih izkazujemo zmanjšanje sredstev na računih v višini 455.105  EUR kar je rezultat 
32.395 EUR presežka prihodkov nad odhodki  izkazanega v Izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ter  487.500 EUR neto odplačila dolga. Za 
navedeno so se denarna sredstva bolnišnice zmanjšala.  
     

 



Splošna bolnišnica Celje Letno poročilo 2015 
 

 

 155 

 

 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti                    
                 

  

LETO 2014 LETO 2015 

Prihodki Odhodki 
Davek od 

doh. 
Poslovni 

izid 
Prihodki Odhodki 

Davek od 
doh. 

Poslovni 
izid 

Javna služba 87.170.638 87.042.309   128.329 89.376.990 88.527.469  849.521 

Tržna dejavnost 3.879.047 3.803.605   75.442 3.624.475 3.571.247  53.228 

Skupaj zavod 91.049.685 90.845.914   203.771 93.001.465 92.098.716  902.749 

 

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe v letu 2015 izkazuje preseganje prihodkov 
nad odhodki v višini 849.521 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 53.228 EUR. 

 
Pojasnila k izkazu za leto 2015 v primerjavi z letom 2014:  
Bolnišnica je v letu 2015 poslovanje zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 
902.749 EUR, v letu 2014 pa je izkazovala presežek prihodkov nad odhodki v višini 203.771 
EUR.   Povečanje presežka prihodkov nad odhodki  v letu 2015 je izhajalo iz opravljanja 
javne službe, kar je podrobneje opisano v drugih poglavnjih tega poročila.  V letu 2015 so se 
zmanjšali prihodki iz naslova tržne dejavnosti, kar je imelo za posledico tudi manjši poslovni 
izid s tega dela poslovanja kot pa v letu 2014.    
 
Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo v letu 2014 in 2015 
upoštevali  Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).  

 
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali predvsem z opravljanjem naslednjih tržnih 
dejavnosti (storitev):  

a. zdravstvene storitve za druge javne zdravstvene zavode in koncesionarje izven 
dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora 
(predvsem storitve Oddelka za laboratorijsko diagnostiko, storitve Oddelka za 
patomorfologijo in citologijo, Transfuzijskega centra), 

b. prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in 
zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce),   

c. prodaja jedil in pijač v  jedilnici bolnišnice, v kavarni klet, v kavarni SBC, 
catering, 

d. pranje perila, 
e. storitve izobraževalne dejavnosti,  
f. klinične raziskave, 
g. prodaje elektrike in prejetih odbratovalnih podpor za električno energijo 
h. parkirnina,  
i. prihodki od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin 

(stanovanja), 
 

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost  smo v letu 2014 in 
2015 uporabili sodila, ki so izhajala iz dejanskih stroškov oz. iz kalkulativnih elementov 
posameznih vrst storitev.    
  
Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki ter finančni odhodki, 
drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so v obeh letih v celoti izkazani med 
prihodki in odhodki iz opravljanja javne službe.     
 
V zvezi z razporeditvijo poslovnega izida iz posamezne dejavnosti nimamo opredelitve v 
nobenem  internem  aktu. 
 




